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Klient poczty elektronicznej jest dziś chyba najczęściej używanym programem w systemie operacyjnym.
Wiele osób zaczyna swój dzień (i pracę z komputerem) od sprawdzenia poczty elektronicznej. Dlatego
właśnie ważne jest, aby program pocztowy w jak największym stopniu spełniał oczekiwania użytkownika.
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GNU/Linuksie mamy do dyspozycji wiele programów pocztowych, spośród których zapewne najbardziej popularne to
Evolution i Kmail (pierwszy jest domyślnym programem pocztowym środowiska GNOME, drugi
środowiska KDE). Do tej listy można zaliczyć jeszcze Mozillę Thunderbird. Wymienione programy są bardzo rozbudowane i dostarczają bardzo wiele funkcjonalności i opcji, z
których większość domyślnie jest włączona. Czasami może
to sprawiać problem, np. gdy pracujemy na starszym komputerze lub zależy nam na tym, aby nasz program pocztowy
maksymalnie dostosować do własnych preferencji i potrzeb
(a czasami po prostu może chcielibyśmy spróbować czegoś
nowego). Doskonałym kandydatem do tej roli wydaje się
być właśnie Claws Mail.
Claws Mail jest lekkim i bardzo konfigurowalnym programem pocztowym (opartym na GTK+), który po instalacji
nie posiada zbyt wielu funkcji – potrafi po prostu odbierać i
wysyłać e-maile. Jego moc tkwi jednak w systemie wtyczek i
rozszerzeń, który pozwala każdemu użytkownikowi na obudowanie swojego programu dokładnie takimi dodatkowymi
funkcjami, które są mu potrzebne w codziennej pracy.
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Instalacja i wstępna
konfiguracja Claws Mail

Dawniej program nazywał się Sylpheed-Claws (ponieważ
powstał jako część projektu Sylpheed). Co ciekawe w repozytoriach Ubuntu 7.04 występuje właśnie pod swoją starszą
nazwą. Aby zainstalować Claws Mail w Ubuntu 7.04 wystarczy wpisać w konsoli sudo apt-get install sylpheedclaws-gtk2, lub odnaleźć program w menedżerze pakietów
Synaptic. W Ubuntu 7.10 szukamy już pakietu Claws Mail. Claws dostępny jest w repozytoriach większości popular-

Rysunek 1. Claws Mail – okno główne
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nych dystrybucji. Dostępne są również wersje
na systemy *BSD, Solaris, MacOS i Windows.
Opis kompilacji ze źródeł można znaleźć na
stronie domowej programu w dziale FAQ.
Po zainstalowaniu (co nie powinno trwać
zbyt długo, ponieważ program jest niewielki) ustawiamy opcje skrzynki pocztowej. Przy

pierwszym uruchomieniu pojawi się przewodnik po konfiguracji skrzynki pocztowej. Jest
on bardzo intuicyjny i zbliżony do podobnych
przewodników dla innych programów, dlatego nie będę go szczegółowo omawiał. Podajemy tam oczywiście nasz adres e-mail, wpisujemy jakie serwery odpowiadają za obiera-

nie i wysyłanie poczty, podajemy hasło i ustawiamy preferencje dotyczące odbierania poczty (np. automatyczne sprawdzanie wiadomości co 10 minut). Do konfiguracji konta możemy wrócić w każdej chwili wybierając z
menu Configuration/Edit accounts.Warto zajrzeć tu po wstępnej konfiguracji konta choćby po to żeby odznaczyć opcję usuwania pobranych wiadomości z serwera, która domyślnie jest włączona.

Co potrafi Claws Mail?

Claws oczywiście potrafi bardzo wiele. Omówię tu tylko niektóre funkcje, które wydają się
być interesujące z perspektywy codziennego
użytkowania programu.

Odbieranie
i segregowanie poczty

Pierwszą rzeczą wartą zauważenia, jest to,
że Claws zapisuje wszystkie wiadomości w
osobnych plikach. Dzięki temu może przechowywać ogromne ich ilości bez negatyw-

Przydatne skróty klawiszowe
Okno główne:
•
•

Rysunek 2. Przewodnik po konfiguracji skrzynki pocztowej. Bardzo prosty i zbliżony do przewodników dla innych programów
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[Ctrl]+[w] Pracuj offline,
[Shift]+[n] Przechodzi do kolejnej nieprzeczytanej wiadomości,
[Shift]+[p] Poprzednia nieprzeczytana
wiadomość,
[/] Otwiera menu wyszukiwania,
[Ctrl]+[i] Odbierz wiadomości z bieżącego konta,
[Shift]+[Ctrl]+[i] Odbierz wiadomości
ze wszystkich kont,
[Ctrl]+[m] Utwórz nową wiadomość,
[Ctrl]+[r] Odpowiedz,
[Shift]+[Ctrl]+[r] Odpowiedz wszystkim,
[Ctrl]+[Alt]+[f] Prześlij wiadomość,
[Ctrl]+[d] Przenieś do kosza,
[Shift]+[d] Opróżnij kosz,
[Shift]+[Ctrl]+[a] Otwórz książkę adresową,
[Ctrl]+[1-9] Oznacz wiadomość kolorem,
[Ctrl]+[0] Usuń oznaczenie kolorem.

