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ﺑريد إلكتروني  -ويكيبيديا ،الموﺳوعة الحرة



من ويكيبيديا ،الموﺳوعة الحرة

البريد اإللكتروني ھو وﺳيلة لتبادﻝ ﺭﺳائل ﺭقمية عبر اإلنترنت أو غيرھا من شبكات حاﺳوﺑية
متواصلة.
في ﺑداياﺗه كاﻥ التراﺳل ﺑالبريد يتوجب دخوﻝ كال من الراﺳل و المرﺳل إليه إلى الشبكة في الوقت
ذاﺗه لتنتقل الرﺳالة ﺑينھما آنيا كما ھو الحاﻝ في محادثات التراﺳل اللحظي المعروفة اليوم ،إال أﻥ
البريد اإللكتروني الحقا أصبح مبنيا على مبدأ التخزين و التمرير ،حيث ﺗُحفظ الرﺳائل الواﺭدة في
صناديق ﺑريد المستخدمين ليطلعوا عليھا في الوقت الذي يشاؤوﻥ.


عالمة آت المستعملة في عناوين البريد اإللكتروني

 1ﺑدايات النظام
 2ﻁريقة عمل البريد اإللكتروني
 3مميزات البريد اإللكتروني
 4أمثلة لخدمات البريد اإللكتروني على الويب
 5التعامل مع البريد اإللكتروني
 6أمن البريد اإللكتروني
 7انظر أيضا
 7.1مراجع



  

صوﺭة لرﺳالة إلكترونية كما ﺗبدو على متصفح قديم

ظھرت ﺑدايات ما أصبح الحقا البريد اإللكتروني على شبكة أﺭﺑانت ،ﺳلف اإلنترنت التي ﺗعرفھا اليوم ،و ﺗطوّ ﺭ في مراحل عديدة كاﻥ من ﺑينھا أﻥ أﺭﺳل
ﺭاي ﺗوملينسوﻥ ﺳنة  1971أوّﻝ ﺭﺳالة ﺗستخدم الرمز "@" للفصل ﺑين اﺳم المستخدم عنواﻥ الحاﺳوب كما اﺳتقر عليه الوضع اليوم .و مع ھذا ال يوجد
مخترع فرد للبريد اإللكتروني إذ أنه ﺗطوّﺭ في عدة خطوات أﺳلمت كل منھا إلى التالية.

     
الشكل المقاﺑل يوضح ﻁريقة عمل البريد من خالﻝ خطوات مرقمة ,فعندما ﺗريد إﺭﺳاﻝ ﺭﺳالة فإنھا ﺗحتاح
إلى ﺑرنامج عميل البريد مثل  Microsoft outlookوﺗضع عنواﻥ المستقبل وﺑعد أﻥ ﺗضغط ﺯﺭ إﺭﺳاﻝ
يقوم ﺑرنامج العميل ﺑتنسيق الرﺳالة على ھيكل ﺑريد إلكتروني ويكوﻥ على صيغة معينة وﺑعدھا يقوم
البرنامج ﺑإﺭﺳاﻝ الرﺳالة ﺑواﺳطة ﺑروﺗوكوﻝ ) (smtpإلى عميل اإلﺭﺳاﻝ )mail transfer agent
 (MTAوھو ھنا smtp.a.org
 .1وھو يبحث عن العنواﻥ  b.orgفيقوم ﺑمراﺳلة ﺳيرفر ns.b.org
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 .2يقوم الخادم  ns.b.orgﺑإﺭﺳاﻝ عنواﻥ موﺯع البريد ) (mail exchangeويكوﻥ غالبا  mx.b.orgإلى خادم a.org
 .3يقوم  a.orgﺑإﺭﺳاﻝ الرﺳالة إلى  mx.b.orgﺑواﺳطة ﺑروﺗوكوﻝ SMTP
 .4يقوم  mx.b.orgﺑوضع الرﺳالة في صندوﻕ Pop
 .5يقوم ﺑوب ﺑجلب الرﺳالة ﺑواﺳطة النظام) POP3 (Post Office Protocolمن صندوﻕ ﺑريده.

