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هدف از ارائه نرم افزار  Mail Store Home 8این است که بتوانید ایمیل های خودتان را در کامپیوترتان ذخیره و مدیریت
کنید .اگر از سرویس های مختلف ایمیل مثل  gmail ، yahooو  ..استفاده می کنید با استفاده از این نرم افزار میتوانید
ایمیل های خود را روی هارد یا فلش ذخیره کرده و به راحتی آنها را مدیریت کنید .این نرم افزار با اتصالی که به اکانت
ایمیل های شما دارد آنها را به صورت خودکار برایتان دسته بندی و روی کامپیوترتان ذخیره می کند.
 نحوه نصب نرم افزار
 ابتدا فایل را از اینجا دانلود کنید و سپس از حالت  Zipخارجش کنید.

 فایل نصبی برنامه را اجرا کرده و در صفحه باز شده روی گزینه ی  Acceptکلیک کنید.
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سپس در صفحه باز شده گزینه ی  Installرا انتخاب کنید.



گزینه ی  Start MailStore Homeرا انتخاب کرده و بر روی  Finishکلیک نمائید.

2



دراین مرحله نصب برنامه تمام شده و وارد پنجره اصلی برنامه می شوید.

نام دلخواه

گزینه ها به ترتیب عبارتند از:
 :Archive E-mail برای پشتیبان  Backupاز ایمیل و آرشیو کردن کاربرد دارد.
 :Search E-mail برای جستجو در ایمیل های  Backupگرفته شده به کار می رود.
 :Export E-mail برای اینکه بتوانیم ایمیل های  Backupگرفته شده را در ایمیل سرور دیگری وارد کنیم بطور مثال
در ایمیل یاهو و یا گوگل.
 :Backup to HDD or USB برای اینکه بتوانیم از ایمیل های خود بر روی هارد دیسک و یا فلش  Backupگیری
کنیم.
برای تغییر عکس پیش فرض می توانید روی عکس کلیک کنید سپس عکس دلخواه خود را انتخاب کنید.

3

 تهیه پشتیبان یا Backup

 برای پشتیبان گرفتن از ایمیل و آرشیو کردن آن گزینه ی  Archive E-mailرا انتخاب کرده سپس از قسمت
 Advancedگزینه ی  IMAP Mailboxرا انتخاب کنید.
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 در پنجره بعدی اطالعات را طبق تصویر زیر کامل نمائید( .برای ایمیل دانشگاهی در قسمت  Hostباید
 mail.uoz.ac.irرا وارد کنید).

آدرس ایمیل

نام کاربری ایمیل
رمز عبور ایمیل

 اگر بر روی دکمه ( ...سه نقطه) کلیک کنید میتوانید از پوشه  Sent, Inboxو  Backup ...بگیرید.
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 پس از ورود اطالعات روی دکمه  testکلیک کنید اگر پیغام زیر را مشاهده کردید به معنای صحت اطالعات است.
دکمه  Okرا بزنید.

 بر روی گزینه  nextکلیک کرده و در صفحه بعد روی دکمه  finishکلیک کنید.
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 سپس صفحه زیر نمایش داده می شود دکمه  OKرا بزنید.

 پروفایل ایجاد شده را انتخاب کنید و روی دکمه  Runکلیک کنید( .توجه کنید که برای  Backupگیری نیاز به
اتصال به اینترنت می باشد).
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 حال عملیات  Backupگرفتن آغاز می شود ،پس از اتمام آن دکمه  Closeرا بزنید.

 در پنجره اصلی برنامه در قسمت چپ مشاهده میکنید که از  inboxایمیل داده شده  Backupگرفته شده و اگر
آن را انتخاب نمائید محتویات  inboxایمیل داده شده را مشاهده میکنید.
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 انتقال دادن ایمیل  Backupگرفته شده به ایمیل دیگر )(Export

 برای اینکه ایمیل بکاپ گرفته شده را به ایمیل دیگری منتقل کنید باید بر روی پروفایلی که در مرحله قبل
ساختید کلیک راست کرده و سپس ( )Export to →IMAP Mailboxرا انتخاب کنید.

 در پنجره باز شده اطالعات درخواستی را پر کرده و دکمه  Nextرا بزنید.
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 دراین مرحله بر روی  Finishکلیک کنید.

 Backup گرفتن روی هارد دیسک یا فلش
 اگر بخواهید از ایمیلتان بر روی هارد و یا فلش  Backupبگیرید باید از صفحه اصلی برنامه گزینه ی Backup to

 HDD or USBرا انتخاب نمائید.
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 سپس در صفحه  Browse For Folderمحل ذخیره دلخواه را انتخاب کرده و بر روی  Okکلیک کنید.

 این پنجره به ما پیغام می دهد که  Backupگیری با موفقیت انجام شده است.
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در پایان دکمه  Closeرا بزنید حال ایمیل های شما روی محلی که شما برای ذخیره کردن انتخاب کردید داخل پوشه ای
با نام  MailStoreBackupموجود می باشد.

بـا تشکر
مدیریت فناوری اطالعات  -واحد پـرتال
دانشگاه زابـل
مهر 49
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