راهنمای تنظیمات Outlook 2010برای پست الکترونیک دانشگاه شاهد
توجه :تنظیمات زیر بر روی مایکروسافت آفیس  0202انجام گردیده است ممکن است برخی کاربران آفیس ورژن باالتر از  0202یا
پایینتر استفاده نمایند ولی در حالت کلی تنظیمات به شکل ذیل می باشد:
اگر تا بحال در  outlookبرای ایمیل شاهد خود تنظیمی انجام نداده اید،به صورت ذیل اقدام نمایید:
ابتدا از تب  Fileو بعد روی گزینه  infoرفته و گزینه  Add Accountرا انتخاب کنید .شکل زیر:

سپس در صفحه باز شده گزینه  E-mail Accountرا انتخاب می نماییم و  Nextرا می زنیم ..شکل زیر:

دراین مرحله گزینه  Manually Configure server ..را انتخاب می نماییم و بعد  Nextمی زنیم .شکل زیر:

در صفحه بعدی گزینه  Internet E-mailرا انتخاب می نماییم و  Nextمی زنیم .شکل زیر:

در صفحه باز شده به صورتی که در تصویر نشان داده شده است تنظیمات را انجام می دهیم.

توجه داشته باشید که در قسمت  Your nameنامتان را میتوانید به هر صورت که میخواهید وارد نمایید و هنگام ارسال ایمیل
همین نام در صندوق ورودی گیرنده نمایش داده می شود.
در قسمت  E-mail Addressآدرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد نمایید .مثل test1397@shahed.ac.ir:
*در قسمت  Account Typeبسته به نحوه استفاده می توانید  Imapرانتخاب نمایید یا . pop3توضیح در مورد تفاوت بین
این دو پروتکل درانتهای همین راهنما آورده شده است.
در قسمت  Incoming mail serverدقیقا نام  mail.shahed.ac.irتایپ گردد .و همچنین در قسمت Outgoing
) mail server(SMTPنیز دقیقا نام  mail.shahed.ac.irتایپ گردد.
در قسمت  user nameنام کاربری ایمیل را به صورت کامل وارد نمایید مانندtest1397@shahed.ac.ir :
در قسمت  passwordنیز کلمه عبور ایمیل را وارد نمایید.در صورتی که تمایل دارید پسوردتان در کامپیوترتان ذخیره گردد تیک
مربوط به گزینه  Remember Passwordرا نیز بزنید.و بعد  Nextرا

بزنید.

در صفحه بعدی در تب  Outgoing Serverحتما همانطور که در تصویر نمایش داده شده است تیک گزینه my outgoing

 server(SMTP) requires authenticationرا زده و دایره مربوط به گزینه  use same setting as my incoming mail serverرا
انتخاب نمایید .شکل زیر:

سپس در تب  Advancedبه صورت ذیل تنظیمات را انجام دهید .شکل زیر:

توجه داشته باشید اگر  Incoming Serverاز قبل روی گزینه  Imapتنظیم شده باشد درحالت عادی در قسمت شماره پورت
عدد  041نشان داده می شود (به صورت  sslعدد  991نمایش داده می شود) ولی اگر روی گزینه  pop3تنظیم شده باشد در
حالت عادی شماره پورت عدد 002را نمایش می دهد(به صورت  sslعدد  999نمایش داده می شود).
نکته خیلی مهم :در قسمت  Outgoing Server SMTPشماره پورت را از  ۵۲به  45۲تغییر داده و گزینه مربوط به قسمت
)(use the following type of encrypted connectionرا روی گزینه ) (SSLقرار دهید و سپس بر روی  OKکلیک
کنید .

بعد از این کار در صفحه قبلی  Nextرا بزنید آنگاه پیغامی مانند شکل زیر نمایش داده می شود که اگر تنظیمات را به درستی انجام
داده باشید هر دوی تیکهای سبز رنگ نمایش داده خواهد شد .شکل زیر:

سپس  closeکرده و کلید  Nextرا می زنیم.ودر آخر  Finishرا می زنیم.

