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 وارپنحوه ارسال ایمیل از طریق آیس
 الی صفحه انتخاب نمایید:را از منوی افقی با Composeوارپ مانند شکل زیر گزینه جهت ارسال ایمیل از طریق آیس

 

 شود:با زدن دکمه باال پنجره ارسال ایمیل مانند شکل زیر ظاهر می

 

، موضممور را در قسمممت Cc، دریافت کننده ایمیل بصممورت رونوشممت را در قسمممت Toدر این پنجره آدرس ایمیل گیرنده را در قسمممت 

Subject  وارد نمایید. سپس متن ایمیل را تایپ نموده و برای ارسال دکمهSend .را بزنید 

صور شت کنید، آدرس ایمیل آندر  سال و یا رونو ستید ایمیل را برای بیش از یکنفر ار ستفاده از عالمت تیکه مایل ه از هم جدا  ;ها را با ا

 نمایید.

 های مختلف پنجره ارسال ایمیلقسمت
وارپ مشترک های دیگر آیسپنجرهها در های زیادی تشکیل شده است که بعضی از این قسمتوارپ از قسمتپنجره ارسال ایمیل در آیس

 پردازیمهای مختلف این پنجره میاست. در این قسمت به بررسی قسمت

 جهت ارسال ایمیل Composeدکمه 

 آدرس ایمیل دریافت کننده

 آدرس دریافت کننده رونوشت

 موضور ایمیل

محل تایپ متن 

 ایمیل

 دکمه ارسال ایمیل
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 میله عنوان

سیاه ست. همانطور که در شکل مشاهده میله  رنگ باالی پنجره، میله عنوان نام دارد که نام پنجره در سمت چپ این این میله درج شده ا

 همراه با عکس پاکت نامه در سمت چپ این میله قرار گرفته است: Messageکنید، نام می

 

صورتیکه کلید موس را بر روی میله عنوان نگه ست در  سمت را شما حرکت خواهد کرد. در ق شته و حرکت دهید، پنجره به همراه موس  دا

 میله عنوان سه کلید قرار دارد.

 شود.ره استفاده میکلید ضربدر برای بستن پنج 

 شغال نماید.شود که پنجره به بزرگترین حالت ممکن تغییر یابد و کل صفحه آیسکلید مربع باعث می زدن مجدد این  وارپ را ا

 گرداند.کلید، صفحه را به اندازه قبل باز می

 قبل، بر روی میله آورد. برای برگرداندن صفحه به حالت میکلید آخر صفحه را بدون بسته شدن به کوچکترین حالت ممکن در

 عنوان مجددا کلیک نمایید.

 میله آدرس

ستفاده میمیله آدرس جهت وارد کردن آدرس اشخاص دریافت کننده ایمیل  وارپ فقط میله آدرس گیرنده شود. در حالت عادی در آیسا

(To فعال است ولی با زدن دکمه کنار )Toشوند:ها نیز فعال می، سایر میله 

 

 باشد:کاربرد هر قسمت به شرح زیر می

 From ستفاده می ستنده ایمیل ا شما خواهد جهت تعیین آدرس فر صورتیکه شود. در حالت عادی این بخش ایمیل  بود. در 

ها استفاده نمایید. توانید از این قسمت برای ارسال ایمیل با آن نام( داشته باشد، میAliasهای مستعار دیگری )ایمیل شما نام

 نام پنجره

 های تغییر سایزدکمه

 شوند.ها نیز نمایش داده میبا زدن این دکمه، سایر میله
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توانید در این قسمت ایمیل آن شخص را وارد نمایید. در همچنین اگر اجازه ارسال از طرف شخص دیگری را داشته باشید، می

 ز به استفاده از آدرس ایمیلی که در این قسمت تایپ شده است نباشید، ایمیل شما ارسال نخواهد شد.صورتیکه مجا

 To ستی از گیرنده شامل میفهر سانی  ;شود. هر گیرنده را با های ایمیل را  شامل ک ست  از گیرنده بعدی جدا نمایید. این فهر

 .در اصل ایمیل خطاب به این اشخاص نوشته شده استاست که باید ایمیل شما را بطور مستقیم دریافت نمایند و 

 Cc .شت دریافت خواهند کرد صورت رونو شما را ب ست که ایمیل  سمت را نیز با ایمیل شامل ایمیل افرادی ا از هم  ;های این ق

صورت رجدا نمایید. کلیه افراد دریافت کننده ایمیل آدرس ستقیم و چه ب صورت م سایر دریافت کنندگان، چه ب شت را های  ونو

 مشاهده خواهند کرد.

