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مقدمه
فهرست پستی مجموعهای از آدرسهای ایمیل است که بوسیله آن یک فرد یا سازمان میتواند به گروهی از افراد ایمیلی را
ارسال نماید .در مواقعی که نیاز به ارسال خبرنامه یا یک پیام برای تعداد زیادی از کاربران وجود دارد ،فهرست پستی بهههترین
گزینه است .فهرست پستی استفاده خاص از ایمیل است که اجازه میدهد اطلعات مشخصی را برای تعداد زیادی از کاربران و
اعضا ارسال نماییم .در ادامه به شرح کاربری این سرویس میپردازیم.
سرویس فهرست پستی بر روی آدرس  http://lists.itrc.ac.ir/sympaقرار دارد) .تصویر شماره (۱

تصویر شماره ۱

ابتدا برای اولین ورود ،با فشردن کلید  First loginدر صفحه اصلی ،باید آدرس ایمیلی جهت ارسال درخواست گ ذرواژه
وارد شود listmaster) .هم برای اولین ورود باید این مراحل را طی کند (.سپس ایمیلی ب ه آن آدرس ارس ال میش ود و ب ا
کلیک بر روی لینک ارسال شده در ایمیل ،به صفحه تعیین گذرواژه هدایت خواهید شد) .مانند تصویر شماره (۲
شایان ذکر است که تنظیمات تنها در صورت فشردن کلید  Submitذخیره خواهند شد.
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تصویر شماره ۲

سپس با وارد نمودن آدرس ایمیل و گذرواژه )موارد شماره  ۱و  ۲تصویر شماره  (۱و با فشردن دکمه ) Loginشماره  (۳به
پنل مدیریت سرویس فهرست پستی وارد خواهید شد .در مورد شماره  ،۴امکان تغییر زبان از انگلیسی بههه فارسههی نیههز وجههود
دارد) .تصویر شماره (۳

تصویر شماره ۳

پس از ورود به سامانه ،صفحهای شامل  ۶بخش ،به شرح زیر نمایش داده خواهد شد) .تصویر شماره (۴
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شایان ذکر است که تصویر زیر ،مربوط به دسترسی  listmasterاست و مشاهده برخی قسمتها برای سایر کاربران
امکانپذیر نیست.

تصویر شماره ۴

بخش اول :آغازه)(Home
در این قسمت لیستی از فهرستهای پستی و تنظیمات کاربر فعلی ) (Your preferencesقابل مشاهده است.
در بخش تنظیمات کاربر ،میتوانید زبان و مدت زمان منقضی شدن نشست 1را تنظیم کنید .همچنین میتوان نههام کههاربری
)آدرس ایمیل( و گذرواژه را نیز بروز کرد) .تصویر شماره (۵

تصویر شماره ۵

session 1
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شایان ذکر است که تنظیمات تنها در صورت فشردن دکمه  Submitذخیره خواهند شد.

بخش دوم :ساختن فهرست )(Create list
در این بخش امکان ایجاد فهرست پستی به دو صورت وجود دارد.
 -۱نسخهبرداری از فهرست موجود
 -۲ایجاد یک فهرست جدید برای استفادهکردن به عنوان یک الگو
در حالت اول ،امکان نسخهبرداری از یک فهرست موجود به همراه پیکربندی آن وجود دارد و فقط باید نام فهرست جدیههد
را وارد کرده و پس از آن در صورت تمایل به نسخهبرداری از تنظیمات آن ،دکمه مربوطه را فشار دهید .شایان ذکر است که
پس از ایجاد لیست ،امکان تغییر تنظیمات نیز وجود دارد) .تصویر شماره (۶

