Migracja serwera KINGA
Informujemy, że w dniu 20 marca 2010 roku (sobota) od godziny 9:00 do 22:00 nie będzie
dostępny serwer kinga.cyfronet.pl, w związku z przeprowadzaną w tym dniu instalacją i
konfiguracją nowego serwera usługi poczty elektronicznej.
W związku z prowadzonymi pracami w dniu 20 marca 2010 roku nie będzie dostępu do poczty
elektronicznej dla domen:
cyf-kr.edu.pl
kinga.cyf-kr.edu.pl
cyfronet.krakow.pl
cyfronet.pl
amuz.krakow.pl
plgrid.pl
Informujemy, że także w dniach 21 i 22 marca 2010 mogą wystąpić okresowe przerwy w działaniu
serwera poczty elektronicznej.
Po przeprowadzonej instalacji serwer kinga.cyfronet.pl będzie pełnił głównie funkcje serwera poczty
elektronicznej. Preferowany będzie dostęp zdalny tzn. za pomocą klientów typu: Thunderbird,
OutLook, The Bat, itp. oraz poprzez interfejs WWW pod adresem: www.cyfronet.pl/wmail
Informacja o konfiguracji klientów poczty elektronicznej dostępne są w serwisie internetowym w
dziale Usługi Sieciowe.
Użytkownicy korzystający z serwera z aplikacji terminalowych np. mutt, pine, powinni się logować do
systemu poprzez protokół SSH. Protokół TELNET zostanie wyłączony, w związku z tym sugerujemy
instalacje oprogramowania putty.exe, opis instalacji znajduje się na stronie internetowej.
Informujemy, że serwer kinga.cyfronet.pl nie będzie obsługiwał tak jak dotychczas połączeń z X
terminali. W związku z tym, nie będzie możliwości bezpośredniego logowania się do serwera
kinga.cyfronet.pl np. bezpośrednio poprzez X terminale dostępne w pokoju użytkowników.
Zmiany w konfiguracji kont użytkowników

użytkownicy nie korzystający przez ostatnie 3 miesiące z sesji terminalowych domyślnie jako
powłokę (shell) będą mieli ustawiony /sbin/nologin - z możliwością dostępu do plików na
koncie przez protokół FTP (z możliwością połączeń szyfrowanych)
użytkownicy korzystający przez ostatnie 3 miesiące z sesji terminalowych domyślnie jako
powłokę (shell) będą mieli ustawiony /bin/bash - dostęp do konta powinien być realizowany
poprzez protokół SSH
wszystkie foldery pocztowe będą umieszczone w podkatalogu mail ($HOME/mail)
zmiana hasła na koncie będzie możliwa poprzez interfejs www.cyfronet.pl/wmail - zakładka
Opcje
Aktualne informacje o wprowadzanych zmianach będą zamieszczane na stronie www.cyfronet.pl.
Przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z realizowaną migracją serwera kinga, uwagi
prosimy kierować na adres Postmastera
15 marca 2010
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