 Bcc کنند، ولی سایر دریافت کنندگان از آن مطلع نخواهند شامل ایمیل کسانی است که ایمیل را بصورت رونوشت دریافت می

سایر دریافت کنندگان مخفی خواهد بود. ایمیل Bccشد. در حقیقت آدرس گیرندگان در  سمت را نیز با از  از هم  ;های این ق

 د.جدا نمایی

سمتهنگام تایپ ایمیل شخاص در هر کدام از این ق شما کمک میوارپ در پر کردن آنها آیسهای ا سمت ها به  کند. عالوه بر این در ق

 ها یک دکمه بعالوه قرار گرفته است :راست هر کدام از این قسمت

 

شما مییها باز مبا زدن دکمه بعالوه، پنجره انتخاب کانتکت ستفاده از این پنجره  سامی شود. با ا سازمان و یا ا سامی موجود در  توانید از ا

 اید انتخاب نمایید:دیگری که خودتان وارد نموده

 

 دکمه بعالوه هر قسمت

 جستجو در اسامی های سازمان و یا اسامی دخیره شده شخصیانتخاب از لیست ایمیل

 لیست اسامی

 انتخاب برای قسمت مناسب
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 های مختلف آن به ضمیمه این راهنما مراجعه نمایید.آگاهی بیشتر از نحوه استفاده از این امکان و نیز بخشبرای 

 میله ابزار

 بندی و نوشتن متن ایمیل می باشد. کاربرد هر یک از این ابزارها در ادامه توضیح داده شده است:این میله شامل ابزارهایی برای ترکیب

 یانتخاب نوع ایمیل ارسال

 

ستفاده می حالتاولین ابزار در این میله برای انتخاب  های باشد. ایمیلقابل ارسال می Textو  HTMLشود. ایمیل به دو صورت ایمیل ا

فقط متنی بوده و هیچ قالب و فرمتی  Textهای از نور های مختلف باشند. ایمیلتوانند دارای تصویر، رنگ و انوار قلممی HTMLاز نور 

شمموند. باشممند و توسممط تمامی ایمیل سممرورها پذیرفته میدارای حجم کمتری می Textهای از نور پذیرند. به همین دلیل ایمیلرا نمی

 دهند.را قبول نکرده و یا بعنوان اسپم تشخیص می HTMLهایی از نور سرورها ایمیلبعضی از ایمیل

های از نور دهد. این متن در ایمیلباشممد و متن اصمملی ایمیل را به شممما نمایش میمی Sourceاین قسمممت، گزینه  سممومین گزینه در

Text های برابر با خود ایمیل بوده ولی در ایمیلHTML شامل کدهای ،html باشد.می 

 در هر سه حالت، امکان ویرایش متن ایمیل وجود دارد.

 الت قلمح

 

باشند. کاربرد این ابزارها به ترتیب از سمت چپ به فعال می HTMLهای این ابزارها برای تعیین نور قلم بکار رفته و فقط در حالت ایمیل

 باشد:شرح زیر می

  ابزار اول که با حرفB .نمایش داده شده است برای ضخیم کردن قلم کاربرد دارد 

  دومین ابزار که با حرفI شود.نمایش داده شده برای کج کردن متن استفاده می 

  سمین ابزار که با حرفU شود.نمایش داده شده است برای کشیدن خط در زیر متن استفاده می 

  آخرین ابزار که با عنوانFont .می باشد، برای تعیین نور قلم نوشته است 

 گذاریترازبندی و بولت

 

 انتخاب حالت ایمیل ارسالی

 ابزارهای انتخاب حالت قلم

 گذاریابزارهای ترازبندی و بولت
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گذاری ای از متن بولتدر شکل زیر نمونه شود.یگذاری خطوط استفاده ماز این دو ابزار برای ترازبندی راست، چپ، وسط و همچنین بولت

 شده نمایش داده شده است:

 

 کنید. گذاری کرده و یا فاصله خط را از حاشیه بیشترهتوانید خطوط را شمارهای دیگر این منو، میبا استفاده از گزینه

 لینک، عکس و جدول کردناضافه

 

کنیم. برای برای اضمممافه کردن هر کدام از این موارد به ایمیل خود، دکمه بعالوه را زده و از منوی باز شمممده، گزینه مربوطه را انتخاب می

 ها به بخش ضمیمه این راهنما مراجعه نمایید.از هرکدام از این گزینهآگاهی بیشتر 

توانید بندی( می باشید، میآن فقط بصورت متن )بدون هرگونه قالب pasteوارپ کپی کرده و مایل به در صورتیکه متنی را از خارج آیس

 استفاده نمایید. Pate as textاز گزینه 

 کردن امضا به ایمیل اضافه

 

 اضافه کردن امضا به متن

 شودبا زدن دکمه + منوی اضافه کردن باز می

 منوی اضافه کردن لینک، عکس و جدول
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شما باز می سط  شده تو ضاهای تعریف  شده، شود. با انتخاب هر کدام از گزینهبا کلیک بر روی این ابزار، منویی از تمام ام های منوی باز 

 شود. توجه داشته باشید که این امضاها باید از قبل تعریف شده باشند.امضای مربوطه به انتهای ایمیل شما اضافه می

