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E – Management
إدارة البريد االلكتروني



من  أو غٌرها اإلنترنت هو وسٌلة لتبادل رسائل رلمٌة عبر :اإللكتروني البريد 

.حاسوبٌة متواصلة شبكات 

بداٌاته كان التراسل بالبرٌد ٌوجب دخول كال من الراسل والمرسل إلٌه إلى الشبكة فً 

فً الولت ذاته لتنتمل الرسالة بٌنهما آنٌا، كما هو الحال فً محادثات التراسل اللحظً 

مبدأ التخزٌن والتمرٌر، على المعروفة الٌوم، إال أن البرٌد اإللكترونً الحما أصبح مبنٌا 

حٌث تُحفظ الرسائل الواردة فً صنادٌك برٌد المستخدمٌن لٌطلعوا علٌها فً الولت الذي 

.ٌرٌدونه



طريقة عمل البريد االلكتروني



:طرٌمة عمل البرٌد من خالل  الشكل السابك نوضح 

  مثل البرٌدبرنامج عمٌل إلى تحتاج فعندما ترٌد إرسال رسالة فإنها Microsoft 

outlook وتضع عنوان المستمبل وبعد أن تضغط زر إرسال ٌموم برنامج العمٌل بتنسٌك

الرسالة على هٌكل برٌد إلكترونً وٌكون على صٌغة معٌنة وبعدها ٌموم البرنامج بإرسال 

25من خالل المنفذ  smtp serverإلى  smtpبروتوكول الرسالة بواسطة 

وٌموم   acknowledgeبرسالة التأكٌد   clientبالرد على ال   smtp serverثم ٌموم 

.send fileبوضعها فً  Microsoft outlookالبرنامج 

 ولالستمبال  ٌموم الclient   بإرسال طلب إلى الpop3 server    عن طرٌك المنفذ

بواسطة برتوكول   clientال الرسالة إلى بإرسال   pop serverوبعدها ٌموم  110

pop3   ثم  ٌموم،Microsoft outlook  بوضعها فً الinbox file 



ما الممصود ببروتوكوالت البرٌد ؟ 

الممصود بالبروتوكول هو مجموعة الضوابط والموانٌن التً تعمل على تنظٌم عملٌة ما، 

وباستخدام هذه البروتوكوالت نستطٌع ِتنظٌم عملٌة االتصال وإرسال رسائل البرٌد 

.اإللكترونً بٌن المستخدمٌن

:  وهً. وٌمكننا تصنٌف بروتوكوالت البرٌد اإللكترونً إلى ثالث بروتوكوالت أساسٌة 

POP, IMAP, SMTP .  وٌستخدم البروتوكولSMTP  فً إرسال الرسائل بٌنما ٌستخدم

فً استمبال رسائل البرٌد اإللكترونً كما هو موضح فً IMAPو POPبروتوكولً 

.1الشكل 



Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP ): البروتوكول األول
وهذا البروتوكول هو المسئول عن إرسال الرسائل وتوجٌهها إلى المستمبل المحدد،  

، وٌستخدم  clientحٌث ممكن أن ٌكون اإلرسال بٌن السرفرات أو بٌن السٌرفر وال 

. 25المنفذ 

ضعف خصائص الضبط والحماٌة مما ٌؤدي إلى كثٌر من ٌعٌب هذا البروتوكول 

الرسائل الضارة والمزعجة حٌث ٌمكن المستخدم من إرسال البرٌد اإللكترونً دون 

.طلٍب السم المستخدم أو كلمة المرور



Post Office Protocol ( POP ): البروتوكول الثاني
وهذا البروتوكول مخصص الستمبال الرسائل حٌث ٌمدم طرٌمة سهلة وبسٌطة 

للوصول للبرٌد، بحٌث ٌسمح هذا البروتوكول للمستخدم بتنزٌل جمٌع الرسائل إلى 
وهو ،server))جهازه ومن ثم لراءتها، مع إمكانٌة حذفها نهائٌاً من الجهاز الخادم 

مناسب للمستخدمٌن ذوي االتصال الضعٌف أو المتمطع أو ذو التكلفة العالٌة، ألنه 

وٌمكننا تشبٌه عمل . ٌمّكنهم من تصفح الرسائل فً حالة عدم االتصال باإلنترنت

الجهاز الخادم بعمل مكتب البرٌد الذي ٌحتفظ بالرسائل بشكل مؤلت حتى ٌأتً 

.صاحبها الستالمها

وهذا البروتوكول هو األلدم واألكثر استخداماً حٌث ٌعمل على جمٌع برامج البرٌد، 
وٌتم نمل البٌانات هنا عبر البروتوكول  (POP3)وهو اآلن فً إصداره الثالث 

TCP/IP
. 110من خالل المنفذ 



Internet Message Access Protocol ( IMAP ): البروتوكول الثالث
حٌث ٌسمح . وهذا البروتوكول هو األحدث وهو أٌضاَ مخصص الستمبال الرسائل

للمستخدم بالدخول إلى الخادم واختٌار الرسائل التً ٌرغب فً لراءتها واالطالع 

علٌها وتحمٌلها مع بماءها على الخادم دون حذفها ودون الحاجة لتنزٌلها جمٌعاً على 
وٌمكننا هنا تشبٌه عمل الجهاز الخادم بمكتب ،( (POPعكس ما هو معمول به فً 

