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INFO PTJ-L

http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/ptj-l.html

PTJ-L

Output of your job ...

File: "PTJ-L LIST"

File: "PTJ-L LIST"

Subskrypcja PTJ-L

Command confirmation
request (76530FE5)

http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK. . .

http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK. . .

Command confirmation
request (76530FE5)

Re: Command confirmation
request (76530FE5)

http://www.man.torun.pl/archives/ptj-l.html

Nowa subskrypcja lub zmiana
parametrów subskrypcji

Potwierdzenie zapisania się
na listę PTJ-L
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PTJ-L, informacja powitalna

File: "PTJ-L LIST"

File: "PTJ-L LIST"

http://www.man.torun.pl/archives/ptj-l.html

Wyślij wiadomość na listę
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[1/5] ptj-l@man.torun.pl:
Konf: Warszawa 25.09.04

[2a/5] PTJ-L: confirmation
required (165276CD)

[2b/5] PTJ-L: confirmation
required (165276CD)

[3/5] Re: PTJ-L:
confirmation required
(165276CD)

[4/5] [PTJ] Konf: Warszawa
25.09.04 . . .

[5/5] Message ("Your message
dated . . .

File: "PTJ-L LIST"

File: "PTJ-L LIST"

File: "PTJ-L LIST"

Twoją wiadomość
otrzymał moderator
listy PTJ-L

File: "PTJ-L LIST"

File: "PTJ-L LIST"

http://www.man.torun.pl/archives/ptj-l.html

Logowanie

Ustalenie hasła

Ustalenie hasła

Command confirmation
request (975F830B)

Ustalenie hasła
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Przeglądanie archiwum

Przeglądanie archiwum

Przeszukiwanie archiwum

Automatyczne
(nie)rozpoznawanie kodowania

Kodowanie: UTF-8

Automatyczne
(nie)rozpoznawanie kodowania

Kodowanie: Latin-2
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Janusz S. Bień

Językoznawcy w Internecie
Listy pocztowe

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

25.09.2004

http:
//www.mimuw.edu.pl/~jsbien/slajdy/JSB-JwI-s.pdf

http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/slajdy/JSB-JwI-s.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/slajdy/JSB-JwI-s.pdf
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Uniwersytet Warszawski

Instytut Informatyki

dr hab. Janusz S. Bień, prof. UW
wiceprezes PTJ (od 8.11.2003)

(od 1 lipca 1998)

Wydział Neofilologii
(od 1 października 2003)

Katedra Lingwistyki Formalnej



Poczta elektronicza 3

http://en.wikipedia.org/wiki/Email
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna

1965 komunikacja między użytkownikami komputera
1972 poczta w ARPANET (@),
1978 BBS,
1979 USENET,
1983 Internet,
1990 EARN (PLEARN),
1991 Internet w Polsce.

http://en.wikipedia.org/wiki/Email
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna


WWW: Wszechświatowa Pajęczyna 4

World Wide Web

http://en.wikipedia.org/wiki/Www

http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

1990 CERN (Genewa)
1993 WWW ogólnodostępne
1993 przeglądarka Mosaic

World Wide Wait

http://en.wikipedia.org/wiki/Www
http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Protokoły pocztowe 5

„Prawdziwa” poczta elektroniczna

• SMTP
• POP
• IMAP



Poczta a WWW 6

• Czy odbiorca anonimowy?
• Czy odbiorca płaci za czas połaczenia?
• Czy informacja często uaktualniana?
• Czy informacja archiwowana?



Serwery listowe 7



Serwery listowe 8

• Listserver
•Mailman
• Sympa



L-Soft Listserver 9

http://www.lsoft.com/products/listserv.asp

Number of public lists 71,573
Number of local lists 288,692
Total number of lists 360,265
Total membership (public+local) 105,536,717
Total messages delivered today 35,811,621

http://www.lsoft.com/products/listserv.asp


Mailman 10

Mailman
the GNU Mailing List Manager

http://www.list.org/

http://www.list.org/
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Sympa
SYstème de Multi-Postage Automatique

http://www.sympa.org

http://www.sympa.org
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• Swobodność
• Funkcjonalność
• Dokumentacja
• Lokalizacja
• Indywidualizacja
• Dostępność



Oprogramowanie swobodne (wolne) 13

free software
free as in freedom
(open source)