 ای آگاهی از نحوه تعریف امضا، به ضمیمه این راهنما مراجعه نمایید.بر

 یابی متن ایمیلغلط

 

 

خط قرمز  ه غلط امالیی یافت شود، زیر آنشود. در صورتیکهای امالیی جستجو مییابی، متن شما برای پیدا کردن غلطبا زدن دکمه غلط

 شود:رنگ کشیده می

 

انتخاب هرکدام از این شممود. با اگر بر روی کلمه غلط کلیک نمایید، پس از مکثی کوتاه، لیسممتی از کلمات جایگزین به شممما پیشممنهاد می

یابی، با زبان نوشممته شممما همخوانی دقت نمایید که دیکشممنری انتخاب شممده برای غلط آن کلمه جایگزین کلمه غلط خواهد شممد. کلمات،

 یابی، به ضمیمه مراجعه نمایید.داشته باشد. برای آگاهی از نحوه تغییر و انتخاب دیکشنری غلط

 ترازبندی فارسی و التین

 

ست  از این سی( و چپ به را ست به چپ )فار شما از را ستفاده کنید. با هربار زدن این دکمه پاراگراف  دکمه برای ترازبندی پاراگراف خود ا

 ها مراجعه نمایید.فرض ایمیل، به بخش ضمیمهبرای آگاهی از نحوه تعیین ترازبندی پیش شود.)التین( تراز می

 یابی در متن ایمیلغلط

 شوندهای امالیی با خط قرمز مشخص میغلط

با کلیک کردن بر روی این کلمات، ایستی از 

 شودکلمات صحیح به شما پیشنهاد می

 کلمه غلط

 دکمه ترازبندی پاراگراف
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 بندیامضای دیجیتالی، کدگذاری ایمیل و اولویت

 

 تواند اولویت پایین، عادی و باال داشته باشد.توانید اولویت ایمیل ارسالی را تعیین نمایید. ایمیل میبندی، میبا زدن دکمه اولویت

 

شخص دریافت کننده اعالم می شما را به  سال و یا پردازش ایمیل ندارد. فقط اولویت ایمیل  سرعت ار کند. اکثر تعیین اولویت، تاثیری در 

 های ایمیل روشی برای نمایش اولویت ایمیل دارند.سرویس

ری )کدگذاری( شود که فقط توسط شخص شود ایمیل شما قبل از ارسال به نحوی رمزگذاگزینه کدگذاری ایمیل )عالمت قفل( باعث می

 تواند ایمیل شما را باز کرده و بخواند.اید قابل بازشدن باشد. هیچ شخص دیگری نمیدریافت کننده که شما تعیین کرده

ضمین می شخص گیرنده ت سیر تغییر نکرده گزینه امضای دیجیتالی برای  شده و در طول م سال  شما ار شخص  کند که این ایمیل توسط 

س وارپ این ایمیل را با امضای دیجیتال شما امضا کرده به نحوی که اگر شخصی در طول مسیر رسیدن به ت. هنگام ارسال ایمیل، آیسا

شما باطل می ضای  شما میگیرنده تغییری در آن بوجود آورد، ام ضا فقط در اختیار  شخص گیرنده شود. با توجه به اینکه این ام شد،  با

 ه این ایمیل توسط شما ارسال شده است.کند کاطمینان پیدا می

ضای دیجیتالی نیاز به دریافت یک  شید که برای رمزگذاری و ام شته با شما و هم  certificateتوجه دا دارید. برای رمزگذاری ایمیل هم 

وارپ، به آیسبه  certificateمعتبر داشممته باشممید. جهت آگاهی از نحوه اضممافه کردن  certificateشممخص دریافت کننده باید یک 

 ضمیمه این راهنما مراجعه نمایید.

 میله پایین پنجره

 

 باشد:های زیر میمیله ابزار پایین پنجره دارای بخش

 های اولویت، کدگذاری و امضای دیجیتالیدکمه
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 های ارسال و ذخیرهدکمه

 

سال می صد مورد نظر ار شما به مق سال، ایمیل  شه با زدن دکمه ار سال ایمیل آن را در پو شما  draftsگردد. دکمه ذخیره نیز بدون ار

 توانید از ایمیل خود خارج شوید و در زمان دیگری دنباله ایمیل خود را آماده کرده و ارسال نمایید.نماید. در اینصورت شما میذخیره می

 الصاقهای دکمه

 

الصاق از سیستم  وارپ دو نور دکمه الصاق وجود دارد.های الصاق برای ارسال فایل به  همراه ایمیل خود استفاده نمایید. در آیساز دکمه

 و به ایمیل برای ارسال، الصاق نمایید. دهد که تعدادی فایل را از سیستم خود انتخاب نمودهبه شما این امکان را می

دهد فایلی را از روی سرور که توسط ایمیل شما در دسترس باشد را انتخاب کرده و به همراه ایمیل خود الصاق از ایمیل به شما اجازه می

 جعه نمایید.ارسال نمایید. برای آگاهی بیشتر از روش الصاق فایل از روی سرور به راهنمای مربوطه در این مورد مرا

