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ABSTRACT
The aim of the current study is to employing ICT in a way that supports
management by establishing an electronic transmission system characterized with some
features different from the previous ones through depending on open source programs
which give the ability of continuous development without any costs. In addition, this
system also has additional features such as operating under different operating systems.
This proposed model consists of two programs. The first one is an e-mail server
provides a number of features and characteristics. The second program enables the user
to apply some of the features for mailing data with big size, with high speed and secured
depending on the internal mailing system (intranet) of Mosul University.
The system provides a special account with a password for each user on the
services network and can also provide some features represented in stopping the
undesired e-mails, checking the inbox and making sure that it is empty of viruses,
resend some received e-mails for unlimited number of users on the same network, in
addition to doing its normal tasks of sending and receiving e-mails; such as (writing a
letters, editing and deleting). These programs can be downloaded from the internet for
free and without any cost.
Keywords: Information and communication technology, electronic transmission
system, Open source programs.
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الملخص

هدفت هذه الد ارسةة الةت ظوفيةق ظةااةة المعلومةات واالظصةاالت دعة ل دةدة االدارة ةةش ء مةظ ااعةا م ومةة

،Open Sourceللت اسل االلكت واي ظتميز دعدد مش الخصائص ةش سادةاظها د واها ظعتمد الب امج مفتوحة المصدر
قابليةةة التيةةوم الم ةةتم و ةةدو ضال لفةةة فا ةحم ةةةش واه ةةا ظلمةةل افةةة الخصةةائص للم ومةةات ي ة

دخص ةةائص ا ةةا ية ظتمث ةةل دة التوافظ م ةةا ة ةةدد م ةةش ا ة التع ة يل

والتةةي ظم ة

المجااي ةةة وظتمت ةةا ه ةةذه الم وم ةةة ثضام ةةوص الفل ة
.المختلفة اياام

ومتكةةو امامةةوص المةت ة ا للد ارسةةة مةةش ب اةةامجيش دتمثةةل االو بتيبيةةظ خةةاي يعمةةل خادمة ام لم ومةةة الت اسةةل

 ضم ةةا الب ا ةةامج الث ةةااي فه ةةو ظيبي ةةظ للم ةةتخد يعي ةةي ة ةةددام م ةةش،االلكت وا ةةي وم ةةوف ة ةةدد م ةةش الممي ةزات والخص ةةائص
الممي ةزات لت اسةةل البيااةةات صات االحجةةا الكبي ة ة د ة ةة ةاليةةة و صةةورة م م ةةة معتمةةدام ةلةةت ةةف ة الت اسةةل الداخليةةة
.ثاالات اايت لجامعة الموصل
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وموف ال ا بذلك ح ادام خاصام ما لمة م ور لكل م تخد ةلت العف ة ومتي ةددام مش الخصائص ظتمثةل

دإيةةةاا ال سةةائل ي ة الم ةةوح بهةةا ،فلةةص الب مةةد ال ةوارد والتلكةةد مةةش خلةةوه مةةش الفاد وسةةات ،اةةةادة ارسةةا ال سةةائل
الم تلمة لعدد ي ملدد مش الم تخدميش ةلت العف ة اف ها ،فاحم ةش القيا دالمها االةتيادية للب مد االلكت واةي

مثةةل ثظل م ة  ،ا ةةافة ،حةةذا ال سةةائل ،ومم ةةش ظلميةةل هةةذه الب ة امج مةةش ةةف ة االات ايةةت مجاا ةام مةةش دو ضال ل ة

مادية.

الكلمات المفتاحية :ظةااة المعلومات واالظصاالت ،م ومة الت اسل االلكت واي ،الب امج مفتوحة المصدر.
المقدمة:
مش الة
االاللة

ظعد م ومات الت اسل االلكت واي دلاواةها المختلفة حددثةة العهةد اص ظيةورت هةذه الة
الما ي دع ل واسا جدام ،فةد وصل اللا الت ظ اقل

فةي العةةددش االخية مش

بي مش البيااةات بلل ةات قليلةة وااتةالهةا م ةات

مةةش االميةةا وصلةةك دفاةةل التيةةور الهائةةل فةةي ظةااةةات المعلومةةات واالظصةةاالت فاةحم ةةةش ااتعةةار التيبيةةةات

اللددثةةة وامةةادة الةةوةي لةةدع المجتمةةا د يميةةة اسةةتخدا وظوفيةةق هةةذه التةااةةة ماجةةاا الوفةةائ
والمعةدة اياام.

وظعة ةةد ال ة ة

اليوميةةة ال وظي يةةة م هةةا

الم ظمتة ةةة الية ةةو مة ةةش اساسة ةةيات اهة ةةوت المجتمة ةةا وظوجه ة ة الة ةةت ةة ةةال الت اقة ةةل ال ة ة ما للبيااة ةةات

والمعلومات والللاق ب اح ما ي مت دعص ال ة ةة ،اص ا ا ة الت اسةل االلكت واةي ومةش امثلتهةا الب مةد االلكت واةي
قةد حةةةةت اختصةةا امر بية ام فةي ةةل مةةش الوقةةت والجهةد والكلة
التي ظ م ها ظلك ال

.

الماديةةة ،فاةحم ةةش سةةهولة االسةةتخدا واالمةةا وال ة مة

ولم ةةا اا ةةت اا مة ة االظص ةةاالت ف ةةي الع ةةال ه ةةي م ةةش اه ة المةوم ةةات الت ةةي ظ ةةت د ةليه ةةا ال البي ةةة الع م ةةت م ةةش

الم م ةةات والع ة ات وال ةةدوائ الل ومي ةةة ف ةةي ااج ةةاا ةمله ةةا الي ةةومي ،ل ةةذلك ف ةةا ه ةةذه االا م ةةة ظف ة ت ةلي ةةا مواكف ةةة
التيورات اللاصلة في هذا المجا وظلومل البية المها في التعامحت اليومية الت اةما م ظمتة معتمدة ةلت هةذه
التةااة .و عد دراسة م ومات الجامعة اللالية والب ية التلتية لتةااة المعلومات واالظصاالت فيها وجد ااهةا ظفتةة الةت
م ومةة اظصةا خاليةة مةش التكةاليق معتمةدة ةلةت ب امجيةات مفتوحةة المصةدر  Open Sourceومعدومةة الث ة ات

ولتةةلميش خةةل اةةةل وظ اسةةل داخلة ي للبيااةةات والمعلومةةات م ة مش دصةةورة جيةةدة دفع ةةا الةةت ااجةةاا الفل ة

اللةةالي الةةذال

ظمخض اسلوح حل لهذه المع لة.
وظكم ة ة ةةش اهمي ة ة ةةة ه ة ة ةةذا الفلة ة ة ة

ف ة ة ةةي د ارس ة ة ةةة الة ة ة ةةدرات المت ة ة ةةوف ة ف ة ة ةةي الب ي ة ة ةةة التلتي ة ة ةةة لجامع ة ة ةةة الموص ة ة ةةل

واالم اا ةةات الت ةةي يم ةةش استخحص ةةها ة ةةش ء م ةةظ ل ةةا ظل ةةك الب ي ةةة التلتي ةةة لتةاا ةةات المعلوم ةةات واالظص ةةاالت فيه ةةا

بتيبيةة ةةات خالية ةةة مة ةةش التكة ةةاليق وقابلة ةةة لة ةةحدارة والعمة ةةل دياقتهة ةةا الةصة ةةوع واالسة ةةتثمار االمثة ةةل لتةااة ةةات المعلومة ةةات
واالظصةةاالت واالسةةتفادة مةةش الة

اللددثةةة لهةةذة التةااةةات ل فةةا الم ةةتوع العلمةةي والةةوةي الثةةةافي لةةدع االفة اد إلاجةةاا

العمةل ةةةش ء مةظ التةااةةات اللددثةة ومواكفةةة التيةور اللاةةارال فةي الةةدو المتةدمةة ،فاةحم ةةش الفوائةةد االخة ع التةةي

ظتمثل بتةليل الكل  ،االةتماد ةلت الموارد الداخلية ،وظب ي فك ة اللداثة في العمل ةش ء مظ اظمتة االةما اليدومة،