     
 .1إمكانية إﺭﺳاﻝ ﺭﺳالة إلى عدة متلقين.
 .2إﺭﺳاﻝ ﺭﺳالة ﺗتضمن نصا صوﺗيا أو فيديو والصوﺭ والخرائط.
ثواﻥ فقط لكي ﺗصل إلى المرﺳل إليه وفي حاﻝ عدم وصوﻝ الرﺳالة فإﻥ
 .3السرعة في إﺭﺳاﻝ الرﺳائل حيث ال ﺗستغرﻕ إﺭﺳاﻝ الرﺳالة ﺑضع
ٍ
البرنامج يحيط المرﺳل علما ﺑذلك.
 .4يمكن للمستخدم أﻥ يستخرج الرﺳائل من صندوﻕ البريد عن ﻁريق ﺑرنامج البريد الذي يمكن المستخدم من مشاھدة الرﺳائل وﺑناء على ﺭغبته إذا
شاء أﻥ يرﺳل جواﺑا ألي منھا وعندما يبدأ ﻁلب ﺑريد اإللكتروني يتم إخباﺭ المستعمل ﺑوجود ﺭﺳائل ﺑاالنتظاﺭ في صندوﻕ البريد عن ﻁريق
عرض ﺳطر واحد لكل ﺭﺳالة ﺑالبريد اإللكتروني قد وصلت السطر يعطي اﺳم المرﺳل ووقت وصوﻝ الرﺳالة وﻁوﻝ الرﺳالة في القائمة.
 .5يمكن للمستخدم أﻥ يختاﺭ ﺭﺳالة من الموجز ونظام البريد اإللكتروني يعرض محتوياﺗھا وﺑعد مشاھدة الرﺳالة على المستخدم أﻥ يختاﺭ العملية التي
يرغب فيھا فإما أﻥ يرد على المرﺳل أو يترﻙ الرﺳالة في صندوﻕ البريد لمشاھدﺗھا ثانية عند الحاجة أو يحتفظ ﺑنسخة عن الرﺳالة في ملف أو
التخلص من الرﺳالة ﺑإلغائھا.

 

      

ﺯمبرا
ﺑريد غوغل )جيميل(
ﺑريد ياھو!
ويندوﺯ اليف ھوﺗميل

   !    
غالبا ً مايكوﻥ التعامل معه من خالﻝ صفحة البريد اإللكتروني للجھة التي ﺗقدم خدمة البريد اإللكتروني على الشبكة العنكبوﺗية إلﺭﺳاﻝ واﺳتقباﻝ الرﺳائل،
ويمكن اﺳتخدام ﺑرامج خاصة إلﺭﺳاﻝ واﺳتقباﻝ الرﺳائل مثل :
ﺑرنامج أوت لوك ).(OutLook
ﺑرنامج أوت لوك إكسبريس ).(OutLook Express
ﺑرنامج إيودوﺭا ).(Eudora
ﺑرنامج ميل )  ( Mailﺑالنسبة ألجھزة الماﻙ

"    
أمن البريد اإللكتروني ھو الوﺳيلة األﺳاﺳية لقطاع األعماﻝ واالﺗصاالت ،يزداد اﺳتخدامه يوما ﺑعد يوم .يستخدم لنقل الرﺳائل النصية ونقل المستندات
وقواعد البيانات ،وﺑما أﻥ عملية نقل البيانات عملية حساﺳة جدا فسالمة ھذه البيانات ھي موضع ﺗساؤﻝ ،وھذا يمثل مشكلة؛ فالباب مفتوح على ﺗفاصيل
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العقود ﺑين الشركات المتنافسة واألﺳوء من ذلك أﻥ ھناﻙ قدﺭات لتزوير الرﺳائل اﻝ ُكھَ ْي َرنية ،وھناﻙ عدد من االعتداءات مبلغ عنھا من ھذا القبيل.

 #
قانوﻥ السوﺑا

!$
مجلوﺑة من "&oldid=12599765ﺑريد_إلكتروني="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
ﺗصنيفات :وثائق إلكترونية اختراعات أمريكية ﺗاﺭيخ اإلنترنت مصطلحات اإلنترنت ﺑريد إلكتروني إنترنت اﺗصاالت
الن صوص منشورة برخ صة المشاع اإلبداعي :النﺴبة-الترخيص بالمثل  . 3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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