 دهد:ها را نمایش میوارپ بصورت زیر این فایلهای الصاقی، آیسپس از انتخاب فایل

 

ضربدر کنار آنبرای حذف هرکدام از فایل صاقی از ایمیل، عالمت  سمت های ال صد مقدار  ،هااین فایل چپها را بزنید. همچنین در  به در

مگابایت باشد، ایمیل  10شود. مثال اگر حجم مجاز برای هر ایمیل حجم این ایمیل نسبت به حجم مجاز برای ارسال ایمیل نمایش داده می

های شممما در دهد و ارتباطی با تعداد ایمیلاز این حجم را پر کرده اسممت. این درصممد فقط حجم ایمیل فعلی را نمایش می باال یک درصممد

 تان ندارد.صندوق پستی

 

 دکمه ذخیره دکمه ارسال

 الصاق از سیستم شما

 الصاق از ایمیل شما )سرور(

 سه فایل الصاق شده

 عالمت ضربدر برای حذف فایل الصاقی

 حجم ایمیل نسبت به حجم مجاز

 دکمه الصاق هوشمندانه
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مانده و به وارپ باقیآیس های الصاقی بر روی سروردر سمت راست این میله دکمه الصاق هوشمندانه وجود دارد که با فعال کردن آن، فایل

ها در ایمیل اضممافه شممده و لینک برای مقصممد ارسممال خواهد شممد. هنگامی که شممخص شمموند. بلکه لینکی از آنهمراه ایمیل ارسممال نمی

 وارپ دریافت خواهد کرد.ینک کلیک نماید، فایل را از روی سرور آیسلکننده بر روی این دریافت

شما کمک  شمندانه به  صاق هو سال فایلمیال سرورهای کند تا در هنگام ار ضی از  های حجیم، حجم ایمیل خود را پایین بیاورید. مثال بع

مگابایت را برای  11دهند. در اینصممورت شممما نمیتوانید فایلی با حجم مگابایت را نمی 10های باالتر از ایمیل اجازه دریافت ایمیل با حجم

 شود.وارپ، این مشکل حل مینمایید. ولی با استفاده از امکان الصاق هوشمند آیس شخصی که در این سرور ایمیل دارد ارسال

 دکمه تنظیمات

 

 شود:با فعال کردن دکمه تنظیمات پنجره زیر به شما نمایش داده می

 

 باشد:ها به شرح زیر میاز گزینهباشد. به ترتیب عملکرد هر کدام تنظیمات این پنجره فقط بر روی ایمیل فعلی تاثیرگذار می

 Request read confirmation کند.: از دریافت کننده ایمیل درخواست تاییدیه خوانده شدن می 

 Encrypt the message  ایمیل را رمزگذاری کرده به نحوی که فقط توسممط شممخص گیرنده قابل خواندن باشممد. برای :

 دیجیتالی باشید. certificateو هم شما باید دارای  امکان استفاده از این گزینه هم شخص گیرنده

 Digitally sign the message  :نماید. در صممورتیکه ایمیل قبل از رسممیدن به شممخص ایمیل را امضممای دیجیتالی می

د تواند اطمینان پیدا نمایشود. به همین دلیل شخص گیرنده میگیرنده توسط شخص دیگری تغییر یابد، امضای شما باطل می

 دیجیتالی داشته باشید. certificateکه ایمیل توسط شما ارسال شده و تغییری نکرده است. برای استفاده از این قابلیت، باید 

 Show Delivery Report سال ایمیل پنجره شخص ای باز می: پس از ار سیدن به  سال ایمیل تا زمان ر کند و مراحل ار

 رساند.مورد نظر را به اطالر شما می

 Priority نماید.: اولویت ایمیل ارسالی را تعیین می 

 Spell checker کند.یاب را تعیین می: دیکشنری مورد استفاده برای غلط 

 Save sent messages فرض آن نماید. پیششممود را تعیین میای را که پیام بعد از ارسممال در آن ذخیره می: پوشممه

sent د.باشها میو یا همان پوشه ارسال شده 

 دکمه تنظیمات
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 Reply To  آدرس ایمیلی را که شخص گیرنده ایمیل در صورت انتخاب گزینه :reply کند. زند را تعیین میبه آن ایمیل می

صورت پیش سخ آن را به ایمیل ب سال پا شخص دریافت کننده هنگام ار ست. یعنی  شده ا سمت وارد  شما در این ق فرض ایمیل 

 نماید. اگر میخواهید پاسخ برای ایمیل دیگری ارسال شود، آن ایمیل را در این قسمت وارد نمایید.شما ارسال می

آمیز بودن، به شما پیام داده خواهد شد.پس از ارسال ایمیل، در صورت موفقیت
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 ضمائم

 هاها و کانتکتاستفاده از لیست آدرس
شما در پیدا کردن آدرس ایمیل افراد کمک می شامل دو لیست مجزا کند. لیست کانتکتاین لیست در هنگام انتخاب آدرس ایمیل به  ها 