فاحم ةش ظ مية الةدرات الفع مة دلستخدا احدث ظةااات المعلومات واالظصاالت المتوف ة.
ومه ةةدا الفل ة

الل ةةالي ال ةةت د ارس ةةة خدم ةةة م وم ةةات الت اس ةةل االلكت وا ةةي الم ةةتخدمة ف ةةي جامع ةةة الموص ةةل

وخةةدمات الب مةةد االلكت واةةي ) (E-Mailفاةحم ةةةش اياةةاا دور العةةف ات الخاصةةة والتةةي ظ عةةل ةةةادة فةةي الجامعةةات

والدوائ الل وميةة والتةي ظكةو دمثادةة بوادةة اةةل دم ةتوع ةةا مةش ال ة مة والموثوةيةة للبيااةات والمعلومةات ،لص ي مةش
ج ةةوه الفل ة

ه ةةذا ف ةةي ةملي ةةة الت اس ةةل ة ةةش ء م ةةظ ه ةةذه الع ةةف ات وةملي ةةة اة ةةل البياا ةةات .وظ ةةت ةملي ةةة الت اس ةةل ه ةةذه
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دلستخدا رسائل الب مد االلكت واي واةل الوثائظ والصور وملفات الوسائل المتعددة ثالصوت ،الفيددو بيش اللواسةي
العخص ةةية ) (PC’sالم ةةتخدمة ف ةةي لي ةةات الجامع ةةة به ةةدا ل ةةا الب ي ةةة التلتي ةةة لتةاا ةةات المعلوم ةةات واالظص ةةاالت
بب امج حددثة مفتوحة المصدر.
لةد ظمثلت ادوات الدراسة بتيبيةيش اساسييش ،االو هو ب اامج الخةاد ث Mercury Serverالةذال ظة ظهي تة

فة ةةي م ة ةةز اللاسة ةةفة االلكت واية ةةة الخة ةةاي دجامعة ةةة الموصة ةةل ،فة ةةي حة ةةيش ظمثة ةةل التيبية ةةظ الثة ةةااي فة ةةي ب اة ةةامج الز ة ةةو
ث Mozilla Thunderbirdالذال ظة ظلميلة فةي اللواسةي

الخاصةة دالم ةتخدميش ،وظمتةاا هةذه التيبيةةات د واهةا

قابلة للتلميل مجااام مش مواقعها ةلت العف ة الع كبوظية ثالوم

 ،فاحم ةش ظلميل التلددثات الخاصة بتلك الب امج

مش دو ضال ظكاليق ا ا ية و صورة م تم ة.
الجانب النظري

أوالا :تقانة المعلومات واالتصاالت )Information & Communication Technology (ICT
لةة ةةد اصة ةةف التة ةةلثي االيجة ةةابي لتةااة ةةة المعلومة ةةات واالظصة ةةاالت ،وا ة ةةلام فة ةةي اج ة ة ا ات وخة ةةدمات م س ة ةةات

المعلوم ةةات ،و ةةذلك ف ةةي التع ةةاو مة ةةا ي ه ةةا م ةةش الم اك ةةز .وم ةةذ فهة ةةور او حاس ةةوح د ةةالمفهو الل ةةدد

ف ةةي ةة ةةا

) ،(1954والجهود الف ية والعلمية متواصلة داظجاة ظةدي حواسي اكث س ة مة فةي المعالجةة والتعامةل مةا المعلومةات،
واص ة حجم ةام ،واقةةل لفةةة ،واكث ة قةةدرة ةلةةت التخ ةزمش ،والتوافقيةةة مةةا دعاةةها الةةفعض ،مةةش جاا ة اخ ة فة ا ظيةةور
االظصةةاالت ال ةةلكية والحسةةلكية سةةاهمت هةةي االخة ع فةةي ظ اقةةل البيااةةات وظفادلهةةا ةلةةت الم ةةتومات الملليةةة والوء يةةة

واالقليمي ة ة ةةة والدولي ة ة ةةة .فم ة ة ةةش الك ة ة ةةابحت ال ة ة ةةت الموج ة ة ةةات الماي وم ة ة ةةة ) (Microwavesوال ة ة ةةت االقم ة ة ةةار الصة ة ةة ا ية

) ،(Satellitesثة الةت االليةةاا الاةوئية ) (Fiber Opticsوالوسةائل االخة ع التةةي ظ ةتييا اةةةل ةعة ات المحدةةيش
مش الكلمات ةب الملييات ،صهادام وايادام ،في دةيةة واحدة ].[3

وظع ا ظةااة المعلومات واالظصاالت دااها ظلك الوسائل واالسالي

الفاةلة مةش االجهةزة والمعةدات والب مجيةات

وادارة قواةد البيااات ،التةي ظهةدا الةت جمةا ومعالجةة البيااةات وخةز واسةت جال المعلومةات وظجهيزهةا وظوصةيلها مةش
خةةح بثهةةا واع ة ها الةةت الم ةةتفيددش فةةي الم مةةة وخارجهةةا فةةي مواقةةا ج ا يةةة مختلفةةة داسةةتخدا ظةااةةة االظصةةاالت
اللددثة ةةة وم هة ةةا العة ةةف ة العالمية ةةة للمعلومة ةةات ثاالات اية ةةت دال ة ة ةة والدقة ةةة والوقة ةةت الم اسة ة  ،ل ة ة ت اةتمة ةةاد هة ةةذه

المعلومةةات فةةي ظيبيةةةات ادارمةةة وةلميةةة وحمايةةة االاعةةية المختلفةةة فةةي الم مةةة وحةةل المعةةاكل ،و مةةا يلةةةظ وم ة مش
االستخدا الصلي لهذه المعلومات].[4
ومصيل

 ICTما ة ف موقا المصيللات التك ولوجية يمثل التةااات التي ظوف الوصو للةت المعلومةات

مش خح االظصاالت ال لكية والحسلكية .وهي معابهة لتةااة المعلومات ،لك هةا ظ ةز فةي المةةا امو ةلةت ظةااةات
االظصا  .وهذا يعمل االات ايت والعف ات الحسلكية ،والهواظ

الخلومة ووسائل االظصا امخ ع].[11

وظ ع اليائي ] [1ا ظةااة المعلومات واالظصاالت داالةتماد ةلت الم واات ثاالجهزة والمعدات ،الب امجيات،

التيبيةات ،االظصاالت والعف ات هي اداة ووسيلة لجما البيااات وظوفي المعلومات في الم ا والوقت الم اس .
وة فةت  ICTةلةت ااهةةا مصةيل يصة

اال ظةااةةة ظ ةاةد ةلةةت االاتةا  ،والتجميةا ،والخةةز  ،وايصةا  ،واعة

المعلومات .وظدمج هذه التةااة بيش اللوسفة واالظصاالت ةاليةة ال ة ةة لتاةميش واةةل البيااةات ،والصةوت ،والصةورة
والفيددو معام في اءار واحد].[5
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كما اورد موقا وم ي الكت

دا ظةااة المعلومات واالظصاالت فارة ةش مجموةة مت وةةة مةش امدوات التة يةة

والم ةوارد الم ةةتخدمة لحظصةةا  ،مةةش ااعةةا  ،اع ة  ،ظخ ةزمش ،وتدارة المعلومةةات وظعةةمل هةةذه التةااةةات ضجه ةزة اللاسةةوح
واالات ايت وظةااات الب

ثاإلصاةة والتلفاا  ،واالظصاالت الهاظمية ].[8

وم ةةش خة ةةح مة ةةا ظةة ةةد ف ةةا مفهة ةةو ظةااة ةةة المعلومة ةةات واالظص ةةاالت دتمثة ةةل دجمية ةةا الوسة ةةائل واالدوات الخاصة ةةة

داالظصا والتي ظعمل ل مش الفاكس والتلكس والمذيال والهاظ

والتلفزمو ما ام ااية اسةتخدا اللواسةي

فةي ر ةل

ةةف ات المعلومةةات و ةةف ات االات ايةةت وظيبيةاظهةةا فةةي مجةةا الم ة ظم ات ةةةش دعةةد والب مةةد االلكت واةةي واةةةل الصةةوت
وظعفي الملفات ةب ب وظو و  ... FTPو ي ها مش وسائل االظصا ما استخدامها في معالجة وظخةزمش واسةت جال
المعلومات ةش ء مظ التكامل بيش اجهزة اللواسي

وا

االظصاالت اللددثة.