تصویر شماره ۶

در حالت دوم ،شما میتوانید با طی مراحل ایجاد فهرست و انتخاب گزینههای دلخواه ،درخواستی به عنوان الگو ،ثبت کنیههد.
در این قسمت باید نام لیست و نوع آن را به همراه عنوان و موضوع انتخاب کنید .در ادامه لیستی از انواع فهرستهای پسههتی
در این سامانه ،قابل مشاهده است.
 -۱فهرست پستی محرمانه
 -۲فهرست پستی بحث و گفتگوی عمومی
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 -۳فهرست پستی خط تلفن
 -۴فهرست پستی خبرنامه )در فرمتهای متن ساده و ( HTML
 -۵فهرست پستی خبرنامه
 -۶فهرست پستی گروههای کاری خصوصی
 -۷فهرست پستی وبی
شایان ذکر است که ویژگیهای هرکدام از انواع فهرستها ،در توضیحات آن جهت راهنمایی درخواستکننده آمده است.
در صورت نیاز به ایجاد لیست ،کاربر میتواند با کلیک بر روی گزینه ) First Loginتصویر شماره  ،(۲ایمیل خود را وارد
کرده و پس ازطی مراحل ذکر شده ،در سامانه لگین کرده و با پر کردن مشخصات لیست درخواستی و ثبت آن ،منتظر تأییههد
 listmasterباشد .در این صورت  listmasterدر سامانه در بخش مربوط به ) sympa adminبخش سوم( در قسمت
مدیریت لیست ،لیستهای در انتظار تأیید را مشاهده و تأیید خواهد کرد.

بخش سوم :مدیریت سامانه )(Sympa admin
این بخش جهت مدیریت سامانه استفاده میشود و شامل زیربخشها ،به شرح زیر است:
•

 - Listsفهرستها

•

 - Usersکاربران

•

 - Archivesبایگانی

•

 - Logsثبت وقایع

•

 - Templateقالبها

•

 - Virtual Robotsآدمکهای مجازی

•

 – Edit Robot Configویرایش تنظیمات آدمک

•

 – Familiesخانوادهها
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تصویر شماره ۷

 ۱-۳زیربخش فهرستها )(Lists
این زیر بخش مربوط به تنظیمات فهرستها است و در آن  Listmasterمیتواند لیستهای در انتظار تأیید و نهایی شده
را مشاهده کند و در صورت وجود لیست در حال انتظار آن را تأیید یا رد کند .همچنین امکان مشاهده لیستهای ایجههاد شههده
براساس تاریخ ایجاد و یا آخرین پیام وجود دارد.
 ۲-۳زیربخش کاربران )(Users
این بخش مربوط به مدیریت کاربران است و در آن امکان جستجوی کاربران ،نمایش کاربران آنلین ،تغییرآدرس ایمیل
کاربران و تغییر هویت  Listmasterتعبیه شده است.
 ۳-۳زیربخش بایگانی)(Archives
در این بخش ،تنظیمات مربوط به بایگانی قابل انجام است.
 ۴-۳زیربخش ثبت وقایع )(Logs
در این بخش امکان تغییر سطح رویدادنویسی برای نشست جاری ،وجههود دارد و بههرای مواقههع تسههت و عیبیههابی اسههتفاده
میشود .شامل  ۵سطح است که در آن مقدار صفرکمترین سطح و مقدار چهار بالترین است ،پس از انتخههاب سههطح مههوردنظر
روی دکمه  Set log levelکلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.
 ۵-۳زیربخش قالبها )(Templates
در این بخش امکان تعیین تنظیمات پیشفرض قالبهای فهرست و سفارشی کردن آن وجود دارد .برای مثال بههرای قههالب
دعوتنامه اشتراک را با انتخاب گزینه  Subscribing invitation messageاز لیست و فش ردن دکم ه  Editمیت وان
تغییر داد) .مانند تصویر شماره (۸
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تصویر شماره ۸

بخش چهارم :فهرست همه فهرستها )(List of lists
در این بخش فهرستی از تمام لیستهای موجود در سامانه براساس حروف الفبا قابل مشاهده است) .مانند تصههویر شههماره
(۹
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تصویر شماره ۹

همانطور که در تصویر بال قابل مشاهده است ،امکان ویرایههش تنظیمههات لیسههت و مشههترکین آن )مههوارد  ۱تهها  (۶توسههط
 adminو  test1در این بخش فراهم شدهاست .شایان ذکر است که سطح دسترسی این دو کاربر با یکدیگر متفاوت است و
براساس تنظیماتی است که در تعریف لیست انجام شده است .حال به شرح  ۶زیر بخش شمارهگذاری شده میپردازیم.