وارپ وارپ ایمیل دارند و دومی لیست کلیه افرادی که شما در آیسباشد. لیست اول شامل لیست تمامی افراد سازمان شما که در آیسمی

 اید:تعریف کرده

 

 برای انتخاب بین این دو لیست کافیست بر روی فلش سمت راست اولین مستطیل کلیک نمایید:

 

های ذخیره تواند پوشه مورد نظر در قسمت کانتکتشود که شما میپنجره زیر نمایش داده می select folderدر صورت انتخاب گزینه 

 های ذخیره شده در آن پوشه به شما نمایش داده شود:شده خود را انتخاب نمایید تا لیست ایمیل

 ییدنظر را انتخاب نمابا کلیک بر روی این فلش لیست مورد 

 لیست اعضای سازمان

 های ذخیره شدهانتخاب از آدرس
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ست کانتکت سه دکمه در لی شده و زدن یکی از  شخاص نمایش داده  شخص به بخش Bccو  To ،Ccها با انتخاب هر کدام از ا ، ایمیل 

 تا به صفحه ارسال ایمیل برگردید:را بزنید  OKگردد. پس از اینکه کلیه اشخاص مورد نظر را اضافه کردید، دکمه مربوطه اضافه می

 

ها در لیست جستجو کنید. برای اینکار کافیست توانید برای یافتن آنهای شما زیاد باشد، میدر صورتیکه تعداد اشخاص در لیست کانتکت

 بخشی از اطالعات شخص مورد نظر را مانند شکل زیر در بخش جستجو تایپ نمایید:

 های شمالیست پوشه

 را بزنید OKبعد از انتخاب پوشه، دکمه 

 شودیاین سه دکمه، ایمیل شخص انتخاب شده به آن بخش اضافه مبا زدن هرکدام از 
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ستجو می شخاص ج شده در بین کلیه اطالعات ا شما این اجازه را گردد. عالوه بر این آیسمتن تایپ  ستجو به  وارپ برای دقیقتر کردن ج

شده یکی از گزینهمی ستجو را انجام دهید. برای اینکار از منوی باز  صی از اطالعات افراد عمل ج سمت خا ها را انتخاب دهد که فقط در ق

 را بزنید. Enterاینصورت کلید  نمایید. در غیر

وارپ تجوی پیشرفته آیس، به قسمت جسSearch Wizardو یا انتخاب عبارت  توانید با زدن فلش کنار عبارت جستجوعالوه بر این می

 وارد شوید:

 

 هاجستجوی متن در همه قسمت

 جستجو در اسامی

 هاجستجو در ایمیل
 در نام شرکت جستجو

 جستجوی پیشرفته

 با زدن این فلش، وارد جستجوی پیشرفته شوید.

 شودعبارت تایپ شده در این قسمت در نام اشخاص جستجو می

 شودعبارت تایپ شده در این قسمت در عنوان شرکت جستجو می

 شودعبارت تایپ شده در این قسمت در دپارتمان جستجو می

 شودعبارت تایپ شده در این قسمت در یادداشت گذاشته شده برای شخصاص جستجو می

 شودجستجو میها عبارت تایپ شده در این قسمت در ایمیل

 شودها جستجو میعبارت تایپ شده در این قسمت در همه بخش

 اند.گذاری شدهجستجو در اشخاصی که بعنوان خصوصی عالمت
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 اضافه کردن لینک به ایمیل
شانگر تایپ را به محل مورد نظر در ایمیل برده  ست ن شده در ایمیل، کافی ضافه کردن لینک در داخل متن تایپ  یا متن مورد نظر  وبرای ا

 را انتخاب نمایید: linkنتخاب نمایید. سپس مانند شکل دکمه بعالوه را زده و گزینه را ا

 

 شود:ای جهت وارد کردن لینک مورد نظر باز میپنجره، Linkپس از انتخاب گزینه 

 

در صورتیکه مایل باشید بجای نمایش آدرس  را بزنید. آدرس شما به متن نامه اضافه خواهد شد. OKپس از تایپ آدرس مورد نظر، دکمه 

 وبی، عنوان دیگری بصورت لینک به شما نمایش داده شود، ابتدا عنوان مورد نظر را تایپ کرده و سپس آن را انتخاب نمایید:

 

 ورد نظرنما در محل ممکان

 Linkانتخاب دکمه + و سپس 

 تایپ آدرس لینک مورد نظر

 نمایید متن مورد نظر را انتخاب
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ایپ کرده و دکمه ترا انتخاب نمایید. در پنجره باز شممده، آدرس وبی مورد نظر را  Linkسممپس بر روی عالمت بعالوه کلیک کرده و گزینه 

OK شود.را بزنید. لینک شما به متن اضافه می 

 

 

