
 

______________________________________________________________________________ 

 

| IT Services | Networking | Servers | Programming | Support Services | Computers | 
 10000088615162: پیامک - 88062173: فکس - 88615162: تلفن

 نصب و راه اندازی ایمیل سرور

 پیش نیازها:

را نصب نکرده اید، میتوانید این کار را االن انجام دهید. برای این کار  SMTPچنانچه در هنگام نصب سرور سرویس 

 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

• Control Panel  را باز کرده و از بخشAdd/Remove Programs  واردAdd/Remove Windows Components .شوید 

• Application Services  را انتخاب کرده و کلیدDetails  .را بزنید 

• Internet Information Services  را انتخاب کرده و کلیدDetails .را بزنید 

• SMTP Service  کلید  ی تمام پنجره هابر رو و انتخاب کردهراOK تا سرویس  را بزنیدSMTP نصب گردد. 

 

 
 

 بایدکند. پس از نصب  های مورد نظر ایجاد می ( برای سرویسDefault Siteیک سایت پیش فرض ) SMTPنصب 

 تنظیمات این سایت را جهت تطبیق با شرایط مورد نیاز سازمان خود به خصوص از نظر امنیتی بررسی نمائید.
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 :SMTPتنظیمات 

نمائیم. جهت مشاهده تنظیمات ویژه سرور بر روی  استفاده می  IIS Managerاز نرم افزار  SMTPبرای تنظیم سرور 

 کنیم. را انتخاب می Propertiesنام سرور کلیک سمت راست را زده و از پنجره باز شده گزینه 

 

 
 

یم، روشی جهت مسیر یابی و انتقال  اطالعات به هر سرور داشته باش SMTPتوانیم سرورهای متعدد  از آنجایی که می

باشد. با این وجود امکان  می SMTPهای یکتا برای هر سرور مجازی IP Addressنیاز داریم که بهترین آن استفاده از 

 Advancedبا تغییر پورت هر کدام نیز وجود دارد که برای این کار از کلید  IPتعریف سرورهای مختلف روی یک 

 کنیم. استفاده می

فعال و ثبت ت ورودی، بیشینه زمان ارتباط غیرتوانیم برای محدود کردن تعداد ارتباطا از این پنجره همچنین می

 گزارش عملکرد سیستم نیز استفاده کنیم.

 توانیم برای تعریف دسترسی به سرور استفاده نمائیم. بینیم می در زبانه دوم همانطور که در شکل می
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 :گردد پنجره ای مشابه شکل بعد باز می Authenticationبا زدن کلید 
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 Anonymousفرض گزینه  را کنترل کنیم. به طور پیش SMTPتوانیم نحوه معرفی کاربران به سرور  در این بخش می

نید که در آن نام را انتخاب ک Basic Authenticationتوانید  باشد. شما می )بدون نام کاربری و رمز( انتخاب شده می

 Integratedشود و یا اینکه از  گردد که به دالیل امنیتی پیشنهاد نمی کاربری و رمز در یک فایل متنی ارسال می

Windows Authentication .استفاده نمائید 

رسی توانیم نحوه دست گردد. در این بخش می می پنجره ای مشابه شکل بعد باز Connectionsبا کلیک بر روی کلید 

کامپیوترها تعریف کنیم. همچنین این کار را از طریق نام دامین نیز  IP Addressرا  از طریق  SMTPبه سرور 

 شود. توان انجام داد که به دالیل امنیتی پیشنهاد نمی می

 
 

 کند. که پنجره شکل بعد را باز می Accessدر زبانه  Relayو در نهایت کلید 

 
 



 

______________________________________________________________________________ 

 

| IT Services | Networking | Servers | Programming | Support Services | Computers | 
 10000088615162: پیامک - 88062173: فکس - 88615162: تلفن

کند،  را دریافت می ایمیلیک  SMTPباشد. هنگامی که سرور  می SMTPرله یا بازپخش کردن یکی از مفاهیم مهم 

 یکی از دو کار زیر را با آن انجام خواهد داد:

 دهد. تحویل می )در صورت وجود(را به یک میل باکس محلی  آن •

 کند. را به یک دامین دیگر بازپخش یا رله می آن •

IIS بینیم تنظیمات پیش فرض فقط اجازه  دهد. همانطور که در شکل می را می ایمیلعال کردن بازپخش فامکان غیر

 IPتوانیم  دهد. در صورت نیاز می را به کاربرانی که خود را به سرور معرفی کرده اند می ایمیلبازپخش کردن 

 در این بخش اضافه کنیم. ایمیلکامپیوتر مورد نظر را جهت ارسال 

تعریف نمائیم که مواردی از جمله تعداد دفعات سعی مجدد  ایمیلتوانیم رفتار سرور را در ارسال  می در بخش بعد

توان موارد مربوط به امنیت  شود. همچنین در این بخش می را شامل می ایمیلو وقفه بین هر بار ارسال  ایمیلارسال 

 SMTPد به سایر سرورها )برای مثال سرور اجازه معرفی خو SMTPخروجی سرور را نیز تنظیم نمود که به سرور 

 های خود را بازپخش کند. ایمیل( را داده که با استفاده از آن ISPمربوط به 
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 :تنظیمات نرم افزار آرمان

 بروید: زیروارد نرم افزار آرمان شده و به آدرس  SMTPپس  از اعمال تنظیمات 

 تنظیمات |تنظیمات نرم افزار آرمان  |ابزار و تنظیمات 

 بر روی راه اندازی شده است وارد نمائید. SMTPسرور، نام کامپیوتری را که سرور  ایمیلدر فیلد آدرس 

 

 

 