Okno tworzenia wiadomości:

Rysunek 3. W menu Configuration –> Preferences znajdziemy ustawienia dotyczące automatycznego
sprawdzania, czy nadeszły nowe wiadomości
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[Ctrl]+[Return] Wyślij,
[Shift]+[Ctrl]+[s] Wyślij później,
[Ctrl]+[m] Dodaj załącznik,
[Ctrl]+[g] Wstaw podpis.
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nego wpływu na szybkość działania programu. Możemy również przeglądać nasze maile przy użyciu zwykłego edytora tekstu. Ułatwia to także archiwizację wiadomości szczególnie dla nas istotnych oraz przenoszenie
programu wraz z wiadomościami np. na inny komputer. Claws potrafi oczywiście obsługiwać wiele kont pocztowych jednocześnie. W

lewym górnym rogu menu znajduje się przycisk Get Mail. Jego naciśnięcie spowoduje pobranie nowych wiadomości ze wszystkich zarejestrowanych w programie kont pocztowych.
Jeśli chcemy pobrać nowe wiadomości tylko
z wybranego konta, klikamy na małą strzałkę
obok Get Mail i z rozwijanej listy kont wybieramy to, które nas aktualnie interesuje. Może-

Rysunek 4. W menu Configuration –> Edit accounts możemy wyłączyć opcję automatycznego usuwania
wiadomości z serwera po pobraniu

Rysunek 5. Tools –> Create filter rule – tworzenie reguł filtrowania wiadomości
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my również kliknąć prawym klawiszem myszy
na nazwie konta i wybrać opcję Check for the
new messages.
Możliwe jest również ustawienie automatycznego sprawdzania, czy na serwerze są nowe wiadomości. W tym celu wybieramy Configuration –> Preferences i z listy rozwijanej
Mail Handling wybieramy Receiving. W tym
miejscu możemy nakazać programowi automatyczne sprawdzanie wiadomości na serwerze
co zadany czas. Wygodne jest również zaznaczenie opcji pobierania wiadomości przy uruchamianiu programu.
W menu Configuration –> Edit accounts
znajdziemy okno dialogowe dotyczące szczegółowych ustawień zarejestrowanych kont
pocztowych. Można tam w menu Receiving poszczególnych kont odznaczyć opcję automatycznego usuwania wiadomości z serwera po
pobraniu, która domyślnie jest włączona.
Ciekawą funkcją jest również możliwość
sprawdzania, czy struktura folderów na serwerze nie uległa zmianie. Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie konta pocztowego i wybieramy Check for the new folders. Dzięki temu
struktura folderów, w których Claws przechowuje wiadomości będzie taka sama jak struktura folderów na serwerze na którym znajduje się
nasze konto pocztowe.
Jak już wspomniałem wcześniej Claws
może przechowywać ogromne ilości maili.
Musi tym samym posiadać mechanizmy filtrowania wiadomości. A więc od początku...
Możemy filtrować widok wiadomości używając nagłówków okna, gdzie są one wylistowane. Kliknięcie na odpowiedni nagłówek pozwala na sortowanie wiadomości rosnąco lub malejąco ze względu na kategorię wskazaną w nagłówku. Możemy więc sortować ze względu na
status (nowa/przeczytana), posiadanie załącznika, temat, nadawcę, datę i rozmiar wiadomości.
Dostępne jest również klasyczne przeszukiwanie wiadomości ze względu na słowa kluczo-

Rysunek 6. Oznaczanie wiadomości kolorami (kolory przypisane są kombinacji klawiszy [Ctrl]+[1-9].
[Ctrl]+[0] usuwa kolorowanie)

