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Spis treści

Drodzy Czytelnicy

Axigen

Tematem bieżącego numeru specjalnego jest serwer
pocztowy Axigen. Serwerów pocztowych w świecie
wolnego oprogramowania mamy kilka, jedne znane
są z wydajności, inne z dziur, jeszcze inne z wygody
administracji. Axigen jest nie tylko spoza tego świata
ale oferuje coś więcej, bo to nie tylko serwer pocztowy,
to jeszcze kilka zintegrowanych usług jak np. webmail
czy praca grupowa.
Przy okazji śpieszę wyjaśnić dlaczego opisujemy
zamknięte oprogramowanie w magazynie, którego celem jest propagowanie open source. Ano dlatego, że
system operacyjny aplikacjami stoi. Jeśli firmy inwestują w rozwój aplikacji na wolny system operacyjny,
to znaczy że warto, że jest on wystarczająco dobry, że
biznes z niego korzysta. To jest dobra ocena Linuksa
i *BSD.
Z drugiej zaś strony widzimy, że skomplikowane
aplikacje mogą być dla ludzi, że dba się o wygodę administracji, o komfort użytkowników. To są elementy,
które skłaniają użytkowników do zapłacenia za oprogramowanie. Dlatego piszmy oprogramowanie dla ludzi, bo guru sobie i tak poradzą.
Zapraszam do lektury.
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Axigen
Tomasz Bednarski
Utworzona w 2001 r. firma Gecad Technologies SA, członek grupy GECAD, jest producentem oprogramowania Axigen, profesjonalnego rozwiązania komunikacyjnego, które dostarcza wydajne
i bezpieczne środowisko komunikacyjne dla dostawców usług internetowych oraz firm różnej wielkości.
W chwili obecnej Axigen jest sprzedawany na rynku międzynarodowym za
pośrednictwem 100 partnerów z 60 krajów. Serwery Axigen obsługują pocztę
elektroniczną ponad 9 tys. firm oraz 5 milionów użytkowników końcowych.
Sześćdziesięciosobowy zespół programistów z piętnastoletnim doświadczenie
w zakresie tworzenia rozwiązań komunikacyjnych oraz w zakresie bezpieczeństwa tworzy doskonały produkt oparty o technologie Axigen GrowSecureTM ,
Axigen SmartProcessingTM i Axigen UltraStorageTM . Więcej na temat tej technologii możecie przeczytać w artykule Rozwiązanie idealne dla ISP – serwer poczty
Axigen Service Provider na stronie 5.

Elastyczny wybór systemu operacyjnego
Axigen wykorzystuje MPA (ang. MultiPlatform Architecture – architektura międzyplatformowa) – autorską technologię, która umożliwia przenoszenie serwera Axigen na wiele platform z zachowaniem pełnego zestawu funkcjonalności.
Dzięki temu oprogramowanie może być przygotowane do wykorzystania na
dowolnej platformie, co umożliwia elastyczną zmianę użytkowanych systemów
operacyjnych.

Współpraca z rozwiązaniami Microsoft
W 2008 roku została przygotowany Axigen w wersji dla systemów operacyjnych
Windows XP i Windows Server 2003, a w kwietniu 2009 pojawiła się wersja
Axigen 7.1, która działa na Windows Server 2008. Dzięki temu firmy używające tego systemu i które mają plany migracji do Linuksa w przyszłości, mogą
systematycznie przygotowywać się do zmiany systemu. Ułatwia to także obsługa rozwiązań klienckich firmy Microsoft. Jest to możliwe dzięki konektorowi
Outlook, który obsługuje tryb off-line, szyfrowaną komunikację z serwerem,
funkcję automatycznego przeglądu, buforowanie pliku .pst, poziomy synchronizacji dla każdego folderu z osobna i udoskonalone funkcje wyszukiwania
oraz szybki dostępu do poczty.

Na uwagę zasługuje też wbudowana obsługa Microsoft Exchange ActiveSync (od wersji 7.0), która zwiększa możliwości komunikacyjne pracowników
mobilnych. Axigen obsługuje funkcje push-email, synchronizację kontaktów
i kalendarzy, przeszukiwanie publicznych książek adresowych i konfigurację
powiadomień „poza biurem”. Technologia działa na urządzeniach Nokia Symbian (E Series, N Series), iPhone, Windows Mobile (Smartphone, PocketPC)
i innych (Samsung, LG, HP, Qtek, HTC, Asus).
Rozwiązania Axigen sprawiają, że firmie uzależnionej od oprogramowania Microsoft łatwiej przygotować się do migracji do rozwiązań otwartych –
Linuksa – na serwerach i biurkach.

Najnowsze wersje – Axigen 7 i 7.1
Axigen rozwija się bardzo szybko. Co kilka miesięcy pojawiają się kolejne wersje dostarczające istotne udoskonalenia. Aktualne wydanie to 7.1, które ukazało
się w kwietniu 2009. Najciekawsze usprawnienia to: nowy konektor Outlook
(opisany wyżej) – od wersji 7.1 szersze możliwości współpracy i udostępniania
danych z wykorzystaniem iCal – od wersji 7.1. Klienty obsługujące iCal (Mozilla
Thunderbird, Sunbird, Apple iCal, Outlook 2003, Korganizer) mogą korzystać
z zaawansowanych funkcji współdzielenia folderów, zarządzania uprawieniami, itd. Wbudowana obsługa Microsoft Exchange ActiveSync i synchronizacja
LDAP & Active Directory – od wersji 7.0.
Nie sposób opisać wszystkich ciekawych wydarzeń i nowości z historii Axigen. Najważniejsze i najnowsze cechy przedstawiłem powyżej. Resztę warto
sprawdzić w praktyce. W poznaniu możliwości potężnego i jednocześnie łatwego w obsłudze serwera Axigen pomogą Wam teksty w dalszej części numeru.
Więcej informacji na temat oprogramowania i firmy można znaleźć na stronach
[1] i [2].
Odnośniki
[1] www.axigenmail.pl
[2] www.axigen.com
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Axigen w skrócie
Karol Tokarz
Axigen jest nowoczesnym, stabilnym i bezpiecznym serwerem
pocztowym dostosowanym do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw. Współpracuje z takimi platformami jak: Linux, FreeBSD,
Solaris. Jest ciekawą alternatywą dla innych systemów jak np. Microsoft Exchange, Postfix czy Qmail. Zaletą Axigena jest jego szybka instalacja trwająca nie więcej niż 15 minut. Jednocześnie posiada bardzo dużą możliwość konfiguracji i bez problemów można
dostosować go do potrzeb firmy, w której jest wdrażany.
Axigen może być konfigurowany przez administratora lokalnie lub zdalnie
– przy pomocy konsoli lub strony WWW. Do wysyłania poczty z serwera wykorzystywany jest sprawdzony protokół SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol),
do odbioru zaś używane są protokoły: POP (ang. Post Office Protocol) w wersji
trzeciej oraz IMAP (ang. Internet Message Access Protocol) – aktualnie występujący w wersji czwartej. IMAP jest obecnie bardziej rozbudowanym protokołem
niż POP3. Umożliwia przechowywanie wiadomości na serwerze i podzielenie
ich na różne foldery. Dzięki temu użytkownik, logując się na serwerze z dowolnego komputera poprzez WebMail, ma dostęp do skrzynki pocztowej, tak
jak by posiadał ją na dysku lokalnym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
przesyłanej poczty używany jest protokół SSL (ang. Secure Socket Layer) lub
jego rozwinięcie TLS (ang. Transport Layer Security). Mają one na celu szyfrowanie połączenia z serwerem. Uwierzytelnienie logującej się osoby zapewniają
metody: CRAM/MD5/NTLM. Do odbioru poczty może być wykorzystywane
oprogramowanie: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outloock, itp.
Z uwagi na to że w dzisiejszych czasach istnieje duże zagrożenie ze strony
wirusów i spamu, bardzo ważne staje się bezpieczeństwo różnych systemów
informatycznych. Axigen wykorzystuje reguły połączeń podobne do zapór systemowych oraz może być zabezpieczany przez programy antywirusowe i antyspamowe na poziomie serwera. System zapewnia integralność z 16 aplikacjami
zabezpieczającymi takimi jak: Kaspersky, Symantec, Dr. Web, F-Secure, Avast,
ClamAV, SpamAssasin.
Na stronie producenta jest dostępna do pobrania wersja demonstracyjnej
programu. Dodatkowo jest udostępniane wsparcie techniczne, aby możliwe
było zapoznanie się ze wszystkimi opcjami oprogramowana.
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Rozwiązanie idealne dla ISP – serwer poczty Axigen Service
Provider
Tomasz Bednarski
Tysiące użytkowników, dziesiątki serwerów, kilku administratorów – łatwo wyobrazić sobie skalę trudności zarządzania takim
potencjałem. Dla tych, którzy mają to na codzień, pojawiła się
nadzieja. Serwer poczty Axigen Service Provider Edition stworzono specjalnie dla dostawców usług internetowych i wyposażono
go w unikalne technologie: SmartProcessingTM , UltraStorageTM ,
GrowSecureTM . Axigen Service Provider dostarcza rozwiązania
niezbędne do serwisowania i zarządzania dużymi systemami komunikacyjnymi.
W tym celu opracowano technologie gwarantujące wysoką dostępność i bezpieczeństwo danych, które pozwolą dostawcom usług internetowych na oferowania klientom usług najwyższej jakości:
SmartProcessing – skalowanie i dostępność usług,
UltraStorage – dostępność i bezpieczeństwo danych,
GrowSecure – bezpieczeństwo systemu i poczty klientów.

Technologia UltraStorageTM – bezpieczeństwo danych i wysoka dostępność
Elementem składającym się na wysoką dostępność oferowaną przez rozwiązania Axigen Service Provider jest bezpieczeństwo i dostępność danych. Dba o to
technologia UltraStorageTM , która umożliwia skrócenie czasu awarii, zmniejsza
ryzyko utraty danych nawet w chwilach szczytowego obciążenia systemów
oraz podczas procesu tworzenia kopii zapasowych. UltraStorage obejmuje kilka grup technologii: Indexed Data Structure, Transactional Storage, Error Detection and Recovery, Effective Space Management, Expandable Storage oraz
Storage Overload Prevention.