ثانيا :منظومات التراسل عبر البريد االلكتروني
ا م ومةةات الت اسةةل االلكت واةةي ظةةةو دعمليةةة ظفةةاد المعلومةةات دعة ل الكت واةةي موثةةظ ومصةةدق ةةةش ء مةةظ

اسةةتخدا الفصةةمة االلكت وايةةة والتوةيةةا االلكت واةةي وا ة اةةةل البيااةةات االلكت وايةةة ،لص ا مثةةل هةةذه الم ومةةات ظةةةو

دارس ة ةةا الملف ة ةةات والمعلوم ة ةةات الكبي ة ة ة اللج ة ة لم ة ةةافات دعي ة ةةدة داس ة ةةتخدا وس ة ةةائل االظص ة ةةاالت والع ة ةةف ات وظةاا ة ةةات
المعلومةةات ،وادت هةةذه االا مةةة الةةت اختصةةار فةةي الوقةةت والجهةةد لةةدع االا ةةا واصةةف
معلومةة د ةهولة وم ة ةةش ء مةظ اسةةتخدا

دمةةةدوره التوصةةل الةةت اال

ةف ات االظصةاالت اللددثةةة والتةااةات الم ةتخدمة فيهةةا مةش حية

التوجة

الت العف ة العالمية ثاالات ايةت واالك ةت اات والعةف ات الداخليةة مثةل ةف ات االات اايةت والعةف ات الملليةة الخاصةة

) (PLANوالعف ات الخاصة االفت ا ية ).(VPN

وظع ةةد م وم ةةات الت اس ةةل ة ةةش ء م ةةظ الب م ةةد االلكت وا ةةي ج ةةز ام مهمة ةام م ةةش الب ي ةةة التلتي ةةة لتةاا ةةة المعلوم ةةات

واالظصةةاالت فةةي الم مةةة لص ا ال ةةب

المهة واالساسةةي الاعةةا م ومةةة للت اسةةل الةةداخلي فةةي الم مةةة هةةو الةةتل

واالما لعملية اةل الوثائظ داخل الم مة الواحةدة والتةي ظتكةو مةش فة ول ةةدة ةو ةام ةةش ال ة ةة فةي ةمليةة ال ةةل

فةي الب مةد االلكت واةي لة مميةزات ةددةدة لص ااة فةي حالةة

وااعا الة د ال ة ما ةليهةا .واظمةا ةمليةة ال ةيي ة والةتل

كو الم مة لددها ةةدة فة ول فةي م ةاءظ مختلفةة سةي و لةددها ميلةظ الل مةة فةي ااعةا ةمليةة االظصةا معهة مةش
حية

ا االظصةةا دةةت ةةةش ء مةةظ العةةف ات الخاصةةة االفت ا ةةية ) (VPNبةةيش ف ة ول العة ة ،االظصةةا ةةةش ء مةةظ

ءفةة ال ةل الم م ة لحظصةا ) ،(TLSاو ةةش ء مةظ خةاد واحةد لكةل الفة ول يةةو بت ةي ةمليةة االظصةا فيهةا ،او

ةش ء مظ خاد م ف د لكل ف ل ،ظتميز م ومة الت اسل الداخلي اياةام ةةش ء مةظ ادةةا االرسةا للوثةائظ داخلةي لص

دت اةل ال سائل والوثائظ مش ء ا او مش ف ل الت اخ مش دو ا ظ تةل ةش ء مةظ مجهةز خدمةة خةارجي )(ISP
مما يجعلها م م ة دع ل اكب واياا يعييها اوةام مش االةتمادية في حالة ااةيال الخدمة مش مصدر االات ايت او
ةيل معيش في خةاد االات ايةت ) ،(internet serverلص يم ةش االةتمةاد ةلةت م ومةة الت اسةل الةداخلي للم مةة،

ةو ام ةش ال ةة وظج فام لتلخي العمل الةذال يلصةل فةي م ومةات الت اسةل التةليديةة ،فاةحم ةةش ا وسةائل خةز

المعلومةات والوثةةائظ ظكةةو ظادعةة للم مةةة و ةةذلك فااة سةةوا الظخاةةا للعة ود التةةي ياةةعها مةزود الخدمةةة الخةةارجي
بتلددةةد ة ةةدد ال س ةةائل فةةي ص ة دوق الب م ةةد الواح ةةد او سةةعة الب م ةةد م ةةش حي ة

اللج ة لص ا الم م ةةة ظ ةةتييا ارس ةةا

ال سالة دالمواصفات التي ظلتا اليها وفاحم ةش و الم مة سوا ظكو الم ولة ةش الخاد لص ظ ةتييا و ةا
ال ياس ةةات الدارة ه ةةذه الم وم ةةة و الكيمي ةةة الت ةةي ظلتاجه ةةا والقي ةةا دعملي ةةات الفلت ة ة والا ةةفل دل ة

والم تخد فيها].[12] [9] [7

64

احتي ةةا الم م ةةة

تصميم منظومة التراسل االلكتروني باستخدام البنية التحتية لتقانة المعلومات واالتصاالت ...

المشاكل والمعوقات في منظومات التراسل التقليدية
ظوجد مجموةة مش الصعو ات والمعاكل في ااجاا االةما ةش ء مةظ م ومةات الت اسةل التةليديةة ومةش
اب ا هذه المعاكل والصعو ات ]:[6
 .1الوقت والجهد والتكلفة الم ظفعة إلاجاا العمل الورقي التةليدال.
 .2صعو ة است جال الوثائظ وما بها مش معلومات.
 .3الفل

وحيد المدخل وةد الةدرة ةلت الفل

 .4صعو ة لءحل ضكث مش موف

متعدد المداخل.

ةلت المعاملة اف ها في الوقت اف .

 .5ةد وجود آلية لمتادعة سي العمل.
 .6ةةةد ظوحيةةد وظة ةةيش ضسةةلوح العمةةل فةةي معالجةةة الب مةةد ال ةوارد والصةةادر والمتادعةةة بةةيش وحةةدات الجامعةةة المختلفةةة
المتمثلة في الكليات والعمادات الم اادة والم اكز الفلثية والعلمية واإلدارات.

 .7كفا ة متداية في ضدا امةما .

 .8ظعةيد في ظ فيذ معالجة الب مد الوارد والصادر ومتادعة الب مد الوارد الذال دتيل
 .9صعو ة ظلددد المخيئ والم و ةش ظلخي العمل وم افلة المتميز.

ردام ةلي .

مميزات التراسل االلكتروني
و عد ظو ي هذه العقفات جميعها د ف ي ةلي ا ايجةاد صةيح حةل لهةذه المعةاكل التةي ظةوالت فهورهةا فةي ةهةد
م ومةةات الت اسةةل التةليةةدال والتةةي ظيةةورت دفاةةل ظةااةةات المعلومةةات واالظصةةاالت الةةت ظ اسةةل الكت واةةي م ة مش صات
خصائص ومميزات ةدددة والتي اهمها]: [6][2

 .1ةد التةيد د وا الم ا والزما اال اا ال داةي الستدةا جهاا العخص الميلوح االظصا د لحستقفا ،
ةةا العةةخص المة اد االظصةةا دة متصةحم دعةةف ة االات ايةةت ض

ف ةوا

ية متصةةل فةةا ال سةةالة الب مديةةة ظصةةل

وحيش دخول ث loginللت العف ة يةو دة ا ظها.
 .2ال

ورة لم اةاة ف وق التوقيت ثالزمش وامدعاد الج ا ية ثالم افة  ،فإصا ضرسةل ث ةخص فةي الةوءش الع ةي

ةلت سبيل المثا رسالة للكت واية للت ث خص اخ في المملكة المتلدة فكل ما ةلي هو مع فة ة وا الب مد

اإللكت واةةي ث ة الاة ل دالمةةاو

ةلةةت ار لرسةةا ث sendفتصةةف ال سةةالة جةةاهزة لحسةةتح فةةي جهةةاا الع ة ة

المةدمةةة لخدمةةة االات ايةةت او الخةةاد الخةةاي دالعة ة فةةي حالةةة العةةف ات الداخليةةة والتةةي دتعامةةل معهةةا ومةةش ثة
يةو دة ا ظها حيش الدخو الت ب مده العخصي.