 اضافه کردن جدول به ایمیل
برای اضممافه کردن جدول به متن ایمیل، ابتدا نشممانگر را به محل مورد نظر برده و سممپس بر روی دکمه + کلیک نمایید. از منوی باز شممده 

 شود:را انتخاب نمایید. پنجره زیر به شما نمایش داده می Tableگزینه 

 

 جدول با مشخصات تعیین شده توسط شما اضافه خواهد شد:  را بزنید. OKپس از انجام تنظیمات الزم در پنجره ایجاد جدول، دکمه 

 

 توانید داخل آن تایپ نمایید.ها میاز سلول با کلیک کردن درون هر کدام

 لینک اضافه شده با عنوان

 تعداد ردیف
 تعداد ستون

 ضخامت کادر
 کد هگزا رنگ کادر

 فاصله بین دو سلول مجاور

 حاشیه داخل هر سلول

ها، جدول را با استفاده از این مربع

 کوچک یا بزرگ نمایید

با کلیک بر روی فلش باال یک ردیف در باال، 

فلش پایین یک ردیف در پایین و با کلیک بر 

 روی ضربدر ردیف فعلی را حذف نمایید

با کلیک بر روی فلش راست یک ستون در سمت راست، فلش چپ 

یک ستون در سمت چپ و با کلیک بر روی ضربدر ستون فعلی را 

 حذف نمایید
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 اضافه کردن تصویر به ایمیل

 Imageمه +، گزینه برای اضافه کردن تصویر در متن نوشته خود، ابتدا نشانگر را در محل مورد نظر قرار دهید. سپس با کلیک بر روی دک

 شود:را انتخاب نمایید. پنجره زیر جهت انتخاب تصویر نمایش داده می

 

 ها خواهیم پرداخت:چندین روش برای اضافه کردن تصویر در متن وجود دارد که در به ترتیب به شرح آن

 URL خواهید اضممافه نمایید در سممایت دیگری بر روی اینترنت قرار دارد، یا انتخاب از اینترنت: در صممورتیکه تصممویری که می

ستفاده نمایید.می شته خود ا ضافه کردن آن در متن نو ست گزینه  توانید از این روش برای ا را انتخاب نموده و در  URLکافی

ارد نمایید. دقت کنید که باید آدرس تصویر را وارد نمایید نه آدرس سایت را. ضمنا، مستطیل روبرو، آدرس تصویر مورد نظر را و

شمود و هنگامیکه شمخص گیرنده، ایمیل شمما را باز نماید، مجددا تصمویر از روی این تصمویر در داخل ایمیل شمما ذخیره نمی

یر شخص گیرنده باید دسترسی به سایت داشته شود. بنابراین برای دیدن تصواینترنت برداشته شده و به شخص نمایش داده می

 باشد. در صورتیکه این تصویر از روی سایت برداشته شود، امکان دیدن آن توسط گیرنده وجود نخواهد داشت.

 Internal توانید وارپ ذخیره نموده باشید، میهای شما بر روی سرور: در صورتیکه عکسی را بر روی آیسو یا برداشتن از فایل

س ضافه نمایید. برای این منظور گزینه با ا را انتخاب نموده و بر روی دکمه  Internalتفاده از این گزینه، آن را به متن ایمیل ا

های مختلف خود بر روی سرور و انتخاب فایل مورد فایل در مقابل آن کلیک نمایید. پنجره باز شده به شما امکان رفتن به پوشه

 دهد.نظر را می

 Uploaded ستم خود به آیسپلود کردن فایل: با انتخاب این گزینه مییا آ سی وارپ آپلود نموده و آن توانید فایلی را از روی 

شده  Uploadedرا در متن بگنجانید. برای اینکار گزینه  صاق )گیره( کلیک نمایید. در پنجره باز  را انتخاب و بر روی دکمه ال

 کند.را به سرور آپلود و به متن اضافه می وارپ آنفایل مورد نظر را انتخاب کنید. آیس

 توانید با فشممردن کلید گرفتن تصممویر از صممفحه نمایش: در صممورت نیاز به اضممافه کردن تصممویری از صممفحه نمایش خود، می

PrtScn  شردن کلیدهای صفحه نمایش خود عکس گرفته و با ف ضافه نمایید. دقت نمایید  ctrl + Vاز  آن را به متن خود ا

 تاینترن انتخاب تصویر با استفاده از لینک آن بر روی

های انتخاب از فایل

ذخیره شده شما بر روی 

 سرور
آپلود کردن فایل از روی سیستم 

 شما

گرفتن عکس از صفحه مانیتور شما و 

 اضافه کردن آن به متن

 متن جایگزین تصویر

 حاشیه عکس با متن اطراف آن

 ضخامت کادر دور عکس
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ضافه کردن عکس نمایش داده پس از  شما بر روی پنجره ا صویر کوچکی از مانیتور  شردن این دو کلید پس از اندکی مکث، ت ف

