ROTEIRO PARA INSTALAÇÃO DO BITVISE, CONFIGURAÇÃO DE
CHAVES SSH, DEFINIÇÃO DAS PORTAS PARA OS TÚNEIS SSH E
CONFIGURAÇÃO DO THUNDERBIRD

PARTE 1
INSTALAÇÃO DO BITVISE E CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CHAVE SSH PARA
ACESSO À HOGGAR

O primeiro passo para utilizar o Thunderbird como servidor de email a partir de computadores
rodando windows fora do departamento consiste em instalar o BitVise e configurar uma chave de
acesso ssh a partir dele. Os passos abaixo funcionaram em dois computadores diferentes rodando
windows7, e, em princípio, devem funcionar em qualquer computador. No entanto, não garanto o
funcionamento em nenhum outro computador. Também não testei com outro programa de email
(outlook, por exemplo).

1- Instalar o BitVise, que pode ser baixado em

http://www.bitvise.com/

Após a instalação, abrir o programa. A tela principal do programa se parece com a abaixo. Na primeira
vez, não haverá nada em host, port e username, que aparecem abaixo pois já configurei para o meu
uso.
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2- Clicar em User keypair manager, para gerar a chave ssh que deverá ser transferida para a hoggar. A
tela parece com a abaixo. No primeiro uso, não haverá nenhuma entrada nos campos, pois não haverá
nenhuma chave gerada. No meu caso, já há uma chave, que é a que uso.
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3- Clicar em Generate New..., para gerar o par público/privado. Aparece a tela abaixo, onde deve-se
definir a passphrase. No primeiro uso o Slot será 1. Após a definição da passphrase, clicar em
Generate.
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4- Em seguida, aparecerá na tela Keypar Manager a chave ssh que foi criada. Clique nela, de modo
que ela apareça destacada (como aparece na fig. 2) e clique em Export... Em seguida, aparece a tela
abaixo, onde é possível selecionar o que exportar. Não se deve exportar a chave privada, apenas a
chave pública. Clique em Export, e vai aparecer uma tela pedindo um local para gravação da chave.
Dê um nome de sua preferência.
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5- Esse arquivo deve ser transferido para a hoggar, e essa chave ssh deve ser instalada, com o
comando

instala-chave nome_do_arquivo

que deve ser executado na hoggar. Supondo que isso já tenha sido feito, voltamos ao BitVise, para
testar a conexão usando a chave criada e instalada na hoggar. Define-se agora, na tela de Login, os
parâmetros
Host: fisica.ufpr.br
Port: 22
Username: login do usuário na hoggar

Em seguida, clica-se em Login, e deve aparecer a tela abaixo, solicitando a passphrase. Digite a
mesma passphrase usada para criar a chave ssh que foi instalada na hoggar.
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6- Se tudo funcionou corretamente, o login na hoggar é feito, e aparecem mais duas telas, uma com
um prompt de comando, e outra com um gerenciador de arquivos com dois painéis, um mostrando os
arquivos locais e outro os remotos. Para transferir arquivos é so arrastar e soltar. É possível definir em
qual diretório o gerenciador abre por default, mas não trataremos disso aqui. Os programas abertos
assemelham-se à figura abaixo.
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7- Após testar a conexão e ver que ela funciona, passamos agora à definição do túnel ssh que deve ser
criado para que o Thunderbird possa ser usado como leitor de mensagens a partir de fora do
departamento.

PARTE 2
DEFINIÇÃO DO TÚNEL SSH NO BITVISE

O objetivo agora é criar um túnel ssh no BitVise para que o Thunderbird possa utilizá-lo para
receber e enviar mensagens via hoggar de fora do departamento. Supõe-se que exista uma chave ssh
criada no BitVise que esteja funcionando.

1- Entre no BitVise, faça o login na hoggar, e clique na aba C2S, como destacado na figura abaixo.
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2- Ao clicar na aba C2S, a tela é similar à mostrada abaixo. Note que, na primeira vez, não haverá
nenhuma definição nos campos brancos. Na figura 8 elas já aparecem pois são as que uso para
conexão.
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3- Devem ser incluídas duas conexões, uma para entrada de dados, uma para saída de dados, que
correspondem aos serviços de IMAP e SMTP, respectivamente. Ao clicar em Add, o programa cria
uma linha de conexão, que estará incompleta, e é similar àquela apresentada abaixo (terceira linha,
destacada em azul).
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4- Clique nos campos em que faltam definições, ou seja, em List. Port e Dest. Port, para completar a
conexão. A conexão de entrada usa os parâmetros da primeira linha da fig. 9. Usei 1080 para List. Port
por nenhuma razão específica, apenas é um número que, em princípio, não é usado por nenhum outro
serviço de internet. Uma vez completada a primeira linha, referente à primeira conexão, clique em
Add e defina os parâmetros para a segunda conexão. Novamente, o número 1081 é arbitrário. Estes
números não podem ser iguais entre si nem iguais a de algum outro serviço associado com tráfego de
internet, nem podem estar bloqueados por antivírus ou firewall. Ao final, você deve ficar com uma tela
parecida com a que está na figura 8. Clique em Apply para aplicar as definições. Se tudo estiver
correto, estas duas portas, 1080 e 1081, serão abertas e será por elas que o Thunderbird vai se conectar
ao BitVise para usar os túneis ssh. O próximo passo é configurar o Thunderbird.