Rozwiązania
Claws mail
we. Dostęp do wyszukiwarki uzyskujemy po
wybraniu ikonki lupy znajdującej się poniżej listy wiadomości lub używając klawisza [/]. Wyszukiwanie możemy przeprowadzić na wszystkich wiadomościach lub tylko na zaznaczonych, co ma znaczenie przy dużej ilości przechowywanych maili. Jeśli wyszukiwarka znajdzie żądaną frazę wyświetli tylko wiadomości,
które ją zawierają. Aby przywrócić pełny widok wystarczy kliknąć przycisk wyczyść (lub
wyłączyć wyszukiwarkę). Rozszerzone opcje
wyszukiwania dostarcza funkcja filtrowania
wiadomości. Claws może utworzyć regułę filtrowania automatycznie na podstawie wskazanej wiadomości. Możemy to zrobić sami. Opcje
filtrowania dostępne są w menu Tools –> Create filter rule. Filtrowanie umożliwia określenie szeregu czynności, jakie mają być wykonane na wiadomościach spełniających podane
warunki. Claws może je np. przenieść do zadanego folderu, usunąć, dodać autora wiadomości do książki adresowej itp. Jest to narzędzie o
ogromnych możliwościach, które każdy może
dostosować do własnych potrzeb.
Przydatną opcją jest również kolorowanie
wiadomości. Kolory możemy przypisać klikając prawym klawiszem myszy na wiadomości
i wybrać z menu kontekstowego Color label.
Możemy użyć również skrótu klawiaturowego. Kolory przypisane są kombinacji klawiszy
[Ctrl]+[1-9]. [Ctrl]+[0] usuwa kolorowanie.
Na koniec warto wspomnieć, że wybraną
wiadomość możemy czytać w głównym oknie
programu (domyślnie), lub w osobnym oknie
wiadomości (wystarczy dwukrotnie kliknąć
myszką na wiadomość).

quote) lub zrezygnować z tej opcji (Reply wi- żemy również wybrać, z którego z kont ma
thout quote). Aby utworzyć nową wiadomość być wysłana wiadomość (jeśli mamy ich
z paska narzędzi wybieramy Compose. Mo- więcej). Pisanie nowej wiadomości może-

Rysunek 8. Książka adresowa Claws Mail. Wywołujemy ją używając skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[Shift]+[A]

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Aby odpowiedzieć na otrzymanego maila, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na
odebranej wiadomości i wybrać Reply (lub
użyć skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[R]) ewentualnie wybrać z paska narzędzi ikonę Reply.
Ostatni ze sposobów umożliwia skorzystanie z
ciekawej opcji Clawsa – można mianowicie w
odpowiedzi na maila zacytować go (Reply with

Rysunek 7. Piszemy nową wiadomość

Rysunek 9. Definiowanie nowego szablonu wiadomości (wybieramy z menu Configuration –> Templates)
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my rozpocząć również po wybraniu [Ctrl]+[M]
(konto, z którego chcemy skorzystać możemy
wtedy skorygować już w oknie tworzenia wiadomości wybierając je z listy rozwijanej From).
Okno tworzenia wiadomości jest raczej
standardowe i nie wymaga bardziej szczegółowego omawiania. Warto zwrócić uwagę na opcję
sprawdzania pisowni podczas pisania. Jej ustawienia znaleźć można w menu Configuration –>
Preferences –> Spell Checking.
Po utworzeniu wiadomości mamy do wyboru trzy klasyczne opcje znajdujące się w pasku
narzędzi. Możemy wiadomość wysłać natych-

miast (Send), wysłać ją później (Send later) lub
zachować jako notatkę (Draft). Z zakładki menu
Options możemy również wybrać opcję wysłania razem z wiadomością prośby o potwierdzenie odbioru (Request Return Receipt).
Claws oferuje prostą książkę adresową. Wywołujemy ją z menu Tools --Address book lub
używając skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[Shift]+[A]. Nowe osoby do książki możemy dodawać klikając prawym klawiszem myszy na
nadawcy wiadomości i wybierając Add to address book. Możemy też wykorzystać do tego
opcje filtrowania wiadomości opisane wcze-

śniej. Jeśli dana osoba dodana jest do książki adresowej, to podczas tworzenia nowej wiadomości wystarczy w polu adresu wpisać początek jej
nazwiska, a Claws podpowie dalszą część.
Podczas edycji konta pocztowego w zakładce Compose możemy wpisać podpis, który może być dodawany automatycznie do każdego maila wysyłanego z danej skrzynki. Możemy nie zaznaczać opcji automatycznego dodawania podpisu i dodawać go ręcznie do wybranych wiadomości korzystając z Message –>
Insert signature (lub [Ctrl]+[G]).
Claws umożliwia też definiowanie własnych szablonów wiadomości. Najpierw otwieramy Configuration –> Templates. W oknie dialogowym tworzymy odpowiedni szablon wiadomości podając jej odbiorców, treść itp. Aby użyć
szablonu w oknie tworzenia wiadomości wybieramy Tools –> Template i odpowiedni szablon.