 .3قليةل التكل فةةة لص ل ظكلفةةة لرسةةا رسةةالة للكت وايةة ال ظزمةةد ةةةش ظكلفةةة االظصةةا دمةزود الخدمةةة فةةح ظلتةةا ليوادةةا
ب مدي ةةة وال ضوراق م ةةا ضاة ة ال داة ةةي ل ةةدفا ظكلف ةةة لرس ةةا ف ةةاكس ضو م ةةا ةةاد

ةةل م ةةا ه ةةو ميل ةةوح ه ةةو اظص ةةا

داالات ايت وء مةة للوصو لص دوق الب مد  inboxوظتمثل الفام بب اامج الب مد اإللكت واي ضو اوة .
 .4ي ةةت ق وص ةةو ال س ةةالة ث ةوااي ة ةةدة ضو دق ةةائظ ةل ةةت ح ة الا ة ل ف ةةي الع ةةف ة الم ةةتخدمة لل ةةة لرس ةةا
ال سالة.

 .5ظعدد المواد التي دت اةلها ةب الب مد اإللكت واي مما يميز الب مد اإللكت واي ةش الب مد التةليدال هو ام ااية اةل
وسائل متعددة ث ، Multimediaفمش خح الب مةد اإللكت واةي يم ةش اةةل ثضو ظفةاد

ةل مةا هةو متةوف ةبة

االات ايةت او االات اايةت وم هةا ال صةوي والصةور والمةواد ال ةمبية والفصة مة (texts, graphics, audio,
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) videoضو ملفات دصيح متعددة م ها ث (mp3, mpeg, pdf, doc, rar, txt, zipدت صلك مةش خةح الب مةد
ضو اسةتخدا الم فةةات ) (Attachmentsضو مةش

اإللكت واي لما بواسية صفل الب مد اإللكت واي دع ل مفا
خح لرسا روادل ) (linksمعي ظوصل للت الهدا.

 .6ام ااية التل م  ،اليفاةة والتخزمش ) (edit, print & saveلجميا المواد الم سلة ةب الب مد اإللكت واي ،وهذا
مش لا امادة الفائدة وضةاده لرسالها م ه ضخ ع.

 .7ظعدد اإلرسا  ،لص يم ش لرسا ال سالة الواحدة اف ها في الوقت اف

للت العددد مش الجهات ،اال مجموةةة مةش

الع ةةاومش الب مديةةة ب ة ة ة واحةةدة ) (one clickوصلةةك داختيةةار مةةا اعةةا مةةش ة وااةةات مةةش تةةاح الع وااةةات
) (address bookومش ث لدراجها في قائم الجهة الم اد اإلرسا لليها.

 .8معاد ة ال سالة ،ة د تادةة رسةالة ةلةت صةفلة الب مةد اإللكت واةي ه الةك ام اايةة ظل مة وتخة ا ال سةالة دالعة ل
واملوا وامحجا والم ث ات واميةواات الميلو ة ،ما يم ش ضياةام قةص وا ةا مةاده معي ة ةلةت صةفل الب مةد

االلكت واي ومش ث لرسالها ةلت الهي ة ) (formatالم اسفة.
 .9ام ااية الوصو في ضال امةا وم ةا  ،لص يم ةش للمعةت

فةي خدمةة الب مةد االلكت واةي مةش فةت واسةتخدا ب مةده

االلكت واي في ضال م ا في العال والزما الذال د مد لصا ظوف ت خدمة االظصا داالات ايت مش حالة اسةتخدام

للعة ف ات الخارجي ةةة او اس ةةتخدام مال حاس ةةوح موج ةةود ف ةةي الع ة ة او

ةةمش اي ةةاق الخ ةةاد اصا ةةا ي ةةتخد

العف ات الداخلية مش دو التةيد دم ا معيش.
 .10اإلءحل ةلت اإلةحاات د افة ضاواةهةا لصا ر ة

المعةت

فةي صلةك ،مةا ومم ةش للمعةت

دورمةةة و ي ة متزام ةةة مةةش ةةتت المواقةةا ةلةةت العةةف ة العالميةةة دعةةد اال ةةت ا

ض دتلةةت معلومةات

subscribe

فةةي ظلةةك المواقةةا

والم تةةديات فةةي حالةةة ا ةةت اك دخدمةةة الب مةةد االلكت واةةي ةةةش ء مةةظ االات ايةةت او اللصةةو ةلةةت اخ ة االخفةةار
والتعليمة ة ةةات وال سة ة ةةائل الصة ة ةةادرة مة ة ةةش المصة ة ةةدر الم ة ة ة و ةة ة ةةش الخة ة ةةاد او مة ة ةةدد العة ة ةةف ة

(network

) administratorفي حالة واها م ظفية ةلت العف ة الداخلية لع ة او م مة ح ومية او خاصة.
 .11لم اايةةة ال لةةظ ث ، blockلص يم ةةش لم ةةتخد الب مةةد االلكت واةةي ض ي لةةظ ضو يم ةةا وصةةو ضال رسةةالة ال د ة

بها ) spamوالتي ظمثل رسائل مزةجة ومتيفلةة ظصةل للةت الب مةد االلكت واةي ،والتةي ظمثةل فةي مع ة امحيةا
لةحاات ظجارمة لم تجات جدددة ضو لةحاات لمواقا مختلفة ضو ما اد صلك.

 .12ال مة ) ، (Confidentialityلعل مش ضهة مميةزات الب مةد االلكت واةي ااة دتمتةا بدرجةة ةاليةة مةش ال ة مة لص
ال يم ش اإلءحل ةلت ال سةالة ضو المةواد الم ةولةة ةبة الب مةد اإللكت واةي لال مة ش قبةل العةخص صةاح
ضال م تخد الب مد اإللكت واي اف

العةل

ما ددخل للت ب مده بواسية اس م تخد و لمة س مة.

 .13اممةا ) ، (Securityةةحوة ةلةت ل المةواد وال سةائل الم ةولةة سة مة فإاهةا آم ةة  safeدمع ةت لاهةا ال ظ ةب
امر ج ماايام مفا
.14

المواد ال امة ضو الي ود المتفج ة ةلت سبيل المثا .

ةما وصةةو ال سةةالة وةةةد

ةةياةها مال سةةب

ةةا  ،فمجة د مةةا ض دةةت لرسةةا ال سةةالة دالاة ل ةلةةت ار

لرسا ث sendفاا دت حف ها مش قبةل العة ة الماةيفة ) hostاو دةاالح ع مةش قبةل الخةاد ث serverحتةت
دةةت ظلةيهةةا مةةش قبةةل الم سةةل للي ة ثالم ةةتل  ،ولكةةش دع ة د ض ي ةةو قةةد و ةةا ة ةوا الب مةةد الصةةلي ودو ضال

ضخيا .
 .15ظةومة العحقات وال وادل االجتما ية سةوا

ةا صلةك بةيش الةزمح صوال االختصةاي ضو المه ةة ضو ةلةت صةعيد

العحقات االجتما ية.
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الجانب العملي:
أوالا :وصف لشبكة الحواسيب الخاصة بالجامعة
ظا جامعة الموصل ةددام بي ام مش الكليات التي ظلوال ةلت اق ا مختلفة دل

التخصص ،وظة ظفل هةذه

الكليات دعف ة معت ة ةةش ء مةظ مجموةةة م واةة مةش قةابحت االليةاا الاةوئية  Fiber optic cableالتةي ظمتةاا

د ةة اةلها وااعدا ظلث ها دالموجات الكه وم اءي ية المجةاورة او التةي ظتخللهةا اث ةا الم ةار ،لص دةت ال ةيي ة ةلةت
هذه العف ة ةش ء مظ الم ز ال ئيس فةي جامعةة الموصةل والمتمثةل دم ةز اللاسةفة االلكت وايةة .لص ا هةذا الم ةز
مخةةتص دجميةةا الخيةةود الماةةم ة ةلةةت العةةف ة مةةش حي ة

