خصائص الـ Options في الهوتميل


من الممكن بعضنا يعرف خصائص الهتميل من وإلى ولكن اجزم جزماً قاطعاً أن الأغلبية لا يعرفون استخدام هذه الخصائص
لذا ساطرحها من وإلى . . . 


وسنبدأ من البداية خطوة في خطوة

ننتقل إلى Option


خصائص الـ Personal



وكما في الصورة التالية نجد خيارات الـ Personal (( خصوصيات ))



الـ My profile
وهنا لتغيير الاسم و الدولة و و و إلخ 



الـ Account Billing Information وهذا الخيار خاص بالتجارة ونقدر نستفيد منه بعد عملية السرقة للهوتميل اللي وسناها لرفع الهوتيمل بس ما أقدر أشرح لكم كيف نستخدم هذا الخيار في سرقات ثانيه 

الـ Password
ومن هنا نقدر نغير الرقم السري الخاص بالهوتميل 
المربع الأول ( الرقم السري القديم ) والثاني ( الرقم السري الجديد ) والثالث ( إعادة الرقم السري الجديد )



الـ Secret Question
وهنا السؤال السري إذا ودنا نغيره وأفضل التأكد منه خوفاً من سرقة الإيميل
ففي المربع الاول نضع الرقم السري وفي المربع الثاني نحط السؤال اللي نبيه والمربع الثالث إجابة السؤال ولازم نحفظه



الـ Language
ومن هنا نقدر نغيراللغة بس مستحيل تلقى عربي يعني خلها إنجليزي وريح بالك 




الـ Session Expiration
وهذا الخيار يا شباب لوضع وقت معين يكون فيه تسجيل خروج تلقائي بعد تسجيل الدخول
يعني لو ودك البريد يقفل تلقائياً بعد ساعه او ساعتين من تسجيلك من هذا الخيار تقدر



والحين خيار الـ Mail
سنجد تحت هذا الخيار العديد من الخيارات ونتطرق إليها كما نراها فوق في الصورة



والـ mail يتكون من خيارات عديده وهي أهو أهم ما سنأخذه في الحسبان لأهميته



ولنأخذ خيار الـ Junk E-Mail Protection
إقتباس :
والجنك ميل هي (( الرسائل الغير مرغوب بها مثل الدعايات أو الرسائل المرسلة من المنتديات بشكل تلقائي أو ما إلى ذلك )) 

سنجد أيضاً تحت هذا الخيار بعض الفلاتر المهم والخاصة بالـ Junk Mail
وهذا الخيار هام جداً ولنأخذ خصائصه واحده تلو الأخرى



أولاً:
الفلاتر التابعه لفلتر Junk E-Mail Filter



ومن هذا الخيار
سنجد ثلاث خيارات
الخيار الاول low وهو منخفض وبهذا الخيار ستأتي الرسائل إلى الـ Box جميعها دون حذف أي رسالة.
الخيار الثاني Enhanced 
ويعتبر هذا الخيار الأفضل وذلك لأنه يقوم بحذف الرسال التي يعتبرها ليست ذو فائدة وذلك إلى مجلد الـ Junk Mail.
الخيار الثالث Exclusive ويعتبر هذا الخيار مانع لجيمع الرسائل ما عدا رسائل الهوتميل.
ثانياً :
Delet Junk E-Mail
الخيار الأول وهو المعروف لدينا أم الخيار الثاني وهو الحذف المباشر في حالة إختياره سيكون حذف اللرسائل الغير المرغوب بها.



ثالثاً :
الـ Mailing listsوهي القائمة البريدية بالرسائل الآمنة وأي بريد يضاف لهذه القائمة لن يذهب للـ Junk Mail



رابعاً:
الـ Block المرسل
وهنا أي بريد أو دومين يتم إضافته لن يتم إستقبال أي رساله منه
فمثلاً لو أضفنا هذا الايميل : [email]sss@yahoo.com[/email] فهذا يعني أننا لن نستقبل أي بريد من هذا الشخص وهي عملية حظر Block
كما أننا لو أضفنا دومين فلن يتم استقبال أي بريد يحمل اسم هذا الدومين فمثلاً : [email]sss@yahoogroups.com[/email] و [email]aaa@yahoogroups.com[/email] و [email]ddd@yahoogroups.com[/email] أضف فقط اللدومين والذي هو: yahoogroups.com وبهذا لن تستقبل أي رسالة تحمل هذا الدومين.