PARTE 3
CONFIGURAÇÃO DO THUNDERBIRD PARA USO COM O BITVISE

O objetivo agora é configurar o Thunderbird para funcionar em conjunto com o BitVise para
enviar e receber mensagens de fora do departamento. Supõe-se que o BitVise já tenha sido
devidamente configurado, incluindo as portas de entrada e saída que gerarão os túneis ssh que o
Thunderbird usará. O BitVise deve ser aberto e o login nele deve ser feito antes de abrir o
Thunderbird.

1- Instale o Thunderbird, e abra o programa. Note que é possível utilizá-lo para ler emais de vários
provedores, como gmail, yahoo, Hotmail, etc. A configuração para esses provedores comuns é
praticamente automática, e não será tratada aqui. Na primeira utilização será pedida a criação de uma
conta, que pode ser uma desses provedores ou então a conta da hoggar. Se não houver nenhuma conta
criada, deve aparecer uma tela similar à mostrada abaixo. Clique em Ignorar e usar meu e-mail
existente.
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2- Em seguida, aparece a tela abaixo, que pede o nome da conta, e o endereço de email. O campo
senha pode ser deixado em branco. Nesse caso, toda vez que o Thunderbird for aberto ele vai pedir a

senha das contas. Note que, antes de preencher os campos, o botão Continuar (destacado na figura 11)
não aparece habilitado.
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3- Considerando que o usuário tenha um email nome@fisica.ufpr.br, ao preencher os dados a tela deve
aparecer como na figura abaixo. O botão Continuar fica agora habilitado, e deve-se clicar nele. NÃO
se deve clicar em Criar conta de email.
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4- Após clicar em Continuar, o Thunderbird vai tentar achar sozinho as configurações. Se for usada
uma conta do yahoo, gmail, etc, isso deve funcionar sem problemas. Deve aparecer uma tela como
abaixo, indicando a procura. No caso da hoggar, ele não vai achar as configurações.
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5- Após a tentativa de autoconfigurar a conexão, o Thunderbird apresenta um aviso dizendo que não
conseguiu achar as configurações corretas e apresenta a tela abaixo.
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6- Agora, devem ser colocadas as definições apropriadas para o uso dos túneis ssh criados no BitVise.
O nome do servidor deve ser localhost para o IMAP e o SMTP, e as portas devem ter os números
definidos no BitVise (1080 e 1081 no exemplo). Em SSL usa-se nenhuma, e em Autenticação usa-se
senha normal. Após essas configurações, a tela deve ficar como abaixo. Em seguida, é só clicar em
Concluir, e a conta será criada.
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7- Após criar a conta, o Thunderbird pedirá a senha da hoggar, e tentará entrar na conta do usuário,
fazendo o download das pastas e e-mails existentes na conta configurada. Ao clicar no nome da conta
(normalmente o email usado para criá-la), aparece uma tela como a abaixo.
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8- Para verificar as configurações, clique em Configurar esta conta, e vai surgir a tela abaixo, onde
pode ser conferido o email utilizado, o nome, etc. Note que, se houver mais de uma conta configurada,
a que está em destaque é a que apresenta as configurações. Nessa tela é possível conferir o servidor
SMTP usado para envio (destaque em magenta).
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9- Para verificar as configurações do servidor IMAP, clique em Servidor, e surge a tela abaixo.
Existem várias configurações no Thunderbird, de acordo com o gosto do usuário. Estas configurações
ficam sob a responsabilidade de cada usuário.

Figura 18

10- Para conferir os servidores SMTP existentes, clique em Servidor de envio (SMTP). Aparece a tela
abaixo.
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11- Por fim, é interessante usar as pastas remotas da hoggar para fazer cópias dos e-mails enviados,
rascunhos, etc. Nesse caso, é preciso configurar o uso das pastas remotas da hoggar. Para isso, entre
em Cópias e pastas, e defina as pastas apropriadas como destacado abaixo. As pastas da hoggar
começam com INBOX.