در انتهای کار اگر تنظیمات مربوط را درست انجام داده باشید یک ایمیل تست از طرف خود  Outlookبه آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.شکل زیر:

*توضیح در مورد تفاوت بین پروتکل  Imapو POP3
اگر کاربر رایانه هستید حتما تا به حال حداقل یک بار نام  POP3یا  IMAPرا شنیده اید .از این پروتکل ها برای اتصال ایمیل سرورها به ایمیل
کالینتها استفاده میشود .یا به عبارت دیگر ،این  0روش مختلف به شما اجازه میدهد ایمیلهای خود را روی رایانه ،تلفن همراه یا تبلت دانلود
کنید.
هر دوی این پروتکلها اجازه دسترسی به ایمیل را به شما میدهند ،اما با هم تفاوت کوچکی دارند که نوع خدماتشان را متمایز میکند.
پروتکل  POP3مانند یک مسیر یک طرفه است و ایمیل می تواند از طریق این پروتکل به برنامه کالینت شما منتقل شود اما پس از آن ،اتصال
شما با سرور راه دور قطع خواهد شد  .به زبان ساده تر تغییراتی که بعد از دریافت ایمیل اعمال میکنید (مانند حذف ایمیل) روی سرور تاثیری
ندارد .برای مثال ،اگر از طریق تلفن همراهتان و پروتکل  POP3ایمیلی را بررسی و سپس حذف کنید ،هنوز هم آن ایمیل در سرور موجود
خواهد بود؛ زیرا پروتکل  POP3قابلیت  Syncبا سرور را ندارد وتنها میتواند ایمیلها را به برنامه کالینت شما منتقل کند.
اما پروتکل  IMAPمانند یک خیابان دو طرفه است .میتوانید از طریق این پروتکل ایمیلهای خود را روی برنامه کالینت مشاهده کنید و اگر
تغییری روی ایمیل انجام دهید بالفاصله در سرور نیز اعمال خواهد شد .درنتیجه اگر نمیخواهید تلفن همراهتان با کلود  Syncشود ،پروتکل
 POP3انتخاب مناسبی است اما اگر نیاز دارید که هم زمان سازی در هر محلی انجام شود ،بهتر است به سراغ پروتکل  IMAPبروید.

مزایا و معایب
مزایاPOP3:
از آنجاییکه ارتباط در این پروتکل یک طرفه است ،مالک ،ایمیل های دانلود شده است بنابراین تغییر در ایمیل ها از طریق پروتکل ، POP3در
صورت عدم اعمال تنظیمات خاص ،تغییری در اطالعات موجود در سرور ایجاد نمی کند .بنابراین چنانچه به اشتباه تغییری ایجاد شود آن تغییر
در سرور اعمال نخواهد شد و کماکان اطالعات اصلی در دسترس شما خواهند بود.
معایبPOP3:
ارتباط یک طرفه
ترافیک و حجم مصرفی باال
عدم امکان استفاده همزمان از چند دستگاه مختلف
ایمیل های ارسالی تنها در دستگاه ارسال کننده باقی می ماند بنابراین امکان دسترسی به ایمیل های ارسالی از دستگاه های دیگر وجود ندارد.
مزایاIMAP:
سرعت بهتر در بروز رسانی اطالعات
مصرف ترافیک و حجم کم تر در دستگاه های client
تکنولوژی بروز تر نسبت به POP3
امکان دسترسی به ایمیل های ارسالی از دستگاه های مختلف
معایبIMAP:
در هنگام استفاده از  IMAPهمچنین با توجه به وجود ارتباط دو طرفه هر گونه تغییر در ایمیل ها منجر به تغییر مشابه در سرور می شود.
بنابراین چنانچه با استفاده از پروتکل  IMAPاز طریق  Clientایمیل را حذف کنید یا آن را در وضعیت  Readقرار دهید .آن ایمیل بالفاصله
در سرور نیز حذف شده یا در حالت دوم  Readمی شود .بنابراین هر چند در برخی از موارد این مهم ویژگی خوبیست اما در بسیاری دیگر،
ممکن است به اشتباه ایمیل حذف شود؛ در این شرایط در صورت عدم وجود ، Backupآن ایمیل از دست خواهد رفت!
 IMAPضعف دیگری نیز دارد :چنانچه فضای حساب کاربری ایمیل در سرور پر شود ،دریافت ایمیل از طریق  IMAPنیز متوقف می شود.