GNU General Public Licence



GNU GPL: 4 swobody 14

The freedom
to run the program,
for any purpose.
Swoboda wykonywania programu
w dowolnym celu.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


GNU GPL: 4 swobody 15

The freedom
to study how the program works,
and adapt it to your needs.
Swoboda analizowania
działania programu
i przystosowywania go
do swoich potrzeb.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


GNU GPL: 4 swobody 16

The freedom
to redistribute copies
so you can help your neighbor.
Swoboda redystrybucji
kopii programu
– można pomóc swoim sąsiadom.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


GNU GPL: 4 swobody 17

The freedom
to improve the program,
and release your improvements
to the public,
so that the whole community benefits.
Swoboda ulepszania programu
i publicznego udostępniania swoich ulepszeń,
na czym korzysta cała społeczność.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


Dzień demokracji w Unii Europejskiej 18

http://http:
//en.eu.ffii.org/sections/eu_democracy_day

http://http://en.eu.ffii.org/sections/eu_democracy_day
http://http://en.eu.ffii.org/sections/eu_democracy_day


Porównywanie 19

• Swobodność: Mailman, Sympa
• Funkcjonalność: Sympa, Listserver, Mail-
man

• Dokumentacja: Listserver, Sympa
• Lokalizacja: Mailman, Sympa
• Indywidualizacja: Listserver?
• Dostępność: Listserver



Podziękowanie 20

Laboratorium Miejskiej Sieci Komputerowej
TORMAN
udostępniło Listserver
na potrzeby PTJ



PTJ 21

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Rok założenia: 1925
Liczba członków: 612



PTJ 22

Wydawnictwa:

Biuletyn PTJ
(planowane udostępnianie w Internecie)

Zjazdy:

[. . . ] Kraków, Tarnów, Łódź

Warszawa
16-17.09.2005[?]

Media elektroniczne w języku i lingwistyce
Fonologia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym



Statut PTJ 23

7. Członkiem Towarzystwa może być oso-
ba pełnoletnia z wykształceniem językoznaw-
czym, wykazująca się aktywnością naukową,
udokumentowaną przynajmniej trzema praca-
mi naukowymi opublikowanymi lub przyjęty-
mi do druku;



PTJ w Internecie 24

Witryna warszawska:
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/
(witryna krakowska)

Listy pocztowe:
PTJ-Z (Lista Zarządu PTJ)
PTJ-K-L (Komunikaty Zarządu)
PTJ-L (Lista dyskusyjna PTJ)

PTJ-L dostępna publicznie!

http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/


Subskrypcja PTJ-L 25

Na adres

listserv@man.torun.pl

wysyłamy komendę

INFO PTJ-L



INFO PTJ-L 26

Data: &ISODATE Czas: &TIME

Przeznaczeniem listy dyskusyjnej
Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego PTJ-L jest
ułatwienie wymiany poglądów między
członkami Towarzystwa.



INFO PTJ-L 27

Mile widziane są również informacje
o planowanych konferencjach
o nowych publikacjach
o obronach prac doktorskich

itp.



INFO PTJ-L 28

Subskrybentem listy może być każda
zainteresowana osoba, ale wysyłać
na listę przesyłki mogą tylko
członkowie PTJ.
[...]



http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/ptj-l.html 29



PTJ-L 30

Na adres

listserv@man.torun.pl

możemy wysłać komendę

REVIEW PTJ-L



Output of your job ... 31

> review ptj-l
You are not authorized to review the PTJ-L list. Only the header of the list
will be sent.
File "PTJ-L LIST" has been mailed to you under separate cover.

Summary of resource utilization
-------------------------------
CPU time: 0.000 sec
Overhead CPU: 0.000 sec
CPU model: Ultra-4 (1024M)
Job origin: z.bien@UW.EDU.PL



File: "PTJ-L LIST" 32

*
* Lista dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
*
* Subscription= Open,Confirm
* Confirm-Delay= 168
* Confirm-Delay 672
* Ack= Yes
* Confidential= No
* Validate= No
* Reply-to= Both,Respect
* Review= (ptj-z-l),(ptj-k-l)

[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 33

[. . . ]

* Subscription= Open,Confirm
* Confirm-Delay= 168
* Confirm-Delay 672
[. . . ]



Subskrypcja PTJ-L 34

Na adres

listserv@man.torun.pl

wysyłamy komendę

subscribe PTJ-L Jan Kowalski



Command confirmation request (76530FE5) 35

Twoja komenda:

SUBSCRIBE PTJ-L Jan Kowalski

wymaga potwierdzenia.