Technologia SmartProcessingTM – płynne skalowanie i wysoka dostępność
Płynność skalowania i wysoką dostępność osiągnięto dzięki technologii
SmartProcessingTM . Jest to grupa rozwiązań umożliwiających zaawansowane
zarządzanie usługami, obciążeniem systemów i buforowania. Najważniejsze
z rozwiązań to: Processing Thread Control, Queue Management, Virtual Queues, Cached Queue, Hashed Queue Structure, Retry Policies, Virtual Routing
oraz Built-in DNS Cache.
Rysunek 1. Przykładowa architektura rozbudowanego systemu pocztowego dla ISP
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Kompleksowa ochrona dzięki technologii
GrowSecureTM

Komponenty serwera Axigen Service Provider

Twórcy Axigena poważnie podeszli do kwestii bezpieczeństwa systemu
i poczty klientów. Priorytetem dla systemów biznesowych jest ochrona informacji oraz wysoka niezawodność. W tym celu opracowano technologię
GrowSecureTM i na jej bazie przygotowano zintegrowany zestaw rozwiązań
chroniących przed spamem, złośliwym oprogramowaniem oraz potencjalnymi
atakami DoS. Intensywna ochrona jest prowadzona na wejściu i wyjściu z systemu (rys. 2). Najważniejsze rozwiązania składające się na wysokie bezpieczeństwo rozwiązań Axigen to: Multi-Layer Access Control, Flow Control, Sender
Validation, Message Integrity Validation, Blacklisting / Whitelisting, Country
Filtering, DNSBL, DNS Checks, AntiSpam, Multiple AntiVirus Filtering, Message Acceptance / Sending Policies, Routing Policies, Anti-Impersonation.

Najważniejsze komponenty serwera Axigen:
– serwery SMTP, POP3, IMAP,
– wbudowany serwer WebMail (zawiera klienta dla urządzeń mobilnych),
– serwer list pocztowych,
– konsola administracyjna dostępna przez WWW lub wiersz poleceń (Command Line Interface – CLI),
– mechanizmy automatycznej migracji,
– obsługa systemów antywirusowych i antyspamowych,
– proxy SMTP, POP3, IMAP, WebMail,
– uwierzytelnianie i routing LDAP,
– kopie zapasowe – tworzenie i odtwarzanie,
– system raportowania.
Dodatki: organizer osobisty
– Osobisty organizer dostępny przez WWW (kalendarz, zadania, notatki,
dziennik),
– integracja z Active Directory.
Axigen jest nowoczesnym rozwiązaniem pocztowym. Jest godny polecenia administratorom oraz firmom, które potrzebują wydajnych i niezawodnych
technologii w zakresie komunikacji. Warto go sprawdzić.

Rysunek 2. Ochrona bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu z wykorzystaniem wielu funkcjonalności
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Nowoczesny serwer poczty – opis możliwości i technologii
Andrzej Adamczyk
Poczta internetowa zawładnęła dziś niemal całkowicie korespondencją. Prawie każdy posiada swój adres e-mail, a posługiwanie
się nim jest powszechne w kontaktach z biznesem i instytucjami
państwowymi. Na szczeblu kontaktów biznesowych poczta internetowa odgrywa szczególną rolę ze względu na możliwości indywidualnego dopasowania funkcji do złożonych potrzeb. Tak jak
różnią się między sobą firmy pod względem organizacyjnym, tak
i potrzeby przepływu informacji wewnątrz firmy jak i między firmą a Światem zewnętrznym mogą być różne. Generalnie poczta
internetowa obsługiwana jest przez serwery poczty. Są to programy zajmujące się wszystkim, co związane z przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem maili. Oprogramowanie serwerów
poczty rozwija się w ostatnich latach dynamicznie, czego dowodem i przejawem jest Serwer Poczty Axigen, który chcielibyśmy
gorąco polecić.
Axigen jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw
potrzebom odbiorców. Był on rozwijany od podstaw jako samodzielny projekt
z nastawieniem na zapewnienie maksymalnej elastyczności w zakresie zarówno
administrowania serwerem jak i możliwości uzyskiwania potrzebnych funkcjonalności.
– Serwer Axigen oferuje pełną gamę uslug pocztowych: SMTP, POP3, IMAP,
WebMail. Jest on wysoce skalowalny i konfigurowalny.
– Axigen jest kompatybilny z kilkoma dystrybucjami Linuksa, FreeBSD, itd..
W fazie rozwojowej są wersje dla innych systemów (Windows, Mac) dla
kilku architektur.
– Użyto MPA (ang. Multiplatform Architecture) – nowoczesne technologii
umożliwiającej przenoszenie Axigena na różne systemy bez strat funkcjonalności. Daje to adaptowalność Axigena do różnych platform przy gwarantowanej stabilności, ułatwiając administratorowi przejście do innych platform
w wypadku zaistnienia takich wymagań.
– Integrated Messaging System – jest w stanie zastąpić rozwiązania oparte na
wielu programach open source.
– Modułowa budowa zapewnia wysoką konfigurowalność. Axigen budowany
był ze stałym uwzględnieniem potrzeb administracyjnych, co daje niezrównane możliwości konfiguracji dla wszystkich i każdego modułu lub cechy.

–

–

–

–

–
–

–

Dla każdego modułu i cechy można subtelnie dopasować połączenia, sterowanie, zarządzanie klientami, zaawansowane ustawienia dla każdej domeny i konta którymi się zarządza. Przykładami zaawansowanej konfiguracji
są WebMail, ustawienia kont i domen, ustawienia Mailbox Quota, limitów
wielkości załączników, limitów objętości maila, session idle i activity timeout, maksymalnej liczby maili wysłanych na godzinę, poziomu filtrów
HTML dla wiadomości HTML, itd.
Może działać ze wstrzymanymi wieloma usługami przez lokowanie wątków procesów w SMTP. W ten sposób Axigen może dostosować się do
dowolnego scenariusza użycia jako: główny serwer soczty, backup serwer,
serwer przekazujący pocztę.
Konsola Administracji Webowej – konfiguruj właściwe dla usługi parametry
za pomocą zwartego interfejsu webowego Axigena – WebAdmin, zaprojektowanego dla zoptymalizowanej nawigacji z linkami skrótów i pomocą
kontekstową.
Klasy (grupy) kont – Axigen umożliwia administratorom systemu tworzenie
różnych klas kont, aby prowadzić konta podstawowe i konta „premium”,
różnicując poziomy usługi (poprzez rożne dopuszczalne funkcje, wielkość
(pojemność) skrzynki, maksymalną wielkość maila, załącznika, zastosowane filtry, itd.) Administratorzy mogą konfigurować różne wzorce zachowań
dla rożnych klas kont, które tworzą. Zmiany w konfiguracji tych wzorców
zachowań są dziedziczone przez wszystkie konta należące do danej grupy.
Single Point Administration – Interfejs WebAdmin umożliwia konfigurację
wszystkich usług Axigena w jednolity sposób zarówno lokalnie jak i zdalnie.
Zautomatyzowane Operacje – automatyczne zadania administracyjne i zabezpieczające z użyciem wiersza poleceń.
Delegowanie Administracji – umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych dla użytkowników i grup z ustalonymi z góry prawami dostępu
i hierarchiami członkostwa z nadawaniem ograniczonych praw administratora. Pozwala to na delegowanie zadań administrowania dla określonej domeny czy nawet dla określonych operacji w domenie (jak tworzenie czy
zarządzanie użytkownikami, listami mailingowymi, grupami).
Sekcja Raportowania – używając Reporting Engine, administratorzy systemu mogą definiować politykę dla pracy serwera. Axigen tworzy oparte
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na dobranych parametrach graficzne wykresy historii, umożliwiając administratorowi monitorowanie stanu serwera. Wykresy mogą zawierać bezwzględne dane jak i przetwarzać funkcje statystyczne oparte na tych wartościach (przeciętnie, max, min, itp.).

SmartProcessingTM
– Processing Thread Control (sterowanie wątkami procesów) – administrator
może przydzielać określoną liczbę wątków procesów do każdej usługi, co
daje zrównoważenie użycia mocy przetwarzania stosownie do specyficznych potrzeb.
– Queue Management (Zarządzanie kolejkowaniem) – wiadomości w kolejce
mogą być nadzorowane przez administratora poprzez użycie różnorodnych
filtrów (nadawca, rozmiar wiadomości, liczba ponowionych prób, itp.), zastosowanie różnych działań (skasuj, zmień kolejność, wyślij NDR).
– Virtual Queues ( Wirtualne Kolejki) – dla każdej z różnych domen Axigen tworzy oddzielną kolejkę, zabezpieczając serwer przed potencjalnym
przeładowaniem spowodowanym przez jednoczesne próby wysłania maili
w dużych ilościach do nieodpowiadającej domeny. Wszystkie wiadomości
do domeny która nie odpowiada są powstrzymywane przed doręczaniem
do czasu, gdy pierwszy mail zostanie prawidłowo doręczony.
– Cached Queue – wiadomości w kolejce, które mają wkrótce być doręczone, są umieszczane w cache’u. Administrator może określić rozmiar tego
cache’u w zależności od dostępnej pamięci.
– Hashed Queue Structure – detale z kolejki są przechowywane w hashowanej
strukturze, umożliwiając szybki dostęp do informacji związanych z wiadomością.
– Retry Policies (Polityka Wznawiania) – definiuj strategię wznawiania wiadomości dla określonych domen źródłowych czy będących celem (albo parametry wiadomości lub połączenia), na przykład serwer dopuszcza zwiększoną liczbę wznowień dla wiadomości wysyłanych z kont premium czy
też dostarczanych do ważnych miejsc przeznaczenia.
– Virtual Routing – kontrola routingu określonych wiadomości przez specjalne skierowane na zewnątrz adresy IP oparte na różnorodnych parametrach
wiadomości. Przez obranie rożnych adresów zewnętrznych IP dla każdej
domeny, efekt, że domena jest na czarnej liście, nie jest powielany na inne
domeny na tym samym serwerze.
– Built-in DNS Cache (Wbudowany cache DNS) – przyspiesza dostarczanie
wiadomości przez umieszczenie w cache’u odpowiedzi DNS do użycia
w wielokrotnych wiadomościach.

