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 مرکز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان

 با همکاری دانشجویان آزمایشگاه لینوکس مرکز فناوری اطالعات
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 : مقدمه

رت امن در راستای ایجاد امکان ذخیره سازی و به اشتراک گذاری داده ها به صو  IUTBOXسامانه 

 و قابل دسترس از تمامی نقاط مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 نمی باشد. جهت استفاده از این سامانه در داخل دانشگاه نیازی به اتصال به اینترنت

 هم از داخل دانشگاه و هم از خارج از دانشگاه قابل دسترس می باشد. این سامانه

( قادر خواهند بود وارد سامانه example@*.iut.ac.irافرادی که دارای ایمیل دانشگاهی هستند )

 اختصاص داده شده خود استفاده کنند. گیگابایت 5شده و از فضای 

 : کاربرد ردموا

 فایل الحاق جای به توانید می دارید را ایمیل طریق از فایل ارسال قصد که صورتی در (Attach )

بق آموزش گفته شده در مطا را آن لینک و داده قرار IUTBOX روی بر را آن خود ایمیل به

 .نمایید ارسال نظر مورد فرد برای،  ادامه مطلب

 وجود سامانه این توسط ی به اشتراک گذاشته شدهها فایل روی بر نیز پسورد دادن قرار امکان 

 مورد افراد بین ما تری راحت خیال با را خود حساس های فایل دهد می امکان شما به که دارد

 .بگذارید اشتراک به و مورد اعتماد خود نظر

 دسترسی امکان و تحصیل خود کار محل در نیز شما و یا دانشجویان همکاران که صورتی در 

 دی سی یا مموری فلش از استفاده جای به توانید می دارند را )داخلی یا اینترنت(  شبکه به

 برای آن ها خود های فایل انتقال جهت IUTBOX ظرفیت از دارد را ویروس انتقال امکان که

 .نمایید استفاده

 : سامانه به دسترسی

 .  یدمراجعه کن iutbox.iut.ac.irبه سامانه به آدرس  یدسترس  یبرا

 

mailto:example@*.iut.ac.ir
http://iutbox.iut.ac.ir/
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 اطالعات سامانه احراز هویت مرکزی امین خود استفاده نمایید.ورود به سامانه از    یبرا

 کرد. . خواهیدرا مشاهده   یپس از ورود به سامانه  داشبورد اصل

 :شودیم یمتقس یرز یهاصفحه به قسمت ینا
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استفاده   قابل یها یسسرو  یستل یدکن یکدر باال سمت چپ کل  IUTBOX یکه بر رو یدر صورت

 . بینیدیرا م

  یلآپلود کردن فا

 مورد نظر در سامانه  دو روش وجود دارد : هاییلجهت آپلود کردن فا

۱ .Drag  وDrop  مورد نظر پوشه مورد نظر در سامانه و  یلکردن فا 
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. استفاده ۲ مورد نظر  یلو انتخاب فا     یاز دکمه 
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 یلدانلود کردن فا

 یندانلود چند یازدر صورت ن یاو  یدکن یکمورد نظر کل یلفا یاست بر رو یکاف یلدانلود کردن فا یبرا

دانلود  ی ینهرا انتخاب کرده سپس با ظاهر شدن گز یلآن فا یلراست هر فا یینابندا در سمت پا یلفا

 . یدها را دانلود کنصفحه آن یدر باال
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 یلفا یاشتراک گذار

 باشدیم افراد دارای ایمیل دانشگاه  یسامانه ) که شامل تمام یاعضا یانم یلفا یجهت به اشتراک گذار

فولد مورد نظر رفته و با ظاهر شدن  یا یلفا یمورد نظر را آپلود کرده سپس با موس بر رو یل( ابندا فا

 .  یدشده کاربر مورد نظر را جستجو کن یجادا یو در جعبه  یدآن را انتخاب کن Share ی ینهگز

 

 یبه اشتراک گذار یااشنراک گذاشته شده و  یلفا ییرمجوز تغ توانیدیشما م یدر قسمت اشتراک گذار

  یدده ییررا تغ یلفا
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عضو  یاعضو  یربا افراد غ هایلفا یبه اشنراک گذار یبرا تواندیم ینکل یلهبه وس یاز به اشتراک گذار

 ینکل یکسامانه به صورت خود کار  share link ینهگز یبر رو یکبا کل یداستفاده کن  یزسامانه ن

از آن استفاده  یاشتراک گذار یبرا توانیدیکه شما م دهدیشما اختصاص م یلمنحصر به فرد به فا

 توانیدیشما م ینکل ینا یبرا) در داخل ایمیل یا شبکه های اجتماعی یا وب سایت و ... (  یدکن

 .یدکن یینتع یزن ینکپسورد و زمان اعتبار ل

 دانشگاه یمیلا یتمحدود یراه حل مناسب برا

 یمیلتوسط ا یادبا حجم ز هایلارسال فا یاو  یمیلا یاز استادان دانشگاه با مشکل پر شدن فضا یاریبس

همان طور که در بخش قبلی ذکر شد جهت به اشتراک گذاری و ارسال فایل ها . دانشگاه برخورده اند 

آپلود نموده و لینک اشتراک آن را داخل  IUTBOXاز طریق ایمیل می توانید فایل مورد نظر خود را در 
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 5که  IUTBOXمتن ایمیل خود درج نمایید و با این کار به جای استفاده از حجم ایمیل خود از حجم 

 می باشد و به مراتب از حجم ایمیل بیش تر است استفاده خواهید نمود. گیگابایت

 