W celu dokonania potwierdzenia możesz odwiedzić stronę WWW o adresie

http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK=76530FE5&L=PTJ-L

lub, jeśli korzystanie z WWW jest z jakichś względów niewygodne, możesz
zamiast tego odpowiedzieć na niniejszą przesyłkę podając w treści tylko
słowo "ok" (bez cudzysłowów).

[. . . ]



http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK. . . 36



http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK. . . 37

Confirming:
> SUBSCRIBE PTJ-L Jan Kowalski
You have been added to the PTJ-L list.



Command confirmation request (76530FE5) 38

Twoja komenda:

SUBSCRIBE PTJ-L Jan Kowalski

wymaga potwierdzenia.

W celu dokonania potwierdzenia możesz odwiedzić stronę WWW o adresie

http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK=76530FE5&L=PTJ-L

lub, jeśli korzystanie z WWW jest z jakichś względów niewygodne, możesz
zamiast tego odpowiedzieć na niniejszą przesyłkę podając w treści tylko
słowo "ok" (bez cudzysłowów).

[. . . ]



Re: Command confirmation request (76530FE5) 39

Odpowiedź:

Temat (Subject):

Command confirmation request (76530FE5)

Re: Command confirmation request (76530FE5)

Odp: Command confirmation request (76530FE5)

Treść:

ok



Re: Command confirmation request (76530FE5) 40

Confirming:
> SUBSCRIBE PTJ-L Jan Kowalski
You have been added to the PTJ-L list.



http://www.man.torun.pl/archives/ptj-l.html 41



Nowa subskrypcja lub zmiana parametrów subskrypcji 42



Potwierdzenie zapisania się na listę PTJ-L 43

Data: &ISODATE Czas: &TIME

Twój adres poczty elektronicznej

&WHOM

został dodany do spisu subskrybentów listy pocztowej

&LISTNAME (&TITLE).

Jeśli jesteś członkiem PTJ, to jesteś proszony o wysłanie na listę
krótkiej informacji na temat swoich zainteresowań i działalności.

.im $SIGNUP

[. . . ]



Potwierdzenie zapisania się na listę PTJ-L 44

[. . . ]
INFORMACJA DLA NOWYCH SUBSKRYBENTÓW LISTY &LISTNAME
(wersja wstępna)

Zalecane jest zachowanie niniejszej przesyłki, zwłaszcza jeśli jest to
pierwszy kontakt z automatycznie obsługiwaną listą pocztową. Aktualnie
listy PTJ są obsługiwane - dzięki uprzejmości Laboratorium Miejskiej
Sieci Komputerowej TORMAN - przez komercyjny program Listserv firmy
L-Soft, ale poniższe uwagi w dużym stopniu stosują się również do list
pocztowych obsługiwanych przez inne podobne programy, nazywane
serwerami listowymi.

[. . . ]



PTJ-L, informacja powitalna 45

Przeznaczeniem listy dyskusyjnej Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
PTJ-L jest ułatwienie wymiany poglądów między członkami Towarzystwa.
Mile widziane są również informacje

o planowanych konferencjach
o nowych publikacjach
o obronach prac doktorskich

itp.

Subskrybentem listy może być każda zainteresowana osoba, ale wysyłać
na listę przesyłki mogą tylko członkowie PTJ. Między innymi ze
względów bezpieczeństwa na listę nie można wysyłać

przesyłek w HTML,
załączników
bardzo długich tekstów.

Archiwa listy są dostępne tylko dla członków PTJ.

[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 46

[. . . ]

* Send= Editor,Hold,Confirm
* {16 lines hidden}
[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 47

[. . . ]

* Send= Editor,Hold,Confirm
*
* Editor= ???@????,(ptj-z-l),(ptj-k-l)
*
[. . . ]



http://www.man.torun.pl/archives/ptj-l.html 48



Wyślij wiadomość na listę 49



[1/5] ptj-l@man.torun.pl: Konf: Warszawa 25.09.04 50



[2a/5] PTJ-L: confirmation required (165276CD) 51

The PTJ-L list has been configured to request
explicit confirmation of all messages posted
to the list, for security reasons. You must
now confirm that the message enclosed below did
originate from you. To do so, simply reply to
the present message and type "OK" (without the
quotes) in the text of your message. If this does
not work, or if the message did NOT originate from
you, contact the list owner for assistance. [. . . ]



