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Protocolos de correio



Protocolos de correio

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - um 
padrão internacional utilizado para 
transferência de correspondências 
eletrônicas (e-mail) entre computadores.  

• POP (Post Office Protocol) - um dos 
protocolos utilizados por leitores de e-mail 
(Eudora, Netscape, Outlook, etc) para 
buscar mensagens no servidor de e-mail. 
As mensagens são transferidas do servidor 
para o computador local quando o usuário 
se conecta ao servidor. Após buscar as 
mensagens a conexão pode ser desfeita, 
procedendo-se à leitura das mensagens 
sem precisar estar conectado ao servidor. 



Protocolos de correio

• IMAP (Internet Message Access Protocol) 
- outro protocolo padrão utilizado por 
leitores de e-mail para ter acesso às 
mensagens que chegam ao servidor de e-
mail. Diferentemente do POP, utilizando 
IMAP a conexão entre o computador local 
e o servidor de e-mail deve estar sempre 
ativa pois há uma constante interação 
entre eles. As mensagens são mantidas 
do servidor de e-mail, mas acessadas 
como se estivessem localmente. Esta 
opção é útil para pessoas que lêem seus 
e-mails de diferentes computadores. 



O que é Postfix

• Postfix é um software de servidor de 
email que tem o objetivo de ser rápido, 
fácil de configurar,e que é 
esperançosamente seguro. 

• Ele é um MTA, com bastante robustez, 
desempenho e maior facilidade na 
manutenção e configuração. Além 
disso, o Postfix é capaz de emular 
várias funções do Sendmail, evitando 
assim modificações nas aplicações que 
utilizam o Sendmail.



O que é Postfix

• Ele foi pensado de forma a ser um MTA 
rápido, fácil de administrar e seguro, ao 
mesmo tempo sendo compatível o 
bastante com o sendmail para não 
assustar os usuários existentes. Ele foi 
intencionalmente desenvolvido para se 
parecer, na medida do possível, com o 
sendmail, mas internamente é 
completamente diferente. 

• Inicialmente, o Postfix era conhecido como 
VMailer e foi lançado no final de 1998 pela 
IBM com o nome de IBM Secure Mailer. A 
partir de então, assumiu o nome de Postfix 
e é assim que é conhecido até hoje.



Postfix - objetivos

• Objetivos primários - O objetivo do Postfix é 
implementar uma alternativa viável ao 
programa UNIX Sendmail. Os objetivos 
específicos e as maneiras que o Postfix 
tenta atingí-los são: 
• Ampla disseminação: Distribuição gratuita 

para alcançar muitos usuários; 
• Performance: Alta capacidade de 

processamento, táticas de redução de 
carga; 

• Compatibilidade: foi idealizado para ser 
compatível com o sendmail justamente 
para facilitar a migração de seus usuários;



Postfix - objetivos

• Segurança e robustez: foi idealizado 
para se comportar racionalmente em 
situações de stress extremo; 

• Flexibilidade: é formado por diversos 
pequenos programas, cada qual 
executando somente uma tarefa 
específica: receber uma mensagem 
via SMTP, entregar uma mensagem 
via SMTP; 

• Segurança: utiliza múltiplas camadas 
de defesa para proteger o sistema 
local contra invasores;



Postfix - configuração

• Arquivo de configuração principal 
• O arquivo de configuração principal do 

Postfix é o arquivo main.cf, localizado 
sob o diretório /etc/postfix 

• Necessidade de reiniciar o Postfix após 
mudança em configurações 
• Não é necessário reiniciar por completo o 

Postfix após a mudança de um parâmetro 
no arquivo de configuração principal do 
Postfix, o main.cf. O Postfix oferece o 
suporte ao argumento de linha de 
comando reload, o qual força a releitura 
dos arquivos de configuração para que as 
mudanças feits sejam efetivadas.



Postfix - configuração

• Quando existir a necessidade de reinício por 
completo do Postfix, isso será explicitamente 
informado. Assumiremos que quando for 
solicitado que um reload no Postfix seja feito, o 
seguinte comando será usado: 
!
postfix reload 
!

• Caso exista a necessidade de reinício por 
completo do Postfix (e, caso isso aconteça, 
será explicitamente dito), o seguinte comando 
será usado : 
!
postfix restart



Postfix - configuração

• Configuramos o “segundo bloco” do arquivo /etc/
postfix/main.cf, acrescentando/mudando somente 
os seguintes parâmetros: 

# User configurable parameters 
# Nome da máquina 
myhostname = mX.redesX.edu.br 
# Nome do domínio  
mydomain = redesX.edu.br 
# Especifica o domínio que aparece quando se envia um email  
myorigin = $mydomain    
# Interfaces que o servidor usa  
inet_interfaces = all 
# A rede do servidor  
mynetworks_style = subnet 
# O domínio que será especificado na entrega  
mydestination = $myhostname, $mydomain



Postfix - configuração

• Obs.: Outra diretiva interessante a se 
acrescentar em um caso real é a seguinte:  

 home_mailbox = Maildir/ 
• Esta diretiva salvará os emails destinados 

a determinado usuário em seu diretório 
home, dentro de uma pasta chamada 
Maildir. Contabilizando os arquivos em 
sua cota e deixando os mesmos 
fisicamente separados dos demais 
usuários. 

• Finalmente inicializamos o serviço com: 
 service postfix start



Testes

• Para procedermos alguns testes em 
nosso servidor devemos ter uma 
ferramenta cliente de email. Para isto 
vamos usar uma ferramente a nível de 
linha de comando, mail (se não existir 
deve-se instalar o pacote mailx). 

• mailx é um programa de computador 
utilizado para envio e leitura de e-mails 
em sistemas do tipo Unix. Sua sintaxe 
simplificada com as opções mais 
utilizadas é:  
mailx [-s assunto] [-a anexo ] [-r 
remetente] destinatário 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unix


Testes

• As opções mais utilizadas são: 
-a Indica arquivo para ser anexado  
-r Indica remetente  
-s assunto da mensagem (pode ser 
colocado depois)  
Um "." ou ctrl+d indica o fim da mensagem. 

!
• Exemplo de uso 
  
 prompt:mail -s assunto -a arq1 -a arq2  
 -r "remetente<remetente@email.com>" 

"dest1<deste@email.com>" mensagem 
 . 



Testes

• Para enviar uma mensagem proceda 
do seguinte modo: 

!
● mail usuario@redesX.edu.br <Enter>, 
● inserir o subject <Enter>, 
● inserir a mensagem, <Enter> 
● <Ctrl>+<d>. 
!
• Como primeiro teste podemos enviar uma 

mensagem para um usuário da própria 
máquina e monitorar com o comando: 

tail -f /var/log/mail/info