 شود. زمان مکث بستگی به سرعت اینترنت شما دارد.می

ه نمایش آن را ربوط بها، تنظیمات مهای باال عکس مورد نظر خود را انتخاب نمودید با اسمممتفاده از این گزینهپس از اینکه با یکی از روش

 انجام دهید:

  متنی را که بیانگر عکس شما باشد در قسمتalternate text ش تصویر شما وارد نمایید. این متن، در صورتیکه امکان نمای

شد، نمایش داده می شته با شد، تا قبل از بوجود ندا شما باال با صویر  صویر، شود. همچنین اگر زمان بارگذاری ت ارگذاری کامل ت

 شود.اربر نمایش داده میاین متن به ک

  در صورتیکه مایل هستید کادری به دور تصویر شما نمایش داده شود، ضخامت آن را در قسمتBorder ید.تعیین نمای 

  فاصله بین تصویر و متن ایمیل خود را در قسمتSpacing .مشخص نمایید 

 شود.ایمیل اضافه می، تصویر شما در OKپس از انجام این تنظیمات، با زدن دکمه 

 تعریف امضا برای استفاده در ایمیل
تواند شامل متن و تصویر باشد. این امضاها میوارپ، قابلیت تعریف انوار امضاها برای استفاده در ایمیل مییکی از امکانات موجود در آیس

باشممد ها مییمیلاای رمزگذاری و امضممای دیجیتالی و انوار تنظیمات باشممد. دقت نمایید که منظور از این امضمما، امضممای دیجیتالی که بر

 نیست. برای استفاده از امضا، باید آن را تعریف کرده باشیم. برای اینکار به روش زیر عمل نمایید:

 وارپ را باز نموده و گزینه منوی آیسOptions :را انتخاب نمایید 

 

  در پنجره باز شده، بر روی سربرگMail  کلیک نمایید، سپس از منوی سمت چپ گزینهSignature :را انتخاب نمایید 

فاده از استوارپ را با منوی آیس

 این فلش باز نمایید

 را انتخاب نمایید Optionsگزینه 
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 فرض یک امضای خالی بنام بصورت پیشDefault توانید با کلیک کردن بر روی برای شما وجود دارد. شما میDefault  در

ضای خود را تایپ نمایید. همچنین می ست متن ام سمت را ضای خود را در برنامه دیگری مانند پنجره  تایپ  Wordتوانید ام

ضافه کردن تصویر هم می Pasteرا کپی کرده و در این پنجره کزده، سپس آن  آن را انتخاب  Wordتوانید در نمایید. برای ا

 نمایید. Pasteو اینجا 

 توانید با زدن کلید در صورت نیاز میAdd  و تعیین نام، امضاهای دیگری را نیز اضافه نمایید. مثال در تصویر باال یک امضا برای

 های انگلیسی اضافه شده است.های فارسی و یک امضا برای ایمیلایمیل

  تفاوت امضممایDefault  با بقیه امضمماها در این اسممت که امضممایDefault فرض هنگام تایپ ایمیل در پایین بصممورت پیش

 شود. این حالت قابل تغییر می باشد.افه میایمیل اض

 های توانید از دکمهبرای تغییر نام و یا حذف یک امضا میRename  وRemove .استفاده نمایید 

  پس انجام همه تغییرات، دکمهOK .را بزنید 

 پس از تعریف امضا، برای استفاده از آن به روش زیر عمل نمایید:

  ،شود:دکمه اضافه کردن امضا را بزنید. کلیه امضاهای شما بصورت لیست نمایش داده میهنگام تایپ ایمیل مانند شکل 

 

 را انتخاب نمایید Mailسربرگ 

 را انتخاب کنید Signatureگزینه 

 محل تایپ یا کپی امضا

 لیست امضاهای تعریف شده

 تغییر نام امضا

 حذف امضا

 لیست امضاهای تعریف شده
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 شود :بعد از انتخاب امضا، مانند شکل زیر به ایمیل اضافه می 

 

 تنظیمات مربوط به امضا

 فرضتنظیم امضای پیش

فرض در نظر گرفته شده و در صورت تایپ ایمیل جدید بصورت نوان امضای پیشبع Defaultهمانطور که قبال توضیح داده شد، امضای 

باشممد و هر امضممایی را شممود و نیازی به انتخاب شممدن از منوی امضمما ندارد. این تنظیم قابل تغییر میاتوماتیک در پایین ایمیل اضممافه می

 مل نمایید:ه روش زیر عبرای اینکار ب  فرض تعیین کرد.توان بعنوان امضای پیشمی

 وارپ گزینه از منوی آیسOptions )را انتخاب نمایید )روش اینکار قبال توضیح داده شده است 

  بر روی سربرگMail  کلیک کرده و گزینهAliases :را انتخاب نمایید 
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 های رسیده های جدید و یک امضا را برای پاسخ یه ایمیلتوانید به ازای هر ایمیل خود یک امضا را برای ایمیلدر این پنجره می