[2b/5] PTJ-L: confirmation required (165276CD) 52

[. . . ]
----------------- Original message (ID=165276CD) (72 lines) -------------------
Return-Path: <owner-ptj-l@man.torun.pl>
X-Original-To: ptj-l@man.torun.pl
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])

by local-flis.man.torun.pl (Postfix) with SMTP id A3BE72AB7D
for <ptj-l@man.torun.pl>; Thu, 16 Sep 2004 08:17:55 +0200 (CEST)

[. . . ]
Subject: =?iso-8859-2?q?Konf:_Warszawa_25.09.04_-_J=EAzykoznawcy_w_Internecie?=
From: jsbien@mimuw.edu.pl (=?iso-8859-2?q?Janusz_S._Bie=F1?=)

[. . . ]



[3/5] Re: PTJ-L: confirmation required (165276CD) 53

Odpowiedź:

Temat (Subject):

PTJ-L: confirmation required (165276CD)

Re: PTJ-L: confirmation required (165276CD)

Odp: PTJ-L: confirmation required (165276CD)

Treść:

ok



[4/5] [PTJ] Konf: Warszawa 25.09.04 . . . 54

[. . . ]

Uprzejmie informuję, że w ramach Festiwalu
Nauki wygłoszę wykład pt.

[. . . ]



[5/5] Message ("Your message dated . . . 55

Your message dated [. . . ] with
subject [. . . ] has been successfully
distributed to the PTJ-L list ([. . . ]
recipients).



File: "PTJ-L LIST" 56

[. . . ]

* Default-Options=Repro,Ack,SubjectHdr
* Subject-Tag=PTJ
[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 57

[. . . ]

* Topics= Internet,Bibliografia
* Topics= Konferencje,Doktoraty
* Default-Topics= All
[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 58

[. . . ]

* Send= Editor,Hold,Confirm
*
* Editor= ???@???,(ptj-z-l),(ptj-k-l)
*
* Moderator= All,???@???,???@???
*
[. . . ]



Twoją wiadomość otrzymał moderator listy PTJ-L 59

Nie masz uprawnień do bezpośredniego
wysyłania wiadomości na listę PTJ-L,
dlatego wiadomość [. . . ] oczekuje na
decyzję moderatora. Jeśli wiadomość
zostanie przekazana na listę, to otrzymasz
odpowiedni komunikat.
Wiadomości wysyłane przez osoby nie
będące członkami PTJ akceptowane są tylko
wyjątkowo!
[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 60

[. . . ]

* Reply-to= Both,Respect
* Language = NoHTML
* Attachments = No
[. . . ]



File: "PTJ-L LIST" 61

[. . . ]

* Notebook= Yes
* Notebook= /services/listserv/arch/ptj-l
* Notebook= Monthly,(ptj-z-l),(ptj-k-l)
* Notebook-Header= Full

[. . . ]



http://www.man.torun.pl/archives/ptj-l.html 62



Logowanie 63



Ustalenie hasła 64



Ustalenie hasła 65



Command confirmation request (975F830B) 66

Your command:

PW REP XXXXXXXX

requires confirmation. To confirm the execution of your command, simply
point your browser to the following URL:

http://www.man.torun.pl/cgi-bin/wa?OK=975F830B

Alternatively, if you have no WWW access, you can reply to the present
message and type "ok" (without the quotes) as the text of your message.

[. . . ]



Ustalenie hasła 67



Przeglądanie archiwum 68



Przeglądanie archiwum 69



Przeszukiwanie archiwum 70



Przeszukiwanie archiwum 71



Przeszukiwanie archiwum 72



Automatyczne (nie)rozpoznawanie kodowania 73



Kodowanie: UTF-8 74



Kodowanie: UTF-8 75



Kodowanie: UTF-8 76



Automatyczne (nie)rozpoznawanie kodowania 77



Kodowanie: Latin-2 78



Kodowanie: Latin-2 79



Festiwal Nauki 2004 80

Listy pocztowe
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

PTJ-L
Subskrybentem listy

może być każda zainteresowana osoba

http:
//www.mimuw.edu.pl/~jsbien/slajdy/JSB-JwI-s.pdf

Dziękuję za uwagę!

Janusz S. Bień

http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/slajdy/JSB-JwI-s.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/slajdy/JSB-JwI-s.pdf
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