UltraStorageTM
Inteligentny system składowania Ultra Storage pomaga uniknąć przekroczeń
czasu dla usługi czy utraty danych, nawet gdy występują szczyty ruchu w przepływie maili czy też wykonywane są złożone operacje kopii zapasowych.
– Indexed Data Structure (Indeksowana Struktura Danych) – zapewnia optymalną równowagę między przestrzenią użytą do przechowania indeksów
a czasem dostępu do informacji przez wprowadzenie wielu poziomów indeksowania zależnie od tego jak często uzyskiwany jest dostęp do informacji.
– Transactional Storage – zapewnia strukturalną integralność przechowywanej informacji przez przeprowadzanie dostępu do danych opartego na transakcjach.
– Error Detection and Recovery (wykrywanie błędów i odzyskiwanie) – moduł składowania identyfikujący i wyodrębniający miejsca z uszkodzoną informacją w celu zapobieżenia utracie danych.
– Effective Space Management (efektywne zarządzanie przestrzenią) – tylko
jedna kopia wiadomości przeznaczonej dla wielu odbiorców jest przechowywana (szczególnie użyteczne dla list dystrybucyjnych czy grup).
– Expandable Storage (rozszerzalna powierzchnia składowania) – administrator może dodać jednostki składowania dla jednej domeny, zwiększając w ten
sposób dostępną przestrzeń.
– Space Overload Prevention (zapobieganie przeładowaniu przestrzeni) – zapewniane przez ograniczanie dozwolonej wielkości wiadomości w zależności od specyficznej strategii opartej na wielu parametrach wiadomości
i połączenia.

GrowSecureTM – bezpieczeństwo dla ruchu twojej
poczty
Axigen jest w stanie zintegrować na poziomie serwera czy SMTP wiele aplikacji
antywirusowych i antyspamowych, tworząc łańcuchy filtrujące, które mogą być
zastosowane różnorodnie na poziomie serwera a nawet domeny.
Multiple Filtering System – Application Level (wielokrotny system filtrowania – poziom aplikacji) – z Axigenem może współpracować wiele rożnych
aplikacji antywirusowych i antyspamowych.
Domyślne ustawienia nie w pełni zabezpieczają przed aktualnymi zagrożeniami. Do osiagnięcia tego celu dostepnych jest kilka narzędzi, w tym narzędzia
webowe oraz interfejs działający z wiersza poleceń.
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Rozwiązania o wysokiej skalowalności

Glówne cechy i komponenty serwera w skrócie

Axigen oparty jest na technologii carrier-class dla utrzymania złożonych ustawień, aby zapewnić wymagany poziom dostępności usług i bezproblemowej
skalowalności.
– Skupione, wielowarstwowe ustawienia zarówno front-endu jak i back-endu
– oddzielne usługi (jak SMTP, IMAP, POP3, itp.) na różnych warstwach, aby
wzmocnić ogólne bezpieczeństwo systemu jak i zapewnić usłudze wysoką
dostępność.
– Uwierzytelnienie i routing LDAP – przechowywanie haseł kont i informacji
o routingu w centralnym punkcie, aby utrzymać wielowarstwowość ustawień.
– Proxy dla POP3, IMAP, WebMail Proxies – umożliwia dystrybucję skrzynek
pocztowych na wielu back-endach serwerów Axigen i użycie oddzielnych
proxy dla front-endów dla routingu połączeń POP3, IMAP, HTTP z odpowiednim back-endem serwera.
– Obsługa RHCS – Zapewnia wysoką dostępność do usług back-endu.

– Serwer SMTP, POP3, IMAP.
– Wbudowany serwer WebMail (zawierający interfejs dla telefonów komórkowych).
– Serwer list mailingowych.
– Konsola administracyjna za pośrednictwem WWW lub wiersza poleceń.
– Automatyczna migracja.
– Wsparcie dla oprogramowania antywirusowego i antyspamowego.
– Serwer proxy.
– Uwierzytelnianie i routing LDAP.
– Usługa kopii zapasowych i ich przywracania.
– System raportowania.
– Integracja ActiveDirectory.
– Wsparcie dla klastrów serwerów oraz integracja LDAP.
– Delegowana administracja.
– Klasy kont.
– Interfejs WebMail dla telefonów komórkowych.
– Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

WebMail – interfejs użytkownika skrzynki zlokalizowany w 15 językach, w tym w polskim
WebMail jest szybki i posiada wiele interesujących funkcji:
– organizator osobisty (kalendarz, zadania, notatki, blog),
– ksiażki adresowe: osobista, publiczna i właściwa dla domeny,
– reguły i filtry na wzór Outlooka,
– indywidualne „czarne listy”,
– wiadomości „out-of-office”,
– spersonalizowany podpis,
– edytor maili HTML,
– określanie opóznienia wysłania wybranych maili,
– spersonalizowany wygląd – kilka szat graficznych do wyboru,
– dostęp do skrzynki przez WebMail lub przez klienta poczty na komputerze.

Wersje / edycje Axigena
Service Provider Edition – najbardziej rozbudowana i rozwinięta wersja przeznaczona dla dostawców usług mailowych.
Enterprise Edition – wersja przeznaczona dla dużych firm.
Business Edition – wersja dla średniego biznesu.
Office Edition – wersja dla pojedynczych biur. Wersja ta jest bezpłatna i można
ją pobrać z internetu po zarejestrowaniu się na stronie. Gorąco polecamy
skorzystanie z tej wersji wszystkim, którzy chcieliby zapoznać się z Axigenem, a także rozpocząć korzystanie z niego w praktyce.

Bezproblemowa migracja z jakiegokolwiek innego
serwera poczty
Proces migracji z jednego oprogramowania na inne jest momentem krytycznym
w pracy administratora. W celu jego maksymalnego ułatwienia, Axigen oferuje
dedykowaną sekcję która zabezpiecza automatyczny i przejrzysty proces migracji. Tak więc domeny, konta i skrzynki pocztowe z poprzedniego serwera
mogą być w sposób łatwy przenoszone na Axigena za posrednictwem IMAP
bez przerw w świadczeniu usług.

Rysunek 1. Axigen umożliwia dostęp do danych niezależnie od miejsca pobytu i używanych urządzeń
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Instalacja w 10 minut
Karol Tokarz
Z możliwościami serwera pocztowego Axigen można się zapoznać na dwa sposoby. Po pierwsze, odwiedzając stronę producenta [1] i rejestrując się na niej. Dzięki temu zyskamy możliwość
bezpłatnego zapoznania się z funkcjami serwera w wersji demonstracyjnej poprzez przeglądarkę internetową. Drugim sposobem
jest instalacja serwera na własnym komputerze (dalej omówimy
to szczegółowo).

Pobieranie i instalacja wersji bezpłatnej
Instalacja zostanie przedstawiona na przykładzie Axigena w wersji Office Edition. Jest to bezpłatna wersja, a różnica w porównaniu do wersji płatnych polega
na tym, że obsługuje maksymalnie pięć skrzynek. A więc zabierajmy się do
dzieła. Wchodzimy na stronę firmy Axigen (rys 1) i wypełniamy formularz.
W polu Product Type wybieramy Free Edition i podajemy nasze dane oraz
adres e-mail, na który zostanie przesłany klucz aktywacyjny. Klikamy Complete registration. Zostaniemy przeniesieni na stronę, z której mamy możliwość
wybrania paczki dla naszej dystrybucji. Następnego formularza nie musimy
wypełniać, tylko klikamy Skip & download, a następnie przepisujemy kod z obrazka.
Rozpoczyna się pobieranie pliku. Kiedy ściąganie zostanie ukończone, uruchamiamy konsolę i przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się plik
przy pomocy polecenia cd /ścieżka do/pliku. Następnie rozpakowujemy plik poleceniem tar -zxvf axigen*. Dalej przechodzimy do katalogu, w którym został
rozpakowany Axigen cd /ścieżka do/ pliku/axigen*. Logujemy się w konsoli na
konto root poprzez wpisanie polecenia su i podajemy nazwę root i hasło (uwaga: nie będzie wyświetlane!). Instalację rozpoczynamy poprzez wpisanie rpm
-ivh axigen*.

Konfiguracja serwera
Kiedy serwer zostanie zainstalowany, przystępujemy do wstępnej konfiguracji poprzez wydanie polecenia /opt/axigen/bin/axigen-cfg-wizard. Uruchami się
narzędzie konfiguracyjne. Poruszamy się po nim za pomocą klawisza TAB.
Pierwsze o co zostaniemy poproszeni to podanie hasła dostępu do serwera.
Wymyślamy sobie jakieś i wpisujemy je w pole Password i potwierdzamy poprzez wpisanie w Validate. Przechodzimy do przycisku Next i naciskamy klawisz Enter.

Rysunek 1. Strona pobierania wersji instalacyjnych serwera Axigen.

Następnie jesteśmy proszeni o skonfigurowanie domeny bazowej. W polu
Primary Domain wpisujemy nazwę domeny. Domain Location – oznacza, gdzie
zostanie zlokalizowana nasza domena. W Postmaster account password podajemy
hasło do tej domeny umożliwiające dostęp przy pomocy postmastera i przechodzimy dalej.
W następnym kroku mamy możliwość wybrania ustawień dotyczących domeny. Opcje wybieramy przy pomocy klawisza Enter. Możemy przeadresować
wszystkie e-maile do postmastera lub dodać nazwę umowną localhost albo localhost.localdomain do tej domeny. Zaznaczamy potrzebne nam pola i przechodzimy do dalej.
Kolejnym krokiem jest określenie interfejsu i portu WebAdmina. Wybieramy
all i pozostawiamy port bez zmian i wciskamy Next.
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Rejestracja produktu
Odwiedzamy naszą pocztę i odbieramy e-maila z kluczem rejestracyjnym. Zapisujemy na dysku plik będący załącznikiem wiadomości. Uruchamiamy serwer
poprzez wydanie w konsoli polecenia /etc/init.d/axigen start. Aby go zatrzymać,
wydajemy /etc/init.d/axigen stop. Odpalamy przeglądarkę internetową i w pasku
adresu wpisujemy http://127.0.0.1:9000/. Zostanie wyświetlony ekran logowania.
W pole Username wpisujemy admin, następnie hasło, które podaliśmy podczas
instalacji. Dostajemy dostęp do WebAdmina, wybieramy zakładkę Global Settings i klikamy na pole Upload key i podajemy ścieżkę dostępu do pliku, który
pobraliśmy z poczty. Zapisujemy zmiany poprzez naciśnięcie Save Configuration.
Tym sposobem w około 10 minut mamy zainstalowany serwer pocztowy.