Dodatki i rozszerzenia
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Rysunek 10. Claws Mail – style

Aby rozszerzyć możliwości Clawsa można skorzystać z dostępnych wtyczek i rozszerzeń. Na
początek możemy zmienić wygląd Clawsa. Służy to tego zestaw styli, który łatwo można doinstalować w systemie. W Ubuntu wystarczy polecenie: sudo apt-get install claws-mail-themes lub odnalezienie pakietu claws-mail-themes w Synapticu (pakiet do samodzielnej kompilacji można pobrać ze strony Claws
Mail). Po instalacji wybieramy styl, który nam
odpowiada z menu Configuration –> Preferences –> Display –> Themes. W zakładce Display
znajdziemy również inne opcje dotyczące wyglądu programu: ustawienie domyślnej czcionki, kolorów itp.
Bardziej interesujący, ze względu na funkcjonalność programu, jest jednak pokaźny zestaw dostępnych wtyczek Claws Mail. Wszystkie wtyczki możemy zainstalować w Ubuntu dzięki pakietowi claws-mail-plugins (sudo apt-get install claws-mail-plugins).
Możemy również instalować wtyczki pojedynczo wyszukując odpowiednie pakiety. Po instalacji wtyczki dostępne są w menu Configuration
–> Plugins. Po uruchomieniu okna dialogowego wciskamy przycisk Load plugin i z listy wybieramy interesującą nas wtyczkę. Nazwy wtyczek są wiele mówiące a po załadowaniu wtyczki
w oknie pojawi się jej wyczerpujący opis. Możemy też skorzystać z opisu wtyczek dostępnego na

Rysunek 11. Claws Mail – wtyczki

Rysunek 12. Wtyczka Trayicon
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stronie domowej Claws Mail (co jest szczególnie
wygodne, gdy zdecydujemy się na instalację pojedynczych wtyczek zamiast pełnego ich pakietu). Aby deaktywować wtyczkę wybieramy Configuration –> Plugins, zaznaczamy daną pozycję
i wciskamy przycisk Unload plugin.
Do ciekawszych wtyczek należą:
Clam AntiVirus – umożliwia ona skanowanie
załączników wiadomości przy użyciu programu
antywirusowego Clam AntiVirus. Wtyczka SpamAssasin pozwala na skanowanie otrzymywanej
poczty z wykorzystaniem SpamAssasin.
Dzięki wtyczce Trayicon Claws Mail minimalizuje się do ikonki w obszarze powiadomień (tray'u). Trayicon wyświetla podstawowe informacje dotyczące stanu programu
(ilość maili w skrzynce, ilość przeczytanych
i nieprzeczytanych wiadomości). Klikając na
ikonę prawym klawiszem myszy, uzyskujemy dostęp do podstawowych funkcji, takich

jak utwórz wiadomość, odbierz wiadomości
itp. Ikona sygnalizuje również nadejście nowego maila lub przejście w stan pracy offline. Inną wtyczką sygnalizującą nadejście nowej wiadomości jest AcpiNotifier. Korzysta
ona ze specjalnej diody (dostępnej w niektórych laptopach) do sygnalizowania nadejścia
e-maila. Bardziej tradycyjnie robi to wtyczka
Notification. Przy nadejściu nowej wiadomości wyświetla ona na pulpicie powiadomienie
w postaci dymka.
Wtyczka vCalendar rozszerza możliwości
Claws Mail o kalendarz przypominający rozwiązania znane np. z Evolution.
Obok wtyczek, na stronie domowej Claws
Mail (w zakładce Tools) znajdziemy dużą liczbę
skryptów wykonujących drobne, ale użyteczne
zadania związane z działaniem Claws. I tak np.
outlook2claws-mail.pl umożliwia import listy
kontaktów z Outlook'a; acroread2claws-mail.pl

W Sieci
•
•

http://www.claws-mail.org/index.php Strona domowa Claws Mail
http://www.claws-mail.org/manual/pl/claws-mail-manual.html Podręcznik użytkownika
Claws Mail (w języku polskim)
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wysyłanie PDFów spod Adobe Reader 7 używając Claws Mail; OOo2claws-mail.pl umożliwia
to samo w odniesieniu do dokumentów Open
Office; thunderbird-filters-convertor.pl konwertuje reguły filtrowania z Thunderbirda na reguły
filtrowania w Claws.
Już ten krótki przegląd pokazuje jak dalece można rozszerzać funkcjonalność Claws
Mail dostosowując ją do swoich potrzeb. I to
właśnie wydaje mi się dużą zaletą Claws – jest
to program łączący w sobie szybkość i lekkość
z dużymi możliwościami konfiguracji i dodawania rozszerzeń, dzięki czemu stanowi doskonały zamiennik popularnych programów
pocztowych.
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