البرٌد الذي ٌحتفظ بالرسائل، ولكن حٌن ٌرغب صاحب الرسالة بمراءتها فإنه ٌأتً 

عملٌة صعبة فً عالمنا الوالعً، ولكنها سهلة فً العالم )للمكتب فً كل مرة 

.لذلن فهو مناسب للذٌن ٌملكون اتصال جٌد ومستمر باإلنترنت( الرلمً
وتتم عملٌة نمل البٌانات ،IMAP4نستخدم فً ولتنا الحالً اإلصدار األخٌر منه وهو 

TCP/IPعبر البروتوكول 
. 143من خالل المنفذ 

Gmailمثال عنها 



؟ IMAPو  POPما الفرق بين بروتوكولي 

ٌوضح الفرق األساسً بٌن هذٌن البروتوكولٌن هو أن الرسائل تبمى على  2الشكل 

ما  POPوحذفها من الخادم فً بروتوكول  IMAPالخادم بعد تحمٌلها فً بروتوكول 

 ً .ما ٌفضل المستخدم بماءها من زوالها لم ٌمم المستخدم باختٌار عدم حذفها ، وغالبا



كذلن بعدة مزاٌا أٌضاً، كالبحث فً الرسائل الموجودة  IMAPوٌتمٌز بروتوكول 

جهاز العمل، جهاز المنزل، )على الخادم وإمكانٌة الوصول للبرٌد من عدة أطراف 

.، مع إمكانٌة تمسٌم الرسائل على عدة صنادٌك برٌد( …الجوال 



:اإللكتروني مميزات البريد 

.إمكانٌة إرسال رسالة إلى عدة متلمٌن1.

.إرسال رسالة تتضمن نصا صوتٌا أو فٌدٌو والصور والخرائط2.

السرعة فً إرسال الرسائل حٌث ال تستغرق إرسال الرسالة بضع ثواٍن فمط لكً 3.

تصل إلى المرسل إلٌه وفً حال عدم وصول الرسالة فإن البرنامج ٌحٌط المرسل 

.علما بذلن

ٌمكن للمستخدم أن ٌستخرج الرسائل من صندوق البرٌد عن طرٌك برنامج البرٌد 4.

الذي ٌمكن المستخدم من مشاهدة الرسائل وبناء على رغبته إذا شاء أن ٌرسل جوابا 

ألي منها وعندما ٌبدأ طلب برٌد اإللكترونً ٌتم إخبار المستعمل بوجود رسائل 

باالنتظار فً صندوق البرٌد عن طرٌك عرض سطر واحد لكل رسالة بالبرٌد 

اإللكترونً لد وصلت السطر ٌعطً اسم المرسل وولت وصول الرسالة وطول 

.الرسالة فً المائمة



ٌمكن للمستخدم أن ٌختار رسالة من الموجز ونظام البرٌد اإللكترونً ٌعرض .  5

محتوٌاتها وبعد مشاهدة الرسالة على المستخدم أن ٌختار العملٌة التً ٌرغب فٌها 

فإما أن ٌرد على المرسل أو ٌترن الرسالة فً صندوق البرٌد لمشاهدتها ثانٌة 

عند الحاجة أو ٌحتفظ بنسخة عن الرسالة فً ملف أو التخلص من الرسالة 

.بإلغائها



عبارة عن هً (   (Disposable Email address خدمة البريد اإللكتروني المؤقت

لفترة زمنٌة مؤلتة بغرض استمبال رسائل إنشائه ٌتم  برٌد الكترونً خدمة تتكون من

خالفه وبعدها ٌتم حذفه تلمائٌاً من ممدم الخدمةأو تأكٌد التسجٌل 

برٌد إلكترونً مؤلت

:  والفوائد االستخدامات 

خصوصٌة المستخدم فأغلب مزودات البرٌد المؤلت ال تطلب أٌة حماٌة  -1

.بٌانات شخصٌة للحصول على برٌد مؤلت

الحسابات للخدمات والموالع المختلفة دون الحاجة إلبراز البرٌد تفعٌل  -2

.الشخصً

من الرسائل المزعجة التً لد تصلن إلى برٌدن الشخصً فً الحماٌة  -3

.حال استخدامه فً تفعٌل الحسابات والخدمات وخاصة غٌر الموثولة منها



:مساوئ البريد االلكتروني المؤقت 

المدرة على االطالع على الرسائل التً تصل إلى البرٌد المؤلت بعد انتهاء مدة عدم  -1

.صالحٌته

مدة البرٌد المؤلت لبعض المزودٌن ولكن خاصٌة تمدٌد المدة المتوفرة فً بعض لصر  -2

.الموالع لد تكون هً الحل األمثل لهذه المشكلة

المستخدم من اختٌار االسم الذي ٌرغب به بل ٌوفرون أسماء ٌمكنون المزودٌن ال بعض  -3

.عشوائٌة فمط



االستخدامات الخاطئة لمثل هذه الخدمة لد تؤدي إلى أمور ال تحمد عوالبها،  -4

خاصة عند استخدام البرٌد المؤلت الذي بإمكان أي شخص إعادة إنشاؤه من نفس 

المزود بنفس االسم لد ٌؤدي لسرلة الحسابات المرتبطة بهذا البرٌد وذلن بطلب 

.استعادة كلمة السر



The End