Rysunek 2. Instalator serwera Axigen.

Kolejnym etapem jest skonfigurowanie interfejsu protokołu SMTP. Opisuje on sposób przekazywania poczty w internecie, więc zaznaczamy opcje all
i przechodzimy dalej.
Szóstym krokiem konfiguracji jest wybranie usług. Mamy do wyboru POP3,
IMAP, Webmail. POP3 jest protokołem odpowiedzialnym za odbiór poczty ze
zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. IMAP
stanowi następce POP3. W przeciwieństwie do swojego poprzednika potrafi
nie tylko odbierać i kasować pocztę, ale także zarządzać wieloma folderami
pocztowymi na zdalnym serwerze. WebMail jest aplikacją webową umożliwiającą odbieranie i wysyłanie wiadomości przy pomocy przeglądarki internetowej
(np. gmail). Wybieramy więc IMAP oraz WebMail i przechodzimy dalej. Następnie musimy podać interfejsy i porty do IMAP oraz WebMaila. Wybieramy all
i pozostawiamy pozostałe ustawienia bez zmian.
Przedostatnim krokiem uruchamiania Axigena jest wybranie sieci, z których e-maile będą obsługiwane przez Axigen bez wcześniejszej identyfikacji.
Wybieramy z listy sieci, które chcemy, żeby obsługiwał serwer, i dajemy Next.
W ostatnim etapie wybieramy YES. Konfigurator kończy swoje działanie.

Rysunek 3. Okno z formularzem rejestracji klucza produktu.

Odnośniki
[1] www.axigen.com/mail-server/demo
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WebAdmin
Andrzej Adamczyk
Nowością na rynku oprogramowania serwerowego godną szczególnego polecenia jest serwer poczty Axigen nagrodzony w 2007
r. przez serwis ServerWatch.com. Ten nowoczesny, wręcz nowatorski program obsługi poczty charakteryzuje się bardzo wysoką skalowalnością i konfigurowalnością przy jednoczesnej bardzo
dużej prostocie i intuicyjności jego instalacji, konfiguracji i obsługi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wdrożenie w firmie jest
szybkie, a utrzymanie serwera nie kosztuje wiele. Dlaczego? Ponieważ codzienne zarządzanie systemem odbywa się za pomocą
WebAdmina.

Rysunek 1. Logowanie do WebAdmina serwera Axigen

Zarządzanie serwerem Axigen – WebAdmin
WebAdmin stanowi centrum, w którym administrator Axigena może w sposób
wygodny zarządzać całością wszelkich ustawień serwera z poziomu przeglądarki internetowej lokalnie lub zdalnie przez internet. Panel podzielono na trzy
strefy (rys. 2).
Rysunek 2. Panel zarządzania serwerem Axigen
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Z lewej strony znajduje się rozwijane menu do przełączania okna na odpowiednie działy konfiguracji. W strefie środkowej znajduje się właściwy interfejs
konfiguracyjny z przełącznikami, linkami i formularzami. Konfiguracje wykonuje się głównie za pomocą przycisków typu start, stop, restart, edit, delete.
Poza tym dokonuje się wszelkich potrzebnych wpisów w formularzach rozmieszczonych w sposób bardzo zorganizowany, jasny i czytelny. Z prawej strony jest do dyspozycji pasek boczny pomocy kontekstowej. Jest on szczególnie
przydatny dla administratorów, którzy rozpoczynają swą pracę z Axigenem.
Budowa WebAdmina wynika ze stałego dążenia projektantów serwera, aby
jego konfiguracja była dla administratora w jak największym stopniu ułatwiona. Przyjazność użytkownikowi była jednym z głównych założeń branych pod
uwagę przy tworzeniu programu. Prostota i intuicyjność obsługi WebAdmina
zdaje się już na pierwszy rzut oka przekonywać do tego, że warto pracować
z Axigenem. Z rozwijanego menu można przełączyć okno konfiguracji do odpowiedniej sekcji. Ilość tych sekcji jest duża, co odzwierciedla fakt, że Axigen
jest wysoce konfigurowalnym serwerem. Nabywcy i administratorzy zainteresowani są tym, aby stosować program do możliwie dowolnego zestawu scenariuszy użycia podyktowanych bardzo różnorodnymi potrzebami wynikającymi
z charakteru usług pocztowych. Wielość opcji konfiguracyjnych, przy prostocie
obsługi wspomaganej pomocą kontekstową, jest wielkim atutem Axigena.

nii Poleceń (CLI – Command Line Interface). Dla usług tych konfiguruje się
porty nasłuchu (Listeners), dostępność usług (Access Control), ograniczenia wielkości maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń (Flow Control),
ustawia się poziom bezpieczeństwa dla tych usług, poziom sporządzania
logów, zabezpieczenia przeciw „zapętlaniu” się maili, czyli wielokrotnemu krążeniu, poziom kontroli błędów oraz zarządzanie wątkami procesów.
Dodatkowo dla usług IMAP i POP3 konfiguruje się szyfrowanie i uwierzytelnianie.
Ustawienia DNR dają możliwość dodania adresów różnych serwerów nazw.
CLI (ang. Command Line Interface) – Interfejs Linii Poleceń jest doskonałym dodatkowym narzędziem konfiguracyjnym Axigena. Przy jego pomocy można
ustawić automatyczne zadania administracyjne i zabezpieczające. Znacznie
ułatwia to i skraca pracę administratorowi oraz uzupełnia możliwości konfiguracyjne WebAdmina.

WebAdmin - opis funkcji
Poniższe opcje konfiguracji usług Axigena jasno wskazują na jego zalety. Może
on być wykorzystywany z łatwością do organizowania korespondencji w sposób bardzo zindywidualizowany, dostosowany do realnych potrzeb firmy. Grupy i klasy kont, foldery publiczne oraz możliwość indywidualnych ustawień
dla wybranych użytkowników czynią z Axigena wprost idealne rozwiązanie
do pracy grupowej poprzez możliwość dostosowania struktury kont i ich właściwości do struktury organizacyjnej firmy i konkretnych wymogów obiegu
informacji dla konkretnych zadań i osób z nimi związanych. Główne działy
konfiguracji są zgodne z napisami na belkach menu z lewej strony panelu
WebAdmina:
Global Settings – Ustawienia Globalne. Sekcja ta zawiera kilka podstawowych
informacji oraz możliwość wprowadzenia do systemu klucza produktu
zgodnie z posiadaną licencją.
Services – Usługi (rys. 3). Temu działowi odpowiada wiele zakładek widocznych po rozwinięciu menu, jak Zarządzanie Usługami (Services management), Odbieranie SMTP (SMTP Receiving), Wysyłanie SMTP (SMTP Sending), ustawienia IMAP, POP3, WebMail, WebAdmina, Serwerów Nazw
(DNR), Zdalnego POP (Remote POP) oraz Interfejsu (konfiguracyjnego) Li-

Rysunek 3. Zarządzanie usługami
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Rysunek 4. Konfiguracja wybranej usługi

Domains and Accounts – domeny i konta. W Axigenie można zarządzać domenami przypisanymi do serwera, kontami użytkowników, tworzyć grupy
użytkowników i dodawać użytkowników do tych grup. Dla grupy można
też określić reguły wiadomości, tworzyć listy mailingowe, dodawać do nich
członków i określać warunki przynależności.
Public Folders – Foldery Publiczne. Pozostają one wzajemnie w strukturze
zależności i podległości. Uprawnienia do danych folderów mają określeni
użytkownicy. Dla folderów tych można ustalić limity ich wielkości, ilości zawartych w nich podfolderów a także maksymalnych dopuszczalnych ilości
maili w folderze.

Rysunek 5. Okno konfiguracji klas kont

Account Classes – Klasy Kont (rys. 5). Axigen umożliwia dodanie klas zróżnicowanych jakościowo pod względem dostępu do poszczególnych usług
pocztowych. Dla zakładanych klas można ustalać ograniczenia dotyczące
wielkości skrzynki, przesyłki i załącznika oraz dodać określone reguły postępowania dla maili należących do klasy.
Safety and Filtering – Bezpieczeństwo i Filtrowanie. Serwer Axigen ma wbudowane konektory umożliwiające współpracę z zewnętrznymi programami
antywirusowymi i antyspamowymi. Można również zdefiniować indywidualnie połączenia z niektórymi programami tego typu. W ramach konfi-
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guracji tworzy się „białą listę” adresów i grup adresów, których maile nie
będą uznawane nigdy jako Spam. Można też tworzyć „czarne listy” adresów i grup adresów, IP i ich grup oraz serwerów DNS. Bezpieczeństwo
zapewnia też konfiguracja reguł dla obiegu wiadomości wewnątrz systemu
jak też wiadomości z zewnątrz oraz limitów objętości maila, ilości maksymalnej odbiorców dla jednego maila.
Queue – Kolejkowanie Wiadomości. Ustala się obieg przesyłek w systemie
w określonych sytuacjach oraz dołączania do nich dodatkowych informacji
w przypadku zaistnienia zdarzeń typu utrudnień w doręczeniu itp.
Status and Monitoring – Monitorowanie i Zapis Stanu. Axigen pozwala tworzyć zasady sporządzania wykresów oraz ich wygląd i rodzaje. Raporty
i logi konfiguruje się w dziale Logging (logi) pod kątem ich miejsca składowania, nazw dla poszczególnych plików oraz uzyskuje wgląd do tych
plików.
Backup and Restore – Kopie Zapasowe i Przywracanie. W WebAdminie można konfigurować reguły dostępu do serwerów FTP, na których znajdują się
kopie zapasowe.
Automatic Migration – Automatyczna Migracja. Szczególnie wygodna i użyteczna dla nowych administratorów Axigena jest możliwość płynnego przejścia z poprzedniego serwera na Axigen bez zatrzymywania jakichkolwiek
usług. Migracja działa w ten sposób, że gdy użytkownik „starej” usługi
loguje się do swej usługi w Axigenie, automatycznie tworzona jest nowa
skrzynka o tych samych parametrach, co skrzynka w „starej” usłudze.
Clustering – Klastry (skupiska komputerów). Axigen może tworzyć sieć usług
stanowiących całość i opartych na współdziałaniu wielu serwerów poczty
rozmieszczonych na wielu urządzeniach.
Administration Rights – Uprawnienia Administracyjne. Bardzo istotną funkcją Axigena jest możliwość delegowania uprawnień administracyjnych na
wielu administratorów. Grupom administratorów można nadawać różne
uprawnienia do zarządzania usługami jak też ustalać ograniczenia. Do grup
tych można przypisywać użytkowników ustawiając przy tym ich dalsze
uprawnienia i ograniczenia indywidualnie. Dodatkowo konfiguruje się prawa administrowania dla poszczególnych domen.