 فرض تعیین نمایید.بعنوان پیش

 فرض، کلید پس از تعیین امضاهای پیشOK .را بزنید 

 گرفتن امضاتعیین محل قرار 

های رد و بدل شده )در پایین تواند در دو مکان قرار گیرد. یا در انتهای کلیه ایمیلوارپ هنگام پاسخ دادن یه یک ایمیل، امضا میدر آیس

 صفحه( و یا در پایین پاسخ شما به ایمیل دریافتی. این مکان به روش زیر قابل انتخاب است:

 ه وارپ را باز نموده و گزینمنوی آیسOptions )را انتخاب نمایید )روش آن قبال توضیح داده شده است 

  در پنجره باز شده سربرگMail  را انتخاب کرده و سپس گزینهMail Compose :را بزنید 

 

 های تعریف شده برای شماایمیل

 Mailسربرگ 

 Aliasesگزینه 

 فرض برای ایمیل جدیدامضای پیش

فرض هنگام پاسخ به امضای پیش

 ایمیل دریافتی

 Mailسربرگ 

 Mail Composeگزینه 
Scroll  را تا نزدیک وسط

 صفحه پایین بیاورید

 های نحوه جایگزینی امضاگزینه
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 Scroll ید یاور پایین ب یک وسمممط پنجره  تا نزد به را  نه  تا  و  add standard signature separatorدو گزی

signature at the top of message .برسید 

 شود.در صورت فعال بودن گزینه اول، امضای شما از متن اصلی ایمیل با چند خط فاصله جدا می 

  شما شای  صورت فعال بودن گزینه دوم، ام شما قرار میدر  شده  شته  صورت در باالی ایمیل دریافتی و پایین متن نو گیرد. در 

 غیرفعال شدن آن، امضا در پایین صفحه قرار داده خواهد شد.

 موارد گفته شده دکمه  پس از تنظیمOK .را بزنید 

 

 های قلمو گزینه فرض ایمیلترازبندی پیش، یابتعیین دیکشنری غلط
را انتخاب نمایید. سممپس  Optionsوارپ گزینه فرض، از منوی آیسلم پیشقیاب، ترازبندی و د دیکشممنری غلطبرای تعیین مواردی مانن

 را انتخاب کنید: Mail Composeو گزینه  Mailسربرگ 

 

Scroll کند:های باال رویت شوند. هر گزینه موارد زیر را تنظیم میرا به پایین آورده تا گزینه 

 Spell checker کند.یاب را تنظیم میفرض برای غلطدیکشنری پیش 

 Text Direction (HTML) نماید.ها را تنظیم میفرض ایمیلترازبندی پیش 

 Font نماید.میها را تعیین فرض برای تایپ ایمیلقلم پیش 

 Size کند.سایز قلم بکار رفته در ایمیل را مشخص می 

 را بزنید. OKپس از انجام تنظیمات الزم، دکمه 

 Certificateاضافه کردن 
باشد. صادر شده از مراجع رسمی در اینترنت می certificateها، نیاز به یک برای داشتن امکان امضای دیجیتالی و نیز رمزگذاری ایمیل

صورت شتن  در  ضا به توانید ایمیلوارپ، میالزم و معرفی آن به آیس certificateدا ضا نمایید. این ام صورت دیجیتالی ام های خود را ب

 Mailسربرگ 

 Mailسربرگ 

Scroll  را پایین

 بیاورید
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ضمین میشخص گیرنده ایمیل ثابت می ست. همچنین ت شده ا سال  شما ار سط کند که ایمیل از طرف  سال تو نماید که ایمیل پس از ار

 ه نشده است.شما، توسط شخص دیگری تغییر داد

های خود را رمزنگاری نموده تا فقط شخص مورد نظر شما قادر به خواندن دهد که ایمیلبه شما این امکان را می certificateهمچنین 

 certificateمخصوص اینکار را داشته باشد. شما با اضافه کردن  certificateآن باشد در اینصورت شخص دریافت کننده ایمیل باید 

شخاص دیگر میآیسخود به  سال کنند که این ایمیلوارپ، این امکان را به ا شما ار شده برای  سط دهید که ایمیل رمزگذاری  ها فقط تو

 شما قابل خواندن باشد.

 وارپ معرفی نمایید:خود، به روش زیر آن را به آیس certificateپس از دریافت 

 وارپ گزینه ابتدا از منوی آیسOptions .را انتخاب نمایید 

  بر روی سربرگAccounts  رفته گزینهPrivate Certificates :را انتخاب نمایید 

 

 ه آپلود را بزنید. فایل دکمcertificate نماید.را به سرور آپلود میوارپ آنخود را انتخاب نمایید. آیس 

 توانید در هنگام ارسال ایمیل آن را بصورت دیجیتال امضا نمایید.از این به بعد می 

 Accountsسربرگ 

 Private Certificatesگزینه 

 های اضافه شدهcertificateلیست 

 تهیه شده certificateآپلود کردن 

 certificateحذف 

 certificateمشاهده  