 ۱-۴زیربخش اول :ویرایش تنظیمات فهرست )(Edit List Config
در این زیربخش امکان ویرایش تنظیمات لیست وجود دارد و در واقع میتوان پیکربنههدی لیسههت را براسههاس نیازمنههدیها
تغییر داد .این بخش خود شامل  ۸زیر بخش به شرح زیر است.
 ۱-۱-۴تعریف فهرست )(List defination
در این بخش امکان تعریف موضوع فهرست ،میدان دید فهرست ،مالک)ها( ،صاحبان تعریف شههده در منبههع داده خههارجی،
مدیران ،دامنه و تعیین زبان فهرست وجود دارد .در منوی سمت چپ نیز برحسب دسترسی ارائه شده هر کدام از ایههن منوههها
میتوانند فعال یا غیرفعال باشند .برای مثال با انتخاب منوی  ،Postمیتوان در ویرایشگر نمایشداده ش ده ،متن ی را نوش ت و
برای یک ایمیل خاص و یا کل لیست ارسال نمود .برای مثال اطلعیه مربوط به یک کنفرانس را از این طریق میتههوان ارسههال
کرد.
 ۲-۱-۴تنظیم ارسال/دریافت )(Sending/receiving setup
در این بخش میتوان تعیین کرد که چه کسی بتواند پیام ارسال کند .تعیین نوع و سههایز ضههمیمه و تعههداد آن نیههز در ایههن
بخش قابل تنظیم است.
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 ۳-۱-۴امتیازات )(Privileges
در این بخش همانطور که از نام آن پیداست ،دسترسیها قابل تعیین هستند .دسترسیها به شرح زیر هستند.
 امکان تعیین کسی که میتواند اطلعات لیست را مشاهده کند. امکان تعیین کسی که میتواند مشترک لیست شود. امکان تعیین کسی که میتواند مشترک به لیست اضافه کند. امکان تعیین کسی که میتواند از لیست لغو اشتراک کند. امکان تعیین کسی که میتواند مشترکین را حذف کند. امکان تعیین کسی که میتواند افراد را به لیست دعوت کند. امکان تعیین کسی که میتواند مشترکین را بازبینی کند. امکان تعیین سطح دسترسی برای به اشتراک گذاشتن اسناد )(view/edit -امکان تعیین Quota