Rysunek 6. Konfiguracja modułów dodatkowych

Do testów
W celu ułatwienia decyzji o użyciu Axigena umożliwione jest testowanie go
przez 30 dni bezpłatnie. Istnieje również bezpłatna wersja Office na 5 skrzynek.
Ponadto na stronach producenta znajdują się wersje demonstracyjne WebAdmina i WebMaila dla wstępnego zapoznania się z zaletami Axigena.
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Praca grupowa
Karol Tokarz
Praca grupowa pełni bardzo ważną funkcję w wielu firmach. Dla
większości oznacza możliwość wspólnego planowania zadań dla
pracowników, przy pomocy poczty elektronicznej czy kalendarza.
Bardziej wymagający użytkownicy definiują pracę grupową jako
system umożliwiający wymianę informacji, współdzielenie zasobów oraz planowanie i koordynowanie działań pracowników. Zapoznajmy się zatem z możliwościami Axigena w zakresie wsparcia pracy grupowej.

ny. W ten sposób inni użytkownicy mają możliwość zapoznania się z tymi
informacjami.

Katalogi publiczne.
Usługa ta, umożliwia użytkownikom podzielenie się swoimi e-mailami, kontaktami oraz zadaniami. Wszystkie te usługi mogą być kopiowane do dowolnych
folderów, należy tylko pamiętać, aby były one takiego samego typu, co folder źródłowy. Administrator może przypisać do folderu publicznego dowolny
adres e-mail. Dzięki takiej opcji użytkownicy uzyskują dostęp do wiadomości
dostarczonych na ten adres. Dodatkowo, mają możliwość oznaczenia zawartych
tam e-maili jako usunięte, przez co temat i nadawca zostaną przekreślone. Takie
udogodnienie jest bardzo przydatne w przypadku pracy wielu osób z katalogiem publicznym, ponieważ inni użytkownicy zostają tym sposobem poinformowani, że ta wiadomość nie była do nich skierowana. Ponadto, możliwe są
jeszcze inne ustawienia flag dla folderów publicznych (takie jak przeczytane,
nie przeczytane, z flagą, bez flagi), przy czym w przeciwieństwie do opcji
„usunięte”, są one widoczne tylko przez użytkownika, który je ustawił, nie są
zaś uwzględniane w katalogu publicznym.

Foldery specjalne
Serwer pocztowy Axigen umożliwia także tworzenie tzw. folderów specjalnych, takich jak poczta, kalendarz, dziennik, zadania, kontakty oraz notatki.
Mogą one zostać utworzone przy pomocy WebMaila lub przez wykorzystanie
programów pocztowych, np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird. Funkcje
terminarza to odpowiedź na rosnące zainteresowanie użytkowników programami przeznaczonymi do przetwarzania i gromadzenia informacji oraz notatek
o zaplanowanych zadaniach i spotkaniach. Wielką zaletą omawianego systemu
jest możliwość udostępniania tych wszystkich danych poprzez katalog publicz-

Rysunek 1. Menu narzędzi wspomagających pracę grupową i katalogi publiczne.

Kalendarz
Pomaga pracownikom zarządzać czasem pracy oraz umieszczać ważne terminy
np. wykonania zadań, spotkań itp. Usprawnia to gospodarowanie czasem oraz
umożliwia przejrzyste i szczegółowe zapoznanie się z zadaniami zaplanowanymi na każdy dzień. Kalendarz daje możliwość zmiany wyświetlania zawartości
według potrzeb – poprzez pokazywanie zadań zaplanowanych w danym dniu,
tygodniu, miesiącu – albo w formie listy wyświetlającej tematy i terminy spotkań. Dodawanie nowych terminów jest zadaniem bardzo szybkim i intuicyjnym. Pomocny jest formularz, przy którego wypełnianiu, należy podać tytuł,
miejsce, termin oraz czas początkowy i końcowy zdarzenia. Dane zatwierdza
się poprzez kliknięcie w Zapisz&zamknij. Jeżeli organizujemy spotkanie, Axigen
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umożliwi nam powiadomienie osób poprzez pocztę e-mail za wybraniem opcji
Zaproś uczestników. Dodatkowo możliwe jest ustawienie przypomnienia o tym
zdarzeniu. Możemy zdefiniować częstotliwość powtarzania się danego zdarzenia, ustawić cykl codzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny. Ten ostatni, jest
bardzo przydatny dla zdarzenia powtarzającego się rzadziej np. przy inwentaryzacji w firmie czy spotkaniu integracyjnym. Dodany termin, będzie od razu
widoczny w kalendarzu.

Rysunek 3. Okno dodawania planowanego zajęcia.

Dziennik

Rysunek 2. Widok planu zadań w ujęciu tygodniowym.

Pozwala rejestrować lub planować harmonogram całego dnia i sukcesywnie
realizować jego poszczególne cele. Dzięki niemu, możemy zaplanować każdą
godzinę naszej pracy lub czasu wolnego. Dziennik może się także przydać do
rejestracji czasu realizacji poszczególnych zadań, np. do dokładnego ustalenia
ile powinniśmy zażądać za wykonanie usługi od klienta. Dziennik umożliwia
wyświetlanie informacji w nim zawartych przy pomocy widoku:
– dnia – pokazuje zapisy na dzień bieżący,
– miesiąca – prezentuje zdarzenia zaplanowane na cały miesiąc,
– listy – prezentuje istniejące zapisy dziennika.
Tworzenie nowego wpisu do dziennika odbywa się, podobnie jak dodawanie nowego terminu, w kalendarzu – przy pomocy formularza. Do wypełnienia
mamy następujące pola: temat, rodzaj (między innymi: konwersacja, dokument,
spotkanie), data rozpoczęcia i czas trwania.
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Rysunek 4. Dziennik może się przydać do rejestracji czasu wykonania zadań.
Rysunek 5. Axigen przypomina o zadaniach – o niczym nie zapomnisz.

Notatnik
Sporządzanie notatek jest opcją pomocną dla wszystkich. Umożliwia utrwalenie najważniejszych informacji oraz pomysłów wartych zapamiętania. Jest to
niezmiernie szybki i wygodny sposób zapisania najważniejszych treści. Przy
każdej notatce widoczna jest data jej powstania. Notatnik wyświetlany jest
w formie listy, co umożliwia łatwy i szybki dostęp do sporządzonych notatek.

Zadania
Tworzenie nowego zadania, odbywa się przy pomocy formularza, w którym należy wypełnić następujące pola: temat, data rozpoczęcia i zakończenia, procent
ukończenia zadania. Ciekawą opcją w tym miejscu jest możliwość przypisania zadania innej osobie poprzez wybranie Przypisz zadanie. Zadaniom można
przypisać priorytety ich wykonania poprzez opcje: niski, normalny, wysoki.
Wyświetlanie informacji odbywa się przy pomocy listy, na której możemy zobaczyć wszystkie zadania, niezakończone zadania, zadania zakończone.

Podsumowanie
Axigen jest systemem wartym polecenia zarówno zwykłym użytkownikom, jak
i menedżerom. Dzięki funkcjonalności i prostocie użytkowania daje możliwości
usprawnienia zarządzania czasem pracy zespołu i umożliwia jego lepszą kontrolę oraz udokumentowanie zadań. Pracownicy nie tylko mogą wymieniać się
informacjami, ale także korzystać ze zgromadzonych zasobów i lepiej organizować swój czas. Jednak najważniejsze jest to, że wszystkie opisane funkcje
wersji on-line dostępne są także przez zwykłe klienty (np. Outlooka). Dzięki
WebMailowi Axigena mamy wygodny dostęp do swoich danych niezależnie
od miejsca pobytu i pracy.
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Współpraca z Outlookiem
Karol Tokarz
Outlook firmy Microsoft jest bardzo popularnym klientem pocztowym umożliwiającym pobieranie wiadomości z serwerów pocztowych. Jego zadanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego.
Umożliwia on także gromadzenie kontaktów, planowanie zadań
oraz zarządzanie czasem przy pomocy kalendarza. Poniżej zostanie przedstawiona współpraca tego oprogramowania z serwerem
pocztowym Axigen.
Aby Axigen mógł współpracować z Outlookiem, należy zainstalować dodatek do programu Microsoftu o nazwie Axigen Outlook Connector. Dodatek
ten może współpracować z Outlookiem w wersji 2003 lub 2007, przy czym
w pierwszym przypadku musi być zainstalowany Service Pack 3, natomiast
w drugim Service Pack 1.
Axigen Outlook Connector współpracuje z takimi platformami, jak Windows XP z SP3 oraz Windows Vista z SP1.

