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Szaktekintély

ire jutottunk az elmúlt lapszámokban? Be tudunk

állítani egy levelezõkiszolgálót, amely fogadni és

küldeni képes a leveleket, valamint az IMAP- vagy

a POP3-kiszolgálón keresztül a felhasználóink is hozzáférnek

(lásd Linuxvilág 9. szám 53. oldal). Majd a felhasználók

vagy a vezetõség úgy dönt, hogy szükség van egy Webmailre.

Melyek az általános követelmények egy Webmail programmal

szemben? Legyen könnyen kezelhetõ és többnyelvû – azaz

magyarul is értsen, felhasználónként legyen testreszabható,

tudjon valamilyen címtárszolgáltatást kezelni, mondjuk az

LDAP-ot. Most lássuk az általam kiszemelt versenyzõket!

Squirrelmail
Személyes kedvencem a Squirrelmail, ha bõvíthetõségrõl,

a szolgáltatások számáról és testreszabhatóságról van szó.

A sebességével azonban már nem vagyok annyira megelé-

gedve, és valószínûleg az írók sem, ugyanis a levelezõlistán

állandó téma, hogy a core (mag) részt teljesen újraírják, így

téve hatékonyabbá a sebességnövelést. Mégis miért ez lett a

kedvencem? Mert olyannak találták ki, hogy az alapcsomag

a lehetõ legkevesebb lehetõséget biztosítsa: levélírás és olvasás,

valamint egyéni beállítások. A kiegészítõket bõvítmények

(plug-in) formájában adhatjuk hozzá a programhoz, ezek

fogják végül teljessé tenni. Ezek között olyan bõvítményeket

is találunk, melyek leveleinket a távoli POP3-fiókról töltik le,

valamint olyanok is, amellyel címlistánkat emelhetjük ki vagy

tölthetjük be az Outlook Express levelezõügyfélbe. Ezenkívül

rengeteg olyan hasznos szolgáltatással is bír, amellyel a vetély-

társ levelezõk nem. 100–150 felhasználóig tökéletes megoldás,

ha a PHP-t kordában tartjuk, mert a programban néha bizony

találnak biztonsági hibát. Egy jól beállított kiszolgálóval ez

azonban nem jelenthet gondot, és a kód auditálása folyama-

tos, míg a többi programról ez általában nem mondható el.

Elõnyei közé sorolom, hogy IMAP-kiszolgálót igényel. Miért

elõny ez? Mert nem szeretem, ha egy alkalmazás közvetlenül

nyúl a fájlrendszerhez. Azonkívül, ha egyszer úgy döntök,

hogy az alkalmazást lecserélem, minden további izgalom nél-

kül megtehetem, mert a leveleket az IMAP válogatta és tárolta,

nem pedig valamilyen egyedi megoldás szerint zajlott, azaz

a rendszer egésze így sokkal jobban megõrzi együttmûködõ

képességét. A Squirrelmail itt is kiemelkedõ teljesítményt

nyújt, mert a legelterjedtebb IMAP-kiszolgálókhoz már „gyári”

beállításokkal rendelkezik. Másik elõnye, hogy minden olyan

webkiszolgálón futtatni tudjuk, amelyik PHP-futtatási

modullal rendelkezik.

� http://www.squirrelmail.org

Imho
Valamikor emellett a Webmail mellett tettem volna le vokso-

mat, de megváltozott az álláspontom. Még ma is kitûnõ leve-

lezõügyfél, de csak Roxen webkiszolgáló, illetve Caudium

alatt hajlandó futni (a Caudium alkotói az új Roxen fejlesztési

irányvonalával nem értenek egyet, és a Roxen a 1.3-t a saját

elképzeléseik szerint fejlesztik tovább). A megbízhatósága

és a sebessége kitûnõ, azaz gyorsabb, mint a Squirrelmail.

A hordozhatóság hiánya miatt került le a kedvenceim listá-

járól. Vannak azonban elõnyei is: jól kezeli a különbözõ

nyelveket, könnyen testreszabható, és a külcsín is könnyen

megváltoztatható. Az IMAP-kiszolgálót sem terheli le annyira,

nem nyit minden kéréshez új kapcsolatot, ami akkor külö-

nösen kellemetlen, ha egy felhasználó sok levéllel rendelkezik.

� http://www.lysator.liu.se/~stewa/IMHO/

Camas
Fentebb már említett levelezõ, amely az elõzõ ügyféltõl nem

sokban különbözik – bár a Camas-hívõk biztosan tiltakoznának

a kijelentésem ellen. Leginkább frissítések találhatók benne.

Nagy tudású levelezõ, de ismét csak egyetlen kiszolgálón fut,

ezért nem használom.

� http://camas.caudium.net

NeoMail
Amikor ezt programot ajánlom, ellentmondok önmagamnak.

Ez ugyanis Perl nyelven írt levelezõ, ami a felhasználó leveles-

ládáját közvetlenül éri el, POP3- vagy IMAP-kiszolgáló nélkül.

A fejlesztése sajnos befejezõdött, mert a programíróval a cége

egy olyan papírt íratott alá, amelynek alapján csak az adott

cégnek fejleszthet. Mondhatnánk, hogy ennyi volt, de egykor

ez volt a kedvenc levelezõügyfelem. Remélem, valaki folytatja

majd a fejlesztését.

� http://sourceforge.net/

Összegzés
A fentebb felsorolt webes levelezõügyfelek rendkívül hasznos

alkalmazások: akad olyan cég, ahol a telepítés után a felhasz-

nálók már nem is akarnak mást használni. Természetesen

az itt felsoroltakon kívül rendkívül sok program létezik

még, de mint említettem, ezek a személyes kedvenceim, és

a velük szerzett tapasztalataim alapján választottam ki õket.

Választás elõtt mindig vizsgáljuk meg, hogy az adott környe-

zetnek mi felel meg a leginkább. Hiába bíráltam például

az Imhót, amennyiben a kiszolgáló, amire Webmailt telepí-

tenénk, Roxen webkiszolgálóval rendelkezik, döntsünk

mellette, hiszen sokkal megbízhatóbban fog vele mûködni,

mint a Squirrelmail a PHP-modullal.

Következõ írásomban a Squirrelmail telepítését követjük végig

Apache kiszolgáló alatt, valamint néhány érdekességgel kezd-

hetünk meg a levelezés világából.

Válasszunk Webmailt!
Minden rendszergazda életében eljön az a pillanat, amikor a felhasználók úgy
döntenek: Webmailre van szükségünk! De melyiket válasszuk?
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Deim Ágoston (ago@lsc.hu) 
Kedveli a sört, szereti a futást és imádja
Szabó Lõrinc verseit. Nem hisz vakon egyik
rendszerben sem. Vonzódik a BSD-hez is.
Tagja az LME-nek és a MBE-nek. Mottója:
a gép nem lehet fontosabb az embernél.
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