 ۴-۱-۴بایگانی )(Archives
در این بخش سطح دسترسی مربوط به بایگانی قابل تعریف است .دسترسیها به شرح زیر است:
 امکان تعیین کسی که میتواند به آرشیو وب مربوط به لیست دسترسی داشته باشد. امکان تعیین میزان دسترسی به آرشیوهای ایمیل و تعیین بازه آرشیو شدن امکان تعیین روشهای آرشیو نمودن پیامها ۵-۱-۴برگشتخوردهها )(Bounces
در این بخش امکان مدیریت پیامهای برگشتخورده وجود دارد.
 امکان تعیین نرخ اخطار بر حسب درصد امکان تعیین واکنش اولیه و ثانویه به پیام برگشت خوردهشایان ذکر است که در این سیستم در صورت عدم وجود آدرس ایمیلی در لیست ،آن ایمیل به لیست برگشههت خوردهههها
اضافه میشود و سیستم دیگر تلشی برای ارسال مجدد به آن ایمیل نمیکند .این امر موجب جلوگیری از  black listش دن
آدرس سرور پست الکترونیک میشود.
 ۶-۱-۴راهاندازی منابع داده )(Data sources setup
در این بخش امکان تعریف منابع داده وجود دارد .بدین صورت که میتوان منابع داده را از طریق  queryهای مربوط ب ه
 ldap، sqlو هم از طریق شمول پرونده ،تعیین نمود و سپس در بخش  ۳-۴مشترکین را مدیریت نمود.
DKIM ۷-۱-۴
در این بخش امکان تعریف امضاء  DKIMوجود دارد.
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 ۸-۱-۴گوناگون )(Miscellaneous
در این بخش امکان اعمال سایر تغییرات به شرح زیر وجود دارد.
 امکان تعیین زمان منقضی شدن پیامهای نظارت نشده امکان تعریف رشتههای پنهانی برای ایجاد کلیدهای واحد امکان تعریف متغیرهای سفارشی امکان تعریف بازههای بررسی منقضی شدن اشتراک امکان تعریف بازههای یادآوری اشتراک امکان مشاهده اطلعات مربوط به زمان ایجاد ،بروزرسانی فهرست -امکان مشاهده وضعیت فهرست

 ۲-۴زیربخش دوم :سفارشی کردن )(Customizing
در این بخش امکان سفارشی نمودن پیامها و فایلهای مرتبط بهها لیسههت وجههود دارد .امکههان ویرایههش صههفحات  HTMLو
پیامهای خودکار و بسیاری از تنظیمات پیشفرض وجود دارد) .مانند بخش (۵-۳

 ۳-۴زیربخش سوم :مدیریت مشترکین )(Manage Subscribers
در این بخش امکان مدیریت مشترکین به شرح زیر وجود دارد.
 حذف و اضافه مشترکین به صورت دستی با وارد نمودن آدرس ایمیل به صورت ساکت )بدون اطلع دادن به مشترک( امکان همگامسازی لیست مشترکین با منبعداده تعریف شده در بخش . ۶-۱-۴ -امکان مشاهده لیست مشترکین در انتظار تأیید ،لیست سیاه ،برگشت خورده و محروم شده.

 ۴-۴زیربخش چهارم :فهرست سیاه )(Blacklist
در صورتی که آدرس ایمیلی در این بخش به عنوان  blacklistتعیین شده باشد ،هرگونه فعالیتی از سوی آن اکانت رد
خواهد شد .بعد از نوشتن لیست سیاه براساس قالب نحوی تعیین شده ،بر روی دکمه  saveکلیک کنید تا تنظیمات ذخیره
شوند.

 ۵-۴زیربخش پنجم :مدیریت بایگانی )(Manage Archives
در این بخش ،امکان دانلود آرشیو براساس ماه مورد نظر با فرمت زیپ ،2وجود دارد.

Zip 2

13

متن ِ ِبازز ِسامان

راهنمای کاربری سرویس فهرست پستی

 ۶-۴زیربخش ششم :برگشت خوردهها )(Bounces
در این بخش ،لیستی از ایمیلهای برگشت خورده قابل مشاهده و مدیریت است .میتوان آدرسهای برگشت خورده را بههه
صورت ساکت حذف نمود.

 ۷-۴زیربخش هفتم :ثبت وقایع )(Logs
در این بخش ،امکان مشاهده و جستجو در وقایع وجود دارد و با نوشتن انواع فیلترها ،میتوان در وقایع جستجو کرد.

بخش پنجم :راهنما )(Help
در بخش راهنما )تصویر شماره  ،( ۴مستندات مربوطه قابل مشاهده است که در سه بخش معرفی عمومی ،راهنمای کاربری
و راهنمای مدیریت ارایه شده است.

بخش ششم :جستجوی لیستها )(Search Lists
در این بخش)تصویر شماره  ،(۴میتوان لیستهای موجود را جستجو کرد.
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