Instalacja Axigen Outlook Connector
Jego instalacja nie różni się zasadniczo od instalacji innych aplikacji w systemie
Windows. Przechodzimy poprzez poszczególne etapy klikając Next. Zaraz po
rozpoczęciu mamy możliwość zapoznania się z licencją. W ostatnim okienku,
które łatwo poznać po klawiszu Finish, zaznaczamy opcje Add Outlook profile.
Rozpoczynamy w ten sposób dodawanie nowego profilu do Outlooka. Zostaje
uruchomiona Konfiguracja poczty. Wybieramy Konta email. . . , następnie tworzymy nowe konto poprzez kliknięcie na Nowy. . . . W kolejnym okienku zaznaczamy Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i przechodzimy Dalej. Następnie wybieramy z Wybierz usługę email opcje inne i zaznaczmy
Axigen Mail Server. Ostatnim etapem jest skonfigurowanie dostępu do serwera,
gdzie należy podać jego nazwę lub adres IP, porty IMAP i SMTP (standardowo
143 i 25) oraz nazwę i hasło dostępu. Po tych czynnościach Outlook jest już
gotowy do pracy z Axigenem.

Rysunek 1. Axigen jako system pracy grupowej – funkcje i możliwości

Kalendarz
Jest bardzo pomocnym narzędziem, umożliwiającym planowanie spotkań
i ważnych wydarzeń. Dzięki niemu można efektywniej zarządzać czasem.
Dodawanie nowego wpisu do kalendarza odbywa się poprzez wybranie zakładki kalendarz. Następnie należy zaznaczyć opcję Calendar w Axigen Outlook
Connector. Kolejnym etapem jest wybranie interesującego nas terminu. Klikamy na niego prawym klawiszem myszy i tym sposobem uzyskujemy dostęp
do menu kontekstowego. Możemy tam określić m.in. czas trwania wydarzenia
w dniach lub godzinach (od – do) oraz powtarzalność wydarzenia: jednorazowe
lub cykliczne.
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Notatki
Opcja daje możliwość zapisania bieżących wydarzeń, pomysłów oraz różnych
sposobów rozwiązania problemu przy pomocy swobodnych zapisków. Tworzone notatki są segregowane według daty ich napisania. Taka organizacja
umożliwia szybsze powrócenie do nich w późniejszym czasie, kiedy mogą
być przydatne.
Aby dodać nową notatkę w programie Outlook, należy kliknąć na „żółtą
karteczkę” znajdującą się w prawym dolnym rogu. Można także wybrać z opcji
Nowy i następnie notatka. Skrót klawiszowy umożliwiający utworzenie notatki
to [Ctrl]+[N]. Ukazuje się wtedy niewielkie okienko, w które wpisujemy treść,
a zapisanie wiadomości następuje po jej zamknięciu.

Zadania
Dodawanie nowego zadania odbywa się poprzez zakładkę Zadania. Wśród dostępnych opcji mamy możliwość przypisania zadania do osoby, która ma się
nim zająć. Zorientowanie się w zadaniach jest bardzo proste, ponieważ możliwe jest sprecyzowanie wyświetlania ich według różnych kryteriów, np. zadań,
które czekają na wykonanie oraz takich, których termin wykonania już minął.

Udostępnianie folderu
Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ umożliwia udostępnienie dowolnego
folderu. Tak udostępnione foldery dają możliwość pracy wielu osobom z jednego konta email. Jest to bardzo duże udogodnienie dla firm, ponieważ dany pion
może mieć jeden adres, a wysyłać i odbierać wiadomości może dowolny pracownik w nim zatrudniony. Sposób ten jest bardzo efektywny, ponieważ skraca
czas przesyłania wiadomości między pracownikami. Dzięki temu potencjalny
kontrahent może szybciej otrzymać odpowiedź. Ten sposób udostępniania folderów, daje możliwość sprecyzowania użytkowników i grup mających dostęp
do danego folderu.
Wszystkie opisane opcje są również widoczne po zalogowaniu przy pomocy WebMaila, dzięki czemu pracownicy – będąc nawet poza siedzibą firmy –
mogą efektywnie z nich korzystać.
Axigen, dzięki modułowi Outlook Connector, może bardzo dobrze współpracować z tym popularnym klientem poczty. Osoby znające już obsługę i możliwości Outlooka nie powinny mieć problemu z przejściem na inny serwer
pocztowy.
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Bezpieczeństwo poczty i serwera
Andrzej Adamczyk
Jedną z podstawowych i najważniejszych grup zagadnień i parametrów konfiguracyjnych w serwerze poczty stanowią szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa. W celu utrzymania wysokiego stopnia bezpieczeństwa w usługach pocztowych stosuje
się oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe. Axigen jest
dobrze przygotowany w tym zakresie i ułatwia administratorom
zabezpieczenie serwerów.
Serwer poczty Axigen stanowi bardzo interesującą ofertę jako oprogramowanie nowoczesne, wysoce skalowalne i konfigurowalne, elastyczne i wygodne w administrowaniu i użytkowaniu. Cechy te szczególnie uwidaczniają się
podczas konfiguracji najważniejszych parametrów pracy serwera. Ustawienia
dokonywane są w WebAdminie – webowym panelu konfiguracyjnym Axigena,
do którego możliwy jest dostęp zdalny z sieci za pośrednictwem przeglądarki.

Integracja systemów antywirusowych i antyspamowych.
Axigen wyposażony jest w konektory ułatwiające skonfigurowanie i zestawienie serwera z kilkoma programami antywirusowymi i antyspamowymi. Można
zintegrować Axigena z co najmniej trzynastoma aplikacjami antywirusowymi:
KAV(Kaspersky) for Mail Servers, BitDefender, Sophos, F-Prot, DrWeb, Symantec,
F-Secure, Avast, eTrust, Norman, Panda, McAfee i ClamAV.
Ponadto Axigen może współpracować z sześcioma programami antyspamowymi: SpamAssassin, AVG, Kaspersky Anti-Spam, Avira MailGate, BitDefender
Mail Protection for Enterprises i Symantec Brightmail AntiSpam.
Wielką zaletą Axigena jest to, że może on wykorzystywać kilka aplikacji antywirusowych i antyspamowych jednocześnie (rys. 1), co wpływa na znaczne
zwiększenie skuteczności ochrony poczty.

Konfiguracja antywirusa
Ustawień dotyczących ochrony poczty dokonuje się w WebAdminie w dziale:
Security and filtering (Bezpieczeństwo i filtrowanie). Tutaj można uruchomić
zestawienie Axigena z programami antywirusowymi i antyspamowymi.

Rysunek 1. Jednoczesne wykorzystanie kilku aplikacji antywirusowych w Axigenie.

W tabeli wspieranych aplikacji widoczne są nazwy kilku programów,
a w kolumnie Typ oznaczone jest, czy dana aplikacja ma wbudowany w Axigenie konektor (Built-in), czy też należy ją połączyć z Axigenem indywidualnie,
na przykład wykorzystując do tego celu skaner Amavis. W tabeli znajdą się
programy umieszczone tam domyślnie oraz te, których obecność w systemie
zostanie wykryta przez Axigena. Po dokonaniu zmian w systemie, np. instalacji
nowego programu antywirusowego, dokonujemy wykrycia nowego stanu faktycznego poprzez wejście w link na dole okna WebAdmina opisany: To restart
the detection process click here (aby zrestartować proces wykrywania, kliknij tutaj).
W kolumnie: AV Detection są istotne dane wskazujące na to, czy określony
program jest dostępny do połączenia z Axigenem. W przypadku gdy program
oznaczony jest jako Available (dostępny), wystarczy wcisnąć przycisk: Enable
(Uruchom) i program ten zostaje połączony z Axigenem i zaczyna pracować.
Jeżeli program opisany jest jako: Not available (niedostępny), wskazuje to,
że program nie jest zainstalowany w systemie. W przypadku oznaczenia jako:
Could not connect (nie może być połączony), należy najpierw dokonać odpowiednich konfiguracji tego programu oraz samego Axigena, aby umożliwić
połączenie i współpracę.
Następne ustawienia dostępne w tym oknie dotyczą działań, jakie mają
być podjęte w związku z ochroną antywirusową. Pierwszym przypadkiem jest
działanie w przypadku maili nie dających się oczyścić (not cleanable). Można
w tym wypadku zezwolić na doręczenie maila, odrzucić mail albo też usunąć go do kosza. W drugim przypadku ustawiamy zachowania w stosunku
do poczty podejrzanej o zawirusowanie. Również w tym przypadku są trzy
opcje zachowań: doręczenie takiej podejrzanej przesyłki, odrzucenie jej albo
też usunięcie do kosza.
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całą grupę adresów na czarnej liście. Każdy adres o podanej nazwie oraz kombinacje złożone z dowolnego ciągu znaków przed gwiazdką i wyrażenia po
gwiazdce znajdzie się na czarnej liście.
Uruchomienie kontroli SPF i Kluczy Domenowych oraz ustawienie sposobów postępowania z pocztą pozbawioną SPF albo kluczy znacznie poprawia
kontrolę antyspamową. W wypadku braku albo niemożności odczytania SPF
lub kluczy można nakazać systemowi albo doręczenie przesyłki, albo jej odrzucenie.
Axigen posiada również czarną listę serwerów DNS i ich grup oraz poszczególnych adresów IP i ich grup. Jest to bardzo istotne w związku z tym, że
istnieją oficjalne listy takich serwerów i adresów, które są źródłami zagrożeń.
Ponieważ pierwsze człony adresu IP określają kraj, to można w ten sposób
zablokować też ruch poczty z krajami, z którymi nasze usługi nie przewidują
wymiany korespondencji a które, ze względu na nieustabilizowaną sytuację
prawną, są szczególnym źródłem zagrożeń w internecie. Z drugiej strony istnieje też możliwość stworzenia listy bezpiecznych adresów IP oraz grup tych
adresów.

Rysunek 2. Konfiguracja filtrów antywirusowych i antyspamowych w WebAdminie.