االدارة والتجهيةةز والصةةيااة .وظة ة العةةف ة ةلةةت خيةةود

ممت ةةدة ة ةةش ء م ةةظ االلي ةةاا الا ةةوئية ال ةةت دقي ةةة الم س ةةات التعليمي ةةة والفلثي ةةة الواقع ةةة ف ةةي المجم ةةا االو لجامع ةةة
الموص ةةل ،ظة ة ه ةةذه الكلي ةةات ال ةةت اق ةةا وف ة ول متع ةةددة وق ةةد ظ ة ظيبي ةةظ اام ةةوص الت اس ةةل د لي ةةات معي ةةة وه ةةي لي ةةة

اله دسة االولت والثااية و لية االدارة واالقتصاد و لية ةلو اللاسفات وال ما ةيات ،وقةد ظة ظصةمي م ومةة الت اسةل
المةت حة ب ل الم تومات الوفيمية ثالقيادية م ها وفظ الهي ل الت يمي للكليات المةت حة ،وقد ظ ظخصيص ة ةوا
ب مةةد الكت واةةي خةةاي لكةةل ةةخص ،لص ظ ة ظوامةةا الع ةةاومش الب مديةةة فةةي الكليةةات ةلةةت الم ةةتومات اإلدارمةةة المةةذ ورة،

والمخيل التو يلي االظي دو

الم تومات المع ية في امظصا داخل الم ومة المةت حة للت اسل.

الشكل ( )1دو

الهي ل الت يمي لتواما العف ة الم تخدمة في الفل

ثانيا :وصف األنموذج المقترح للتراسل
ظة

العف ة في ءبيعةة اللةا الةت ةةدد مةش االجهةزة م هةا خةاي ل ةةل اال ةارة مثةل اةةاد الوصةو والمفةاظي

 Access Points & Switchesوم ها وسةائل لل ةةل مثةل الةةابلوات  Cablesدمختلة

ااواةهةا واالقمةار الصة ا ية

و اجهة ةزة الموج ةةات الدةية ةةة واجهة ةزة اخة ة ع م ةةاةدة مث ةةل المة ةةمات والم ة ة رات Multipliers & Repeaters
والخواد  Serversدمختل

ااواةها واستخداماظها.
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و هد ا ظيبيظ االاموص المةت ا للت اسل ةب الب مد االلكت واي الداخلي فةةد ظة ضسةتخدا الب يةة التلتيةة لعةف ة
جامعةةة الموصةةل بوصةةفها ةةف ة داخليةةة مةةش اةةول ) ،(LANوالعة ل ث 2دو ة االامةةوص المةتة ا لم ومةةة الت اسةةل
االلكت واي المةت حة لجامعة الموصل ،اص دبيش الع ل المعدات وامجهزة الم تخدمة فةي ب ةا الم ومةة مةا محح ةة
ضاة ظ ة ضخةةذ ةي ةةة ظمثةةل جةةز ام مةةش ليةةات الجامعةةة ،وصلةةك ل ة ت الت يةةز ةلةةت ظيبيةةظ االامةةوص واج ة ا امةةةدادات

الميلو ةةة ،و ةةل مةةا دتفةةةت هةةو ة ةةس الصةةورة لهةةذا االامةةوص ةلةةت العةةف ة الكليةةة للجامعةةة ل ة ت ظع ة يل الم ومةةة

واالستفادة مش خدماظها.

الشكل ( )2هي لية العف ة لألاموص المةت ا في جامعة الموصل
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ثالثا :األدوات المستخدمة في بناء نموذج التراسل
ظ ة ة العةةف ات الةةت معمارمةةات متعةةددة ،وظعةةد معمارمةةة الخةةاد ةالز و المعمارمةةة االكثة اسةةتخدامام م هةةا ،لص

است د الفاح

ةلت هذه المعمارمة والم واة مش ب اامجيش ،االو خاد الب مد االلكت واي اول  Mercuryالةذال يعمةل

ظلةت بي ةةة ا ةةا الوم ةةدوا دلصةةدراظ )  ( XP, Vista, Sevenفاةحم ةةةش واة يعمةةل ظلةةت بي ةةة ا ةةا التعة يل

)  (Linuxالذال يعةد مةش اا مةة التعة يل مفتوحةة المصةدر ،ولكةش دلصةدار اخة متوافةظ مةا ا ةا التعة يل االخية ،
والب اامج الثااي فارة ةش ب اامج للب مد االلكت واي دت ظ صيف في حاسوح الز و وهةو يعةود الةت ة ة Mozilla

والتي ظعتمد الب مجة مفتوحة المصدر اياام ،يم ش ظلميل مجااا مش الموقا].[10
وظ ة ة وفةةائ

م ومةةة الت اسةةل المةت حةةة ةلةةت ةةل مةةش الخةةاد والز ةةو دالع ة ل الةةذال يلةةةظ االهةةداا

المتوخةةاة مةةش هةةذه الم ومةةة ،وسة ةو دعة ا ضهة العمليةةات المم ةةة لكةةل مةةش هةةذدش الب اةةامجيش والخصةةائص واالدوات
التي دتميز بها في الفة ات ضدااه.
 -1برنامج الخادم Mercury Server
يعد هذا الب اامج مش الب امج مفتوحة المصدر التي ظ تخد

اال ا ال ةةخة الم ةةتخدمة م ةةش الب ا ةةامج ف ةةي ه ةةذا الفلة ة

الفام ظلةت بي ةة ةمةل ا ةا التعة يل ،Linux

ظعم ةةل ظل ةةت بي ةةة ا ةةا التع ة يل

 Windowsوظتمت ةةا

دالخصائص اف ها مةش دو ظةلةيص لحم اايةات وال ةخة متوافةةة ظمامةام مةا ا ةا التعة يل االخية لص ظة العمةل ةلةت

فل االةدادات وااعا حاسوح خاد خاي د وظ ااعا ح ادات متعةددة وفلصةها وظعة يلها ،وهةو متوافةظ اياةام
مةةا ب اةةامج الز ةةو الم ةةتخد فةةي هةةذا الفل ة ومةةا ب ة امج اخ ة ع ا ةةه ها ب اةةامج  ،Pegasus mailدتكةةو ب اةةامج
الخاد مش ةدد مش الخصائص واالدوات التي ظجعل مش هذا الخاد ااموصجام جيدام للتيبيظ في جامعة الموصل ،مش

اه م واات هذا الب اامج :
أ.

الواجهة الرئيسة Main Window
لص ظتكو هذه الواجهة مش ةدد مش الواجهات الص ي ة التي ظبيش اه الب وظو والت الم ةتخدمة والتةي ظخةتص

دالعمليات ال ئي ة لحرسا واالستقفا وحج ال سالة الم سلة وة وااي ل مش الم سل والم تةبل وامش االرسا و ل
مةةش م اف ةةذ االرس ةةا واس ة الخةةاد وم ةةا خ ةةز ال س ةةائل الم سةةلة والم ةةتةبلة لحء ة اا اف ة  ،فا ةحم ة ةةش وا ة ية ةةو

دلفهار ةدد ةمليات االرسا مش وقت دخو الخاد للعمل ،والع ل ث 3دو

الشكل ( )3الواجهة ال ئي ة لب اامج الخاد
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ضما ةش الوفائ
•

التي ظ فذ مش خح ال وافذ الم واة للواجهة ال ئي ة للب اامج يم ش وصفها دامظي :

نافذة العمليات االساسية Core process
ظبيش هذه ال افذة لمدد الخةاد اهة العمليةات التةي ظةت ةلةت سةي االرسةا لص ظعيةي حالةة الخةاد  Idleوالتةي

ظبيش ا الخاد في العمل واياام ةمليات االرسةا و الم ةماة  Jobsة ةةدد العمليةات التةي ظة فيهةا االرسةا ب جةاا
الت ةةي ظلت ة ة

ظل ةةت الت ةةمية اللال ةةة م تم ةةل  Completeواياة ةام ةة ة دد العملي ةةات الت ةةي لة ة د ةةت ظ ةةليمها ف ةةي اللال ةةة

 Pendingوالعمليات التي ظ استحمها مش قبل الخاد ول دت ظ ليمها الت الم سل الي ظلت اللالة  ،Readyما

ومة ة ة اللة ةةاالت بة ةةيش الة ةواردة الة ةةت الخة ةةاد  Incomingوالصة ةةادرة م ة ة  ،Outgoingدمة ةةا ا هة ةةذا الخة ةةاد ي ة ةةتخد
الب وظو ةوالت الخاصةةة د ةةل
الم سةةل مةةش حواسةةي

الب مةةد االلكت واةةي فةةل هةةذه الواجهةةة ظلتةةوال ةلةةت الةةزمش الةةةاد لعمليةةة سةةل

الز ةةائش والتةةي ظ ةةدر ظلةةت  Next pollو ةةةي ا اةةذ

الب مةةد

ا هةةذه الواجه ة ظلتةةوال ةلةةت ة ةوا

الم سل والم تةبل ووقت ارسا ال سالة وظارمخها ما مبيش في الع لث 4ادااه.

