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Y36SPS: Mailserver laboratoř 

 

manual pro idioty 

https://help.ubuntu.com/community/PostfixBasicSetupHowto 

 

   1.      Seznamte se s konfiguračními soubory démona Postfix 

 

apt-get update 

 

dig mx priv2.fel. (muze se psat i bez tecky) = vypise zaznamy o domene 

 

instalace programu 

apt-get install postfix 

zvolit Internet Site 

enter 

do modre radky misto ubuntu napsat ns.priv2.fel BEZ TECKY NAKONCI 

v dalsim okne do modre radky napsat root 

OK 

nastaveni ve vsech dalsich oknech ponechat 

 

po kazde modifikaci konfiguracnich souboru 

# postfix reload 

 

(pozn.: Postfix má na všechno příkazy, doporučuji prozkoumat minimálně postfix, postconf, 

postqueue, postsuper, všechny příkazy mají manuálové stránky.) 

 

 

 

2.      Nakonfigurujte doručování pošty pro doménu, kterou jste nakonfigurovali na DNS 

laborce (privX.fel) 

 

budu konfigurovat pro domenu priv2.fel 

 

vyzkouset default nastaveni mailserveru 

telnet localhost 25 

 

pokud vypise 

Trying 127.0.0.1... 

Connected to <nazev_pocitace>. 

Escape character is '^]'. 

220 localhost.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu) 

 

je to OK 

 

dal psat presne podle navodu 

HELO localhost 

MAIL FROM:<jandora1@priv2.fel> 

RCPT TO:<jandora1@priv2.fel> 

DATA 

Subject: My first mail on Postfix 
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From: jandora1@priv2.fel 

To: jandora1@priv2.fel 

 

Hi, 

Are you there? 

Admin 

. 

QUIT 

 

 

 

kontrola doruceneho mejlu v souboru 

/var/mail/jandora1 

 

 

 

3.      Vytvořte v doméně poštovní schránku vas_fel_login@domena 

 

pridat uzivatele, na kterého později budete doručovat poštu 

# adduser jandora1 

 

 

 

4. Zvolte kamaráda 

 

A nakonfigurujte váš DNS server, aby byl slave pro doménu vašeho kamaráda. Obdobně jako 

pro cokoliv. 

 

 

 

5. Odešlete mail pomocí poštovního klienta (např. Mozilla Thunderbird, Evolution) do 

jeho domény na jeho účet 

 

Tady jsou dvě možnosti řešení. 

 

A) natvrdo nastavit odchozí SMTP server na IP adresu vašeho kamaráda 

 

B) správně nakonfigurovat DNS, abyste při dotazu: 

 

dig IN MX domena_vaseho_kamarada 

 

dostali jeho MX záznamy... 

 

To je důležité proto, aby vám fungovalo vzájemné posílání pošty. 

 

mailto:jandora1@priv2.fel
mailto:jandora1@priv2.fel
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6.      Pomocí pop3 či imap protokolu vyberte poštu od kamaráda 

 

Instalace IMAP serveru: 

 

# apt-get install dovecot-imapd 

 

V konfiguračním souboru /etc/dovecot/dovecot.conf odkomentujte řádku: 

 

disable_plaintext_auth = yes 

 

a změňte ji na: 

 

disable_plaintext_auth = no 

 

(Pozn: Vyšší dívčí (viz bonusová úloha) – pokud server zabezpečíte serverovým certifikátem 

a poštovního klienta nakonfigurujete, aby používal STARTTLS nebo SSL, tak toto není 

zapotřebí.) 

 

Po změně konfigurace je nutné dovecot restartovat: 

 

/etc/dovecot/dovecot restart 

 

Následně poštovního klienta nakonfigurujte tak, aby jako IMAP server použil IP adresu (nebo 

hostname) vašeho kamaráda, uživatelské jméno a heslo dostanete také od něj. 

  

Jak vyzkoušet ručně, že všechno funguje: 

 

# telnet ip_adresa 143 

 

Objeví se něco jako: 

 

* OK [CAPABILITY …. ] 

 

Napište 

 

001 LOGIN uzivatel heslo 

 

Mělo by se vám objevit  

 

001 OK … 

 

(Vyšší dívčí: místo 001 můžete napsat jakýkoliv řetězec, server vám jej pošle zpátky) 

 

Pro odhlášení napište: 

 

002 LOGOUT 
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Bonus úloha 

1.      Rozjeďte zabezpečené služby SMTP, POP, IMAP, s certifikátem (jedním), 

podepsaným vaší autoritou. Zajistěte jejich důvěryhodnost v poštovním klientovi. 

 

Generování certifikátu probíhá skoro stejně jako v případě certifikátu uživatelského. Do CN 

atributu (Common Name) napište jméno vašeho serveru(počítače). 

 

Důvěryhodnost zajistíte tím, že do úložiště certifikátů vašeho poštovního klienta přidáte 

certifikáty vaší CA (jak hlavní tak té intermediate). 

 

Konfigurace v postfixu: 

 

postfix je standardně předkonfigurovaný s certifikátem snakeoil. 

 

Otevřete si konfigurační soubor /etc/postfix/main.cf a najděte řádky: 

 

smtpd_tls_cert_file= 

smtpd_tls_key_file= 

 

Do smtpd_tls_cert_file vložte úplnou cestu k vašemu serverovému certifikátu. 

Do smtpd_tls_key_file vložte úplnou cestu k vašemu serverovému klíči. 

 

Upozornění: postfix (a následně i dovecot) musí mít práva ke čtení certifikátu a klíče, a 

zároveň nechcete, aby jej mohl číst někdo další: 

 

Uložte serverový certifikát do /etc/ssl/certs/ a klíč do /etc/ssl/private/ 

 

# chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/ 

# chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/<vas_klic>.key 

# chmod 640 /etc/ssl/private/<vas_klic>.key 

 

Následně povolíte postfixu přístup ke klíči: 

 

# adduser postfix ssl-cert 

 

Výsledek bude vypadat nějak takto: 

 

smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/muj_server.pem 

smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/muj_klic.key 

 

 

Bodování 

 

   1.      Odešlete si poštu z klienta A na klienta B a vyberete na druhé straně - 10B 

   2.      Funguje smtp, nefunguje pop či imap - 5b 

   3.      Nefunguje ani smtp, ani imap - 0b 

   4.      Bonus +2b 

 

 