Zabezpieczenie przed spamem
Konfiguracje antyspamowe obejmują możliwość stworzenia listy adresów mailowych, z których poczta będzie przyjmowana zawsze. Są to adresy, co do
których mamy pewność, że nie zawierają spamu. Na takiej Białej liście można na przykład umieścić adresy wewnętrzne naszej firmy umieszczone na
innych serwerach. Również pewne adresy, z którymi często prowadzona jest
korespondencja, możemy umieścić na białej liście. Daje to możliwość zarówno
przyspieszenia obiegu szczególnie ważnej dla nas korespondencji, jak również
powoduje odciążenie serwera poprzez eliminowanie zbędnych działań.
Dodatkowo dla filtrów antyspamowych można ustawić progi czułości za
pomocą prostych i intuicyjnych graficznych suwaków. Pierwszym suwakiem
ustawiamy próg, powyżej którego wiadomości zostają przeniesione do folderu
Spam, natomiast drugi suwak ustala próg, powyżej którego poczta jest usuwana. Suwaki wyskalowane są od 1 do 10.
W Axigenie można ponadto ustawić cały szereg innych działań antyspamowych. Dodając adresy, co do których mamy pewność, że są źródłem spamu do
Czarnej listy, blokujemy odbieranie przesyłek z tych adresów. Poprzez umieszczenie symbolu gwiazdki (*) przed jakimś członem adresu można umieścić

Rysunek 3. Ustawienia akcji do podjęcia w związku z ochroną antywirusową.
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Konfiguracja reguł bezpieczeństwa
Do ustawień związanych z bezpieczeństwem zaliczyć też należy ustawienia
dotyczące akceptacji wiadomości, routingu oraz reguły wiadomości przychodzących. Konfiguracje w tym zakresie mogą być bardzo zindywidualizowane poprzez tworzenie dowolnych reguł postępowania. Reguły te określają cały szereg możliwych warunków, jakie mogą zaistnieć oraz wiążą te warunki
z ogromną ilością możliwych do ustawienia działań w wypadku zaistnienia
tych warunków.

ści określania takich czynników, jak adresat, wielkość przesyłki, zawieranie
w określonym członie wiadomości podanego elementu. Akcje obejmują między
innymi usuwanie wiadomości oraz jej kopiowanie i przesyłanie do zdefiniowanych katalogów, przesyłanie danej odpowiedzi i cały szereg innych działań.
Należy zwrócić uwagę, że Axigen daje, poprzez reguły wiadomości, olbrzymie możliwości konfiguracyjne, a zarazem konfiguracje te dokonywane są
w sposób prosty, jednolity i intuicyjny.

Z Axigenem bezpieczniej
Taka wysoka konfigurowalność w zakresie bezpieczeństwa nie tylko daje możliwości stworzenia bardzo bezpiecznej usługi pocztowej, ale też łatwość konfiguracji wydatnie wpływa na zmniejszenie kosztów prowadzonych usług poprzez
to, że istotnie skrócony jest czas niezbędny dla dokonywania prac administracyjnych.
Do tego możliwości dokonywania tak wielu ustawień powodują poprawę
sprawności i szybkości działania serwer poprzez eliminację wielu zbędnych
czynności a wprowadzenie ładu i porządku odpowiedniego dla skali i charakteru usług pocztowych, jakie zamierzamy prowadzić przy pomocy Axigena.
Dzięki temu Axigen jest w stanie działać z równą lekkością, szybkością i precyzją, zarówno wykorzystywany do drobnych usług obsługi kilku skrzynek
pocztowych, jak i w przypadku biznesowych usług pocztowych prowadzonych
na wielką skalę tysięcy kont.
Polecam Axigena uwadze administratorów sieci w firmach i managerom
biznesu. Usługi pocztowe i wewnętrzna poczta mailowa w firmie to inwestycja
pewna i dająca szybkie i znaczne korzyści. Axigen, jako rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, a przy tym gwarantujące łatwe wdrożenie i przejście z innych
systemów, przy bardzo korzystnej cenie programu.

Rysunek 4. Okno ustawień Reguł Wiadomości w WebAdminie.

Cała mnogość możliwych kombinacji obejmuje między innymi możliwo-
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Uruchomienie połączenia z programem antywirusowym
ClamAV
Andrzej Adamczyk
Jedną z najpoważniejszych zalet serwera poczty Axigen jest to,
że w sposób nieskomplikowany można połączyć go z wieloma
programami antywirusowymi i antyspamowymi. Połączenia te są
ułatwione przez zastosowanie w Axigenie specjalnych konektorów. Pewne proste czynności konfiguracyjne, polegające głównie
na sprawdzeniu kilku wpisów, konieczne są w samym programie antywirusowym. Niezbędne są również zmiany uprawnień
do aplikacji antywirusowej i przypisanie tych uprawnień Axigenowi, aby umożliwić skanowanie przez antywirus poczty, która
wchodzi w skład plików i uprawnień Axigena.
Program ClamAV jest jednym z najbardziej popularnych aplikacji antywirusowych dla Linuksa, dostępnym dla każdej dystrybucji w jej repozytoriach
pakietów oprogramowania. Instalujemy ClamAV w sposób właściwy dla dystrybucji systemu operacyjnego. Dla systemu Mandriva Linux instalujemy ClamAV w Centrum Sterowania Mandriva Linux w dziale Zarządzania Oprogramowaniem albo wydając w konsoli (po zalogowaniu się jako administrator)
polecenie:

W przypadku gdy program jest poprawnie uruchomiony, możliwe są dwa rodzaje odpowiedzi na powyższe polecenie w zależności od systemu:
netstat -lnp | grep clam
tcp 0 0 127.0.0.1:3310
netstat -lpn | grep clam
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING

0.0.0.0:*

LISTEN

25726/clamd

243718 25495/clamd /var/run/clamav/clamd.sock

Po zainstalowaniu ClamAV w systemie należy go odpowiednio skonfigurować, aby mógł współpracować z Axigenem. W tym celu należy odszukać
plik konfiguracyjny ClamAV: clamd.conf. Przed konfiguracją należy zatrzymać
ClamAV.

urpmi clamav

Zainstalowany ClamAV od razu pozostaje domyślnie w stanie uruchomienia, jednak można to sprawdzić wpisując w konsoli polecenie:
/etc/init.d/clamd status

W celu uruchomienia, zatrzymania i restartu wydajemy odpowiednio komendy:
/etc/init.d/clamd start
/etc/init.d/clamd stop

lub
/etc/init.d/clamd restart

Sprawdzenie czy ClamAV działa jest również możliwe za pomocą polecenia:
netstat -lnp | grep clam

Rysunek 1. Plik konfiguracyjny ClamAV otwarty do edycji w edytorze Kate
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W systemie Mandriva można w Instalatorze Pakietów w Centrum Sterowania zobaczyć jakie katalogi i pliki zostają utworzone przez instalowany program. Po zaznaczeniu na liście pakietów interesującego nas programu w oknie
poniżej listy pojawi się opis pakietu, a niżej zakładki: Szczegóły, Pliki i Dziennik zmian. W zakładce Pliki widoczna jest cała struktura plików programu.
Do wyszukania pliku można również użyć wyszukiwarki Kerry Beagle albo
skorzystać z funkcji wyszukiwania w managerze plików Konqueror.
W systemie Linux pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu: /etc. Tam
też powinien być plik clamd.conf. Dla dystrybucji Mandriva Linux plik znajduje
się bezpośrednio w katalogu /etc. Dla innych dystrybucji może on znajdować
się wewnątrz podkatalogu należącego do /etc.
W pliku konfiguracyjnym clamd.conf należy ustawić kilka zmiennych tak,
aby umożliwiało to połączenie ClamAV z Axigenem. W tym celu otwieramy
plik clamd.conf w jednym z edytorów, na przykład Kate:
kate /etc/clamd.conf

W pliku odszukujemy sześć zmiennych i ustalamy ich wartości według poniższego wzoru:
LogFile: /var/log/clamav/clamd.log
PidFile: /var/run/clamav/clamd.pid
DatabaseDirectory: /var/lib/clamav
TCPSocket 3310
TCPAddr 127.0.0.1
User axigen

Rysunek 2. Okno konfiguracji programów antywirusowych i antyspamowych w WebAdminie

W przypadku, gdyby na początku linii, w której znajdują się powyższe
zmienne, znajdował się znak komentarza „#”, należy taki znak usunąć, odkomentowując w ten sposób linię i uruchamiając działanie zmiennej wpisanej w
tej linii.
Pierwsze trzy z powyższych zmiennych powinny wskazywać na prawidłowe położenie plików których dotyczą. Kolejne dwie zmienne określają port
i adres nasłuchu w sieci dla ClamAV.
Ostatnia zmienna dotyczy uprawnienia do ClamAV i aby program ten mógł
współpracować z Axigenem, należy zmienić użytkownika na: axigen. Przy takim ustawieniu trzeba również zmienić uprawnienia do katalogów w których
znajdują się trzy wyszczególnione w powyższych zmiennych pliki. Zmiany
dokonujemy wydając w konsoli polecenia:
chown -R axigen:axigen /var/log/clamav
chown -R axigen:axigen /var/run/clamav
chown -R axigen:axigen /var/lib/clamav

Kolejnym krokiem w konfiguracji jest edycja drugiego pliku konfiguracyjnego: /etc/freshclam.conf. W pliku ustalamy wartości zmiennych:
DatabaseDirectory /var/lib/clamav
UpdateLogFile /var/log/clamav/freshclam.log
DatabaseOwner axigen

Dwie pierwsze zmienne muszą wskazywać ścieżkę do odpowiednich plików i katalogów. Należy poprawność tych ścieżek sprawdzić, ponieważ w poszczególnych dystrybucjach Linuksa mogą się one różnić. W ostatniej z wyszczególnionych zmiennych nadajemy uprawnienia do pliku Axigenowi.
Teraz uruchamiamy freshclam za pomocą polecenia: freshclam w celu
dokonania uaktualnienia bazy danych wirusów, znajdującej się w katalogu
/var/lib/clamav. Jeżeli operacja ta wykaże błędy, wówczas należy usunąć starą
bazę danych wydając polecenie:
rm -rf /var/lib/clamav/*
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Konfiguracja ClamAV dobiega końca. Uruchamiamy program poleceniem:
/etc/init.d/clamd start