الشكل ( )4اافذ العمليات االساسية Core Process

•

نافذة بروتوكول SMTP Server
ظ تخد هذه ال افذة الفهار االظصاالت التي ظلدث اث ا ةمليات االرسا واالستقفا لص ة د ارسا ال سالة
افة معلومات هذا االظصا بد ام مش ة وااات ل مش

دت فت ق اة اظصا بيش الم سل والم تل  ،ومت ظو ي

الم سل والم تل  ،وحج ال سالة ،وةدد االسي الم واة م ها ،واول ال سالة اصا اات اصية او بيااات

(Text ,

)  ،Dataوالزمش الم ت ق مظما ةملية االظصا  ،وظارما قفل هذا االظصا واخي ام خاد ضس ال ياق )(DNS
الم تخد اث ا ةملية االظصا وهو  Local hostو ما مبيش في الع لث 5ادااه.
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الشكل ( )5اافذة ب وظو و SMTP Server

•

نافذة بروتوكول POP3 Server
ة د ارسا ال سالة مش الم سل ظم ةب الخاد الذال يةو بتم م ال سالة دعد استحمها الت الم تةبل ،لص

ال الستح ال سائل او جل
يعد ب وظو و  POP3ب وظو و م

ال سائل مش الخاد الت الز و  ،و بفارة ضخ ع فلا يعد

خاد استح مش جهة الز و  ،Clientة د وصو ال سالة الت الخاد يةو هذا الب وظو و بتوجيهها الت الجهة
الم تلمة ،لص ظو

هذه ال افذة اه فة ات االظصا والمتمثلة بوقت بد االظصا  ،والتارما ،وحج ال سالة ،واول

ال سالة ) ،(Text ,Dataوظارما ااتها جل ة االظصا  ،والوقت الم ت ق لهذه الجل ة ،واس الم تخد للم تل ،

وةدد ال سائل الم تلمة ،ما ااها ظبيش اس الم تخد و لمة الم ور وامش الجل ة الم ت ق اصا ا الخاد يعمل
ةش ء مظ المتصف

 Web Based Mailالذال يعمل ما ب ظو و  HTTP Serverو ما مبيش في الع ل ث. 6

الشكل ( )6اافذة ب ظو و POP3
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•

نافذة بروتوكول  IMAPو HTTP
ظ تخد اافذة ب وظو و  IMAP Serverفي حالة ال ا العمل بب وظو و  POP3وصلك ال لهذا الب وظو و

قابليات اوسا في التعامل لذلك فهو ي تخد ما االا مة االكث ظعةيدام التي ظلتوال ةلت اكث مش خاد ومش ا ه

هذه االاوال الب مد الم ت د ةلت الوم
العمل ةش ء مظ متصف

ا يعمل مع ب وظو و  HTTP Serverلص اا يم ّ ش الخاد مش

الذال يج

االات ات  Web Browserما واجهات معابهة لتلك الم تخدمة في متصفلات

االات ايت وم ها ) .(Yahoo Mail, Hot Mail, Gmail
وس كتفي بهذا الةدر مش وص

هذه ال افذة لص ااها ل ظ تخد في م ومة الت اسل المةت حة في هذا الفل .

ب .قوائم الخيارات Select Menus
ظعد قوائ الخيارات مش االدوات المهمة في جميا الب امج ،وظ مت اياام دالةوائ الم دلة ،ظلوال هذه الةوائ

ةادة اه االةدادات الخاصة دالب اامج فاحا ةش احتوائها ةلت اه م واات الب اامج وام اايات التعددل لص ااها في

ب اامج الخاد ظا ةدد مش االدوات المهمة اذ
•

م ها:

قائمة االرسال Send a Mail Message

لفت هذه الةائمة دت اختيار  Send a mail Messageمش قائمة  Fileظم ّ ش هذه الةائمة مدد الخاد
 Server Administratorمش ارسا رسالة الت ةدد ي ملدد مش الم تخدميش ةلت العف ة ،لص يةو مدد
الخاد د تادة ة اومش الب مد االلكت واي لح خاي الذدش د

دلرسا ال سالة اليه ومش ثمة تادة ال سالة في

خااة ال ص ث يلدد حالة ال سالة اصا اات م تعجلة  Urgentلص دت ظل ي الم ا الخاي بذلك ،وظم ا اياام

مش استح رسالة ظلكيد االستح

 Confirm Deliveryمش قبل الم تل  ،واياام ظلكيد دالة ا ة مش قبل الع اومش

الم سلة اليه في حا ظ فت ال سالة مش قبله

ما مبيش في الع لث. 7

الشكل ( )7قائمة االرسا Send a Mail Message
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•

قائمة الضبط Configuration
ظلتوال هذه الةائمة ةلت العددةد مةش خيةارات الاةفل فاةحم ةةش خيةارات ظلددةد الخصةائص المهمةة فةي ةمةل
ةةفل االام ةةوص االساس ةةي للب ا ةةامج

ه ةةذا الخ ةةاد  ،وا م ةةش اه ة خي ةةارات ه ةةذه الةائم ةةة ،خي ةةار

 Module Configurationلص يلتوال هذا الخيار ةلت ا لة

ادوات

Mercury Core

ةفل ب اةامج الخةاد مةش خةح فائةدة م فةة

ظا ةددام مش الفة ات ) (Tabsالتي يم ش ةش ء مةها :
❖

فل الصي ة العامة للب اامج ةش ء مظ الفة ة .General

❖

فل ءابور العمل للب مد الم سل مش خح .Mail queue

❖

فل اسما الخواد المللية الم ظفية ما هذا الخاد مش خح الفة ة الة .Local domains

❖

فل الم تخدميش ةلت

ل مجاميا للعمل ةش ء مظ .Groups

❖

فل ظةارم الت لي وةد الت لي وظةارم الة ا ة واالحصائيات الخاصة بها ةش ء مظ الفة ة .Reporting

❖ وظوجد اةدادات متةدمة للافل ا تييا ا افتها ةش ء مظ ال ة ةلت فة ة الخيارات المتةدمة .Advanced

الشكل( )8قائمة الافل االساسية Core module configuration

•

قائمة البروتوكوالت Protocol Modules
د ةةت الوصة ةةو الة ةةت هة ةةذه الةائمة ةةة ةة ةةش ء مة ةةظ الخية ةةار Modules

 Protocolظلة ةةت الةائمة ةةة ال ئي ة ةةة

 ،Configurationوظ ه هذه الةائمة اه الب وظو والت الموجودة في هذا الب اامج ،ومم ش ا ةافة اوحةذا اال مةش

هذه الب وظو ةوالت ةةش ء مةظ ظل ةي م ةا الخيةار المجةاور لة  ،لص ة ةد التا ةي و عةد اةةادة ظعة يل الب اةامج سةت ه
اوافذ الب وظو والت التي ظ ظل ي ها سادةام في الواجهة ال ئي ة للب اامج والع ل ث 9دو
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الشكل ( )9قائمة الب وظو والت Protocol Modules

•

قائمة ادارة المستخدمين Manage Local Users
دت ةش ء مظ هذه الةائمة ا افة ،حذا ،ضو ظعددل في ح ادات الم تخدميش ةلت الخاد  ،فمثحم دت ا افة