Ostatnią czynnością jest aktywowanie połączenia między Axigenem a ClamAV, którego dokonujemy w panelu WebAdmina. W dziale: Security and Filtering (Bezpieczeństwo i filtrowanie) w pierwszej zakładce znajduje się lista
aplikacji antywirusowych i antyspamowych z jakimi Axigen może zostać połączony. Dwie z opcji dotyczą ClamAV: ClamAV i ClamAV-local. Pierwsza jest
oznaczona jako Built-in (wbudowana) i właśnie to połączenie należy wybrać.
Konfiguracje, których dokonaliśmy, umożliwiają na połączenie Axigena z ClamAV za pomocą wbudowanego konektora. Jeżeli tuż po zmianach, dokonanych
według powyższego opisu, w WebAdminie obok ClamAV w tabeli filtrów jest
nadal wpis: Not available, to należy uruchomić link znajdujący się tuż pod tabelą i zrestartować proces detekcji. Następnie należy odświeżyć widok linkiem
znajdującym się obok.
Skonfigurowanie Axigena i ClamAV przebiegające w tak prosty sposób jest
pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o zestawianie Axigena z antywirusami. Następnie, w podobny sposób, konfiguruje się te połączenia z innymi programami
i w ten sposób poczta obsługiwana przez Axigena może być nawet wielokrotnie
filtrowana przez różne antywirusy, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo prowadzonych usług pocztowych. Zachęcamy gorąco do korzystania z Axigena
zarówno w zakresie obsługi kilku skrzynek pocztowych w małej firmie, jak
i do prowadzenia usług pocztowych na dużą skalę. Szybkość, niezawodność
i prostota konfiguracji z pewnością wpływają w przypadku Axigena na to, że
stanowi on dobry wybór, dający duże oszczędności przez obniżenie nakładów
pracy i kosztów niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia usług.
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Tabela porównawcza
Główne cechy
Administracja serwerem1
Bezpieczeństwo; obsługa antywirusów, antyspamów
Klasy kont
Zarządzanie kolejką
Polityka routingu
Raporty i statystyki
Logowanie
Zarządzanie magazynem danych
Serwer SMTP
Serwer POP3 / IMAP
Serwer WebMail
Rozwiązania mobilne
Listy mailingowe
Automatyczna migracja
Kopie zapasowe, przywracanie

Duże systemy – klastry
Biznes
X
X

Korporacje
X
X

Dostawcy usług
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Biznes
X

Korporacje
X

Dostawcy usług
dodatek

X

X

dodatek

Obsługa klastrów Proxy SMTP,
IMAP, POP3, WebMail uwierzytelnianie LDAP i routing
Delegacja administracji

Wsparcie techniczne 24x7 i maintenance oprogramowania przez rok

Współdzielone foldery, pozwolenia, wolny-zajęty
Konektor dla Outlooka

Dostawcy usług
X

dodatek

dodatek

X

Biznes
X

Korporacje
X

Dostawcy usług
X

Biznes

Korporacje Dostawcy usług
wieczysta
sprawdź ceny
bez ograniczeń∗
1
bez ograniczeń∗∗
1
1

Licencje
Okres trwania licencji
Skrzynki pocztowe
Domeny
Serwery
Lokalizacje
∗

∗∗

Praca grupowa

Korporacje
dodatek

Usługi wsparcia

Osobisty terminarz
Osobisty organizaotor webowy (kalendarz, dziennik, zadania, notes)
Integracja z Active Directory poprzez Kerberos oraz LDAP

Biznes
dodatek

1
1

Maksymalna liczba domen nie może przekroczyć liczby skrzynek określonych w licencji.
Całkowita liczba unikalnych użytkowników na wszystkich serwerach Axigen w jednej lokalizacji nie może być większa niż liczba zakupionych licencji.

Zasoby
Biznes
dodatek

Korporacje
X

Dostawcy usług
dodatek

dodatek

X

dodatek

Forum społecznościowe
Knowledgebase
Dokumentacja (PDF oraz dokumentacja online)
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X
X
X

Korporacje
X
X
X

Dostawcy usług
X
X
X
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Książki wydawnictwa PWN
Symfony. Aplikacje internetowe

Bezpieczeństwo sieci

Karol Przystalski

Matthew Strebe

Symfony należy do czołówki frameworków
aplikacji webowych, jest jednym z najlepszych
napisanych w języku PHP. Książka krok po
kroku, od zagadnień teoretycznych po ćwiczenia praktyczne, przybliża zagadnienia programowania w języku PHP i zarządzania projektem, wprowadza podstawowe pojęcia sprawdzonych metod i modeli stosowanych nie tylko
w projektowaniu aplikacji webowych. Za przykład przyjęto serwis społecznościowy, którego
rozwój opisano w kolejnych rozdziałach – efektem jest prototyp takiego serwisu.
Publikacja przeznaczona jest dla początkujących programistów, którzy zamierzają pracować
nad aplikacjami webowymi. Pozwala na zaznajomienie się z technikami stosowanymi w Symfony, co umożliwi szybkie wdrożenie się w środowisko programistów aplikacji webowych. Od strony teoretycznej i praktycznej przybliża takie pojęcia, jak model MVC, RBAC, refaktoryzacja
kodu, metodologie tworzenia i zarządzania projektem na przykładzie Agile
oraz wiele innych.

Książka zawiera podstawowe informacje o zasadach i technikach wykorzystywanych do ochrony komputerów i sieci przed hakerami, wirusami oraz innymi zagrożeniami. Znajdujące się
w niej wiadomości doskonale pomagają zarówno w procesie przyswajania zagadnienia, jak
i w praktycznych zastosowaniach.
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Książki wydawnictwa HELION
Książka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone
Andrzej A. Mroczek

Tomasz Łuczak
Na początek małe wyjaśnienie, dlaczego w magazynie o oprogramowaniu komputerowym recenzja książki dla fotografujących. Ano dlatego,
że duży procent naszych czytelników zajmuje
się fotografią.
Książka o fotografowaniu to sympatyczna gawęda doświadczonego fotografa o fotografowaniu. Odniesienia do otaczającego świata i historii dodają smaku lekturze, którą czyta się jak
powieść, a nie jak poradnik. Po lekturze książki
O fotografowaniu wydanej w 1987 roku należało
się wiele spodziewać i nie zawiodłem się. Książka o fotografowaniu jest jej znaczącym uzupełnieniem i kontynuacją.
Książka zaczyna się jak większość książek o fotografii – od wyboru aparatu.
Tu niespodzianka: zamiast przeglądu aparatów fotograficznych mamy wykład
o ich wadach i zaletach, zastosowaniach i aspektach ekonomicznych. Jednocześnie autor przypomina, że to fotograf robi zdjęcia, a aparat to narzędzie, które
ma mu pomóc w tym zadaniu.
W następnym rozdziale czytamy o pomiarach światła. Fotografia to malowanie
światłem, nic dziwnego, że pomiar światła ma swój rozdział.
W następnych rozdziałach czytamy o:
– filtrach fotograficznych,
– fotografowaniu osób,
– wyprawach w plener,
– fotografowaniu architektury, wnętrz i obiektów w ruchu,
– kompozycji
– i wreszcie o prezentacji fotografii.
W książce autor nie stroni od fotografii analogowej, od uwag na temat filmów, bo ta fotografia wciąż istnieje. Z drugiej zaś strony, ze względu na zasadę
działania matryc w cyfrowych aparatach fotograficznych, fotografowanie nimi
ma praktycznie te same ograniczenia co fotografowanie na slajdach.

Od pierwszego rozdziału autor rozpoczyna niezwykły dialog z czytelnikiem – daje nam zadania do rozwiązania, a poziom wykładu stawia wymagania czytelnikowi – trzeba ruszyć głową. Bo jak inaczej świadomie fotografować?
Z reklam większości urządzeń i oprogramowania dowiadujemy się, że one już
wiedzą co my chcemy zrobić, my mamy jedynie je kupić i włączyć. Czy aby
na pewno? Czy najmądrzejszy edytor wie, że piszę list do cioci Ali i co chcę
napisać, czy jest już tryb fotografowania górnika w stroju galowym w pełnym
słońcu? Automatyka aparatu pomaga, ale świadome fotografowanie pozwala nam na zrobienie takiego zdjęcia, jakiego my chcemy, przy uwzględnieniu
ograniczeń technicznych.
Oprócz zwrócenia uwagi na ograniczenia techniczne, nierzadko autor podaje propozycje rozwiązań, by nie wyważać otwartych już drzwi. Sposób ich
prezentacji wzbudza w czytelniku chęć ich sprawdzenia. Z drugiej zaś strony
zaczynamy rozumieć, dlaczego wykonane zdjęcia np. przepięknych pejzaży nie
wyglądają tak pięknie na naszych zdjęciach jak wyglądały w naturze. Za to już
wiemy co zrobić, by wyglądały!
Książka jest wspaniale ilustrowana zdjęciami, z opisem ich wykonania,
a nierzadko w treści mamy dłuższe wyjaśnienie czy historię jego wykonania.
No koniec łyżka dziegciu. Szkoda, że książka, która – jak mniemam – w zamiarze wydawcy miała mieć formę nie gorszą od treści, nie przeszła korekty.
Widać to nie tylko po braku nazwiska korektora w metryce, ale niestety również w treści. Redaktor i anonimowy skład również nie stanęli na wysokości
zadania, by wzory i liczby w treści wyglądały po ludzku i jednolicie.
Dla kompletności wykładu, należy pobrać erratę ze strony wydawnictwa.
Mimo uchybień technicznych, książka nie tylko warta jest swojej ceny, ale
przede wszystkim niewielkim kosztem wprowadza nas w świat świadomej
fotografii. Jej obecność na liście bestsellerów wydawnictwa Helion jest w pełni
zasłużona.
Na koniec małe zastrzeżenie – książka jest tylko dla tych, którzy chcą doskonalić swój warsztat fotograficzny i nie boją się ruszyć głową. Im tę książkę
polecam.
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