اس الم تخد ثة وا الب مد االلكت واي ةلت الخاد ةش ء مظ ال ة ةلت ار الخيار  ،Addو ما دو
الع ل ث ، 10ومش ثمة ست ه اافذة اخ ع ثالمو لة في الع ل ث11

في

والتي ظ مش خحلها ادخا معلومات

الم تخد الجددد ) ،(User Nameواالس العخصي لم تخد هذا الب مد ).(Personal Name

الشكل ( )10اافذة ضدارة الم تخدميش Manage local users

كةةذلك ظلتةةوال اافةةذة ام ةةافة ةلةةت حةةةل خةةاي مدخةةا
االلكت واةةي وترسةةال  ،وا

لمةةة ال ة والتةةي ظعةةد مهمةةة جةةدام فةةي جل ة

الب مةةد

لمةةة ال ة ظكةةو خاصةةة وم ف ة دة لكةةل ةةخص ،و مةةا ا اال ةةاف ظةةت ةةةش ء مةةظ مةةدد

الخاد فل صلك يعيي صفة اما اخ ع لعد استياةة ي الم جليش في الخاد دالدخو واالرسا واالستقفا مةش

العف ة.
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الشكل ( )11اافذة ا افة معلومات الم تخد الجددد

كما ومتمتا ب اامج الخاد الم تخد في م ومة الت اسل دالعددةد مةش الم ازيةا االخة ع التةي لة دةت ص هةا ومةش

اهمهةةا ةةمول ةلةةت ا ةةا ال ةةيي ة ةلةةت الملتةةوع  Content controlلص يةةةو دةة ا ة ال سةةائل وظصةةمية الكلمةةات او
الملتومةةات ي ة الم ةةوح بت اقلهةةا وايا ةام دةم ة ل ةةا ظ قي ة آخ ة وهةةو ا ةةا التصةةمية  Filterلص يم ةةا اظصةةا ضال
ة ةوا دمجموةةةة م لةةة مخصصةةة لزمةةادة االمةا ح ة

المجموةةةات وظفعةام للصةةححيات المم وحةةة لكةل مجموةةةة مةةش

المجاميا ةش ء مظ مدد الخاد .Server administrator

 -2برنامج الزبون Client Program: Mozilla Thunderbird
يعد ب اامج  Thunderbirdمش الب امج حددثة ال علة ،وس معة التيور ،لص اسةتياةت هةذه المجموةةة مةش
البة امج ا ظثبةت جةدارظها فةي ةةال اا مةة التعة يل مفتوحةة المصةدر Open Source Operating System

و ةةب

االاتعةةار الواسةةا لهةةا فةةةد ا مةةت لصةةدارات اخة ع ظعمةةل فةةي بي ةةة ا ةةا التعة يل  ،Windowsمةةا دةةةا هةةذه

البة امج مجاايةة ومم ةش ظلميلهةةا داسةتم ار مةا التلةةددثات واال ةافات التةي ظتمتةا بهةةا التةي ييلةظ ةليهةةا ،Add–ons
وهي ب امج ماافة ظعمل ةلت ظثبيةت وا ةافة اكثة مةش خدمةة ةلةت الب اةامج االساسةي ،وة ةد فةت الب اةامج سةت ه

اافةةذة التعة يل ال ئي ةةة والمو ةةلة فةةي العة لث 12التةةي ظلتةةوال ةلةةت العددةةد مةةش االدوات المهمةةة واالساسةةية فةةي ضال

ب اامج للب مد االلكت واي ،ما ةدد مش االدوات االخ ع التي ظفتة اليها مع

ظلك الب امج ،ومش اه هذه االدوات :

الشكل ( )12الواجهة ال ئي ة لب اامج Mozilla Thunderbird
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أ.

انشاء حساب جديد Create a new account
ومت مش خح هذا ال ادل ظكومش ح اح جددد للب مد االلكت واي ،فع د ال ة ةلت ال ادل ست ه اافذة ظلتوال

ةلت مجموةة مش اللةو والتي ظتامش حةل اس الم تخد  User nameالجددد وهو اس ظع مق لصاح

الب مد

االلكت واي ،و عدها دت ادخا الب مد االلكت واي الجددد وم و مش مةيعيش :
▪

االو دتمثل دع وا الب مد االلكت واي الجددد الذال ظ ا افت سادةام في ب اامج الخاد ومج

▪

والثااي دتمثل دلس ال ياق للخاد  Domain nameلص ظ استخدا اس ال ياق الخاي في العةف ات الداخليةة

ل.

ا ي و ميادةام

وهو المايق المللي  Local Hostواليلتا اس ال ياق هذا لحظصا داالات ايت لص ي تفي دلةدادات الخاد
للعف ات المللية ).(LAN
يفص ةةل ب ةةيش اسةة ة ةوا الب م ةةد االلكت وا ةةي واسةة ال ي ةةاق ال م ةةز @ للدالل ةةة ةل ةةت ة ةوا الب م ةةد االلكت وا ةةي

وةائدية ة ةةة هة ة ةةذا الع ة ة ةوا لل ية ة ةةاق المة ة ةةدر دعة ة ةةده يصة ة ةةف ة ة ة ةوا الب مة ة ةةد االلكت واة ة ةةي دالكامة ة ةةل ةلة ة ةةت سة ة ةةبيل المثة ة ةةا

 ،Mustafa@localhostواللة ةةل االخي ة ال ةةذال دتمث ةةل د لم ةةة الم ة ور  Passwordوالت ةةي ظ ة ظع مفه ةةا س ةةادةام ف ةةي

ب اامج الخاد و عدها دت االستم ار ةش ء مظ الزر  Continueما مبيش في الع ل ث 13ضدااه.

الشكل ( )13اةدادات ااعا ح اح جددد Mail Account Setup 1

ة د االاتها مش تادة المعلومات ال ادةة واالسةتم ار ةةش ء مةظ الةزر  Continueسةت ه اافةذة ثاايةة ظبةيش
الب وظو والت الم تخدمة في ااعا الل ةاح لص ا هةذه الب ظو ةوالت ظعمةل ةةش ء مةظ م افةذ ملةددة ،دمع ةت اخة ا
لكل ب وظو و ةلت العف ة رق م فذ خاي د  ،وسيةو الب اامج ظلةائيام دالفل

ةش الم افذ الم تخدمة وهل ا هذا

الب مد مع ا ةلت جهاا الخاد في حالة ا الخاد فةي العمةل ومة ظفل ةلةت العةف ة ،وسةيةو الب اةامج اياةام بتلددةد
اس ال ياق للخاد لل سائل الواردة والم مت بة  Incomingواسة ال يةاق لل سةائل الصةادرة  Outgoingو عةدها دةت

الا ل ةلت الزر  Create accountمظما ةملية ظ جيل الل اح الب مدال الجددد ما في الع ل ث 14ادااه.
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ب .إعدادات ضبط الحساب Account Settings
ةةفل اة ةةدادات الل ةةاح الداخلي ةةة ة ةةش ء م ةةظ

دع ةةد اس ةةتكما ةملي ةةة ااع ةةا الل ةةاح الجدد ةةد د ةةت

View

 settings for this accountفع ةةد اسةةتع ات هةةذا الخيةةار سةةت ه ال افةةذه الخاصةةة بهةةا وظلتةةوال ةلةةت ةةةدد مةةش
الخصةةائص التةةي ظبةةدض دع ةوا الب مةةد االلكت واةةي وظ تهةةي دخااةةة الةةة  Securityث اا ة الع ة ل ث15

التةةي يم ةةش

ظلخيصها داالظي:
❖ خااة الب مد االلكت واي  :ة د ظل ي هذه الخااة ست ه مجموةة مش الخيارات متمثلة داالةدادات االولية
للب مد االلكت واي مثل اس الم تخد  ،ة وا الب مد االلكت واي الكامل و لمة الم ور ،وه الك اةدادات اخ ع

متةدمة مثل التوةيا االلكت واي للم تخد و فل االةدادات الخاصة دخاد ال سائل الصادرة Outgoing
.server
❖ خااة اةدادات الخاد ال ئيس  Server settingsلص ظم ّ ش هةذه االةةدادات الم ةتخد مةش التعةددل او اال ةافة
ةلةةت اه ة خصةةائص الخةةاد مةةش حي ة الب وظو ةوالت الم ةةتخدمة ،م افةةذ االرسةةا واالسةةتقفا  ،Portsاةةةدادات
االما الخاص داالظصا  ،واةدادات ظخص مدة دةا ال سائل في ص دوق الةوارد  ...الةا ،فاةحم ةةش احتوائهةا
ةلت موقا الدليل المللي للخاد  Local directoryوهو موقا ص دوق الوارد  Inboxةلت الخاد .

❖ خااة الملفات وال ا االحتياءي  Copies & Foldersالتةي ظلتةوال ةلةت مواقةا خةز ال سةائل الم سةلة سةادةام
 ،Sentمواقا ال سائل الملفوفة  Archiveاو قوال

ال سائل الجاهزة  Templatesوالم ودات .Drafts

❖ التكومش والع واة  Composition & addressingوظا صي ة ااعا رسةالة الب مةد االلكت واةي ،مواقةا حفة
ة اومش الب مد االلكت واي للم تخدميش االخ مش ةلت العف ة والخاد الخاي دعملية الع واة.
❖ خااة اةدادات الب مد ي الم ةوح دة  Junk mailوظم ةش هةذه الةائمةة مةش اةةداد خيةارات ظصةمية الب مةد ية
الم وح د التي ظلدد مش قبل الم تخد لع وااات معي ة د ة

دعةد اسةتح ال سةائل م هةا ،فاةحم ةةش ظلددةد

م ا خاي لخز ظلك ال سائل ظلةائيام مش قبل الب اامج لكي الظذه

❖ م احة الخز ةلت الة ي الصل

الت ص دوق الوارد مفا مة.

 Disk Spaceيةو الم تخد ةةش ء مةظ هةذه الخااةة داالةةدادت الخاصةة

دال ماا بتخزمش ال سائل صات حج معيش فةل بي ما ظفةت ال سائل االخ ع داستاافة الخاد .

❖ خااة ةد االستح  Return receiptالتي ظةو دلرجال ال سالة وةد استحمها في حاالت ملددة مثل اسةتح
رسةةالة مةةش ايةةاق اخ ة او ة ةةدما ي ةةو الم سةةل ي ة مع ة وا فةةي قائمةةة الع ةةاومش الب مديةةة الخاصةةة دالم ةةتخد

...الا.
❖ االمة ةةا  Securityظاة ة هة ةةذه الخااة ةةة اةة ةةدادات ظعة ةةفي  Encryptionال سة ةةائل الم سة ةةلة وظوثيةهة ةةا لكة ةةي الدة ةةت
اخت اقها مش قبل ي المص ا له اث ا ااتةالها ةب وسائل االظصاالت المختلفة في العف ة.
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الشكل ( )15اافذة اإلةدادات الخاصة دالب مد االلكت واي

رابع ا :االستنتاجــات والتوصيات
أ.

االستنتاجات
خلصت الدراسة الت مجموةة مش االست تاجات يم ش ايااحها دالع ل االظي:

 .1ضو لت اتائج التيبيظ امتح جامعة الموصل لب ية ظلتية ظة ية متيورة وفاةلةة و فةو ة قابلةة لت فيةذ التيبيةةات
اللددثةةة ةليهةةا واسةةتيعابها للعددةةد مةةش التيبيةةةات المختلفةةة لةةذا ظعةةد م اسةةفة لتيبيةةظ اامةةوص الت اسةةل االلكت واةةي

المةت ا.

 .2او ةةلت ات ةةائج ظيبي ةةظ ضام ةةوص الت اس ةةل االلكت وا ةةي المةت ة ا ام ااي ةةة ام ةةادة درج ةةة االم ةةا وال ةة مة ة ةةش ء م ةةظ
الت اسل االلكت واي الم مش ةلت العةف ة الداخليةة ثاالات اايةت لجامعةة الموصةل وصلةك دلسةتخدا احةدث اسةالي
التعفي في ب اامجي  Mozilla Thunderbirdو Mercury Serverالمتاحة ةلت اليفةات مثل ث TLS ,

. LLS

 .3ظب ةةي اسةةتخدا التيبيةةةات مفتوحةةة المصةةدر  Open Sourceظةةوف العددةةد مةةش الم ازيةةا لم ةةتخدميها فاةحم ةةةش
احتوائها ةلت ميزات ا ا ية ظفتة اليها الب امج االخ ع.

 .4ام ااية ظوفي ال ا المةت ا لخدمة الب مد االلكت واي فاةحم ةةش ظ اسةل البيااةات دلحجةا
الصيح مش امثلتها ث. doc, exe , rar, jpg, mov, mp3 …etc
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ال ا المةت ا ح اح خاي مةا لمةة مة ور لكةل م ةتخد ةلةت العةف ة ،فاةحم ةةش ام اايةة ظ يية

 .5يم

لمةة

الم ور مش قبل مدد ال ا فةل وصلك لللفاظ ةلت ال مة واالما للم تخدميش.

 .6دتمتا ال ا دةدرظ ةلت العمل ظلت ةدد مش اا مة التع يل المختلفة مثلث. Windows, Linux
 .7دتي الب اامج الخاي دالم تخد ةددام مش الخصائص ظتمثل دإيةاا ال سائل ي الم ةوح بهةا ،فلةص الب مةد

الوارد والتلكد مش خلوه مش الفاد وسات ،واةادة ارسا ال سائل الم تلمة لعدد ي ملدد مةش الم ةتخدميش ةلةت
الع ةةف ة اف ةةها ،فاة ةحم ة ةةش ضم ااي ةةة ظص ةةف االات ا ةةت ة ةةش ء م ةةظ الب ا ةةامج اف ة ة ةو ة ةام ة ةةش القي ةةا دالمه ةةا
 ،ال سائل.

االةتيادية للب مد االلكت واي مثل ظل م  ،ا افة ،م

ب .التوصيات
داالظي:

اسة تكماالم لمةةا سةبظ واةتمةةادام ةلةت االسةةت تاجات اافةة الةةذ

فةةةد ظة التوصةةل الةت ةةةدد مةش التوصةةيات اةةدرجها

 .1ظيوم العمل دال ا ةش ء مظ ظوصيل دالعف ة الخارجية االات ايت وظيوم الب وظو والت الخاصة بذلك.
 .2ظعة يل افةة الب وظو ةوالت التةي يلتومهةا ب اةامج الخةاد مثة ل ( protocol (HTTP web server, Finger
وصلةةك لحاتةةةا لتة يةةة ظصةةف الب مةةد االلكت واةةي مةةش خةةح متصةةف االات ايةةت ةلةةت العةةف ة ،فاةحم ةةةش ام اايةةة
ظ يي

لمة الم ور مش قبل الم تخد ة د الا ورة.

 .3ا اسةةتخدا الب مجيةةات صات الت ة خيص ثم لوقةةة المصةةدر دة دال الةةت وجةةود العددةةد مةةش الملةةددات التةةي ظواج ة

الكادر التة ي مثل استخدا ةدد ملدد مش الب اامج صاظ وةد قابلية الب اامج للعمل ةلت اكث مش ا ا فاحم
ةش التكاليق الفاهاة ة د اللاجة للتعددل او التلدد

 .4ظيبي ةةظ الب ا ةةامج ةل ةةت اي ةةاق الجامع ةةة

ةةل م ةةا مة ة

لبي ة الب اامج الم تخد .

ص ةةححيات ظ يية ة

لم ةةة المة ة ور م ةةش الب ا ةةامج الخ ةةاي

دالم تخد .

 .5ظيوم ب اامج خاد جددد دلستخدا ب امج مفتوحة المصدر معتمدة ةلت بي ة ةمل افت ا ية Virtual
 ، Machineو استخدا الب مجة ةش ء مظ استخدا صي ة الب مد االلكت واي للب امج مفتوحة المصدر وم ها
).(Postfix
ف ة الجامعة داةتماد الب امج مفتوحة المصدر مثل خاد

 .6ظيوم ب اا مج خاد لل ع والتوثيظ االلكت واي ةب
 XAMPPمتعدد الخصائص.
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