الـ Safe Listوهنا وهي جهات الإتصال الآمنة سواءاً دومين او إيميل معين وهي طريقة القوائم البريدية الآمنة فأي رسالة تأتي من الإيميلات المضافة أو الدومين المضاف فلن يتم حذف الرسالة او تحويلها إلى الـ Junk Mail



الـ Junk E-Mail Reprting Confirmation
للأسف ما بعرفش عنها اشيء 

الـ Mail Desplay Setting
وهذا الخيار الذي يندرج تحت mail Option يتخصص في إعدادات البريد
والشرح واضح على الصورة
فالأول: يتحكم في عدد الرسائل المعروضة في صفحة واحدة.
الثاني : ويتحكم في حجم الخط والافتراضي هو 80
الثالث وهو الأهم . . . وغالباً ما يستخدمه الهكرز في رسائلهم.
حيث يتحكم هذا الخيار بأربع خصائص تخص المرسل إلى بريدك:



none وهذا يقوم بعرض إيميل المرسل فقط.
Basic وهذا هو الإفتراضي حيث يقوم بعرض اسم المرسل وايميله ومعلومات بسيطه.
Full وهذا هو الأفضل حيث يقوم بعرض كامل للمرسل ومنها الـ IP وهنا نجد أن الهكرز تسيل لعابهم عند هذا الخيار.
Advance : أعلى وأعلى بكثير من الـ full.
الخيار الرابع: وهو خاص بعرض الصور فالخاصية الأول تجعل الصور معروضه في الإيميل أما الخاصية الثانية فهي تمنع عرض الصور المرسلة في الإيميل.
الـ message Replies
وهذا الخيار هو في حالة الإجابة على الرسائل أي قيامك بـ Reply (( إعادة توجيه الرسائل ))
الخيار الأول أتركه كما هو وهو إما تلقائي أو يدوي.
الخيار الثاني وهو يتحكم بـ(( نص الرسالة المرسلة )).
الخيار الثالث وهو في حالة قيام الشخص الذي أرسلت له إيميل بالرد على رسالتك على أي إيميل يكون الرد. ((( ** احفظوا هذا جيداً ** ))



الـ ( Custom Filter Basic )
وهذا الخيار ممتاز جداً للبعض وخصوصاً للمهمين لديك



من هذا الخيار نستطيع ان نجعل أي رسالة تأتي من بريد معين أن تتجه مباشرة إلى مجلد نقوم بإنشاءه أو شبق وأن تم إنشاءه.
فمثلاً : أريد ان تتوجه رسائل منتدى بحر الهوى إلى مجلد أصنه وأسميه منتديات بحر الهوى (( كما في الصورة )) أعلاه
فسنقوم بكتابة الايميل ولنفرض بأنه : [email]b7r1@b7r1.com[/email] فأي رسالة تأتي من هذا الإيميل تتوجه مباشرة إلى مجلد نسميه (( منتديات بحر الهوى )) وبهذه الطريقه نتحكم بنويعة الرسائل غرامية وإلا هستيرياء .
الـ Pop Mail Retrieval
وهذا الخيار لمن يملك أكثر من إيميل في مواقع أخرى.



فمثلاً تملك إيميل على الياهو ولا ترغب في كل مره ان تفتح الياهو
من هذا الخيار تستطيع جلب رسائلك من الياهو إلى الهوتميل وتكتفي بفتح الهوتميل.
في الخيار الأول سنقوم بكتابة السيرفر المزود لخدمة البريد ويجب أن نكتب الـ POP الخاص بالسيرفر (( سيكون لي موضوع آخر عنها ))
الخيار الثاني سنتكتب الـ UserName الخاص بالإيميل في ذلك البريد
الخيار الثالث سنكتب الرقم السري الخاص بذلك الإيميل.
الرابع والخامس (( لا تغير شيء )) أم التشيك مارك اتركهن كما هن أفضل
عند السهم المشار إليه تختار أيقونه خاصة فأي رسالة جديده من الإيميل المضاف ستكون لها الأيقونة التي تختاره .

الـ hotmail Navigation
ما أعرف عنه شيء 

الخيار اللي بعده وه التوقيع الشخصي
هذا ما يحتاج شرح



الـ Contacts



وهي خيارات الإتصال أو ما يسمى بجهات الإتصال



سنجد أعلاه خيارات عده تندرج تحت قائمة Contact وليست بالأهمية التي تذكر ولكن سنتطرق إليها :
الخيار الأول Contacts Builder <<< إذا عرفتم قولوا لي لأني حاولت أفهمه ما قدرت خخخخخخخخ بس أتوقع بحث عن إيميلات.
الخيار الثاني : Import Contacts 
وهذا الخيار هو إستيراد جهات اتصال من برنامج الاوت لوك في جهازك 



الخيار الثالث : Name Desplay
وهي طريقة عرض اسم الشخص الذي أرسل إليك رسالة. (( موضحه بالصور ))



الخيار الرابع : Favorite Contacts List
وهي القائمة الـبريدية المفضلة 



فمن القائمة يسار كما في الصورة أسفل جهات الإتصال المضافة في البريد وعلى اليمين نجد القائمة التي تم إختيارها لتكون القائمة المفضلة.
والخيار الخامس : Safe List
وسبق شرحها مع الجنك ميل
(( راجع الـ Junk mail ))
والسادسة : search directoies
(( هذا بحث عن إيميلات في المجلدات الموجوده عندك <<< ماله امه داعي بس يمكن تحتاجه ))

وأخيراً وليس آخر : كيف الحال 

عموماً هذا الهوتميل واللي عندي جبته لكم و
((( الخيار اللي في الـ Personal وقلت لكم خاص بالتجارة * للأذكياء بس يقدرون يستخدمونه في السرقات الكبرى وعلى نفس الطريقه اللي سوتها لكم حقت رفع الهوتميل من 2 ميغا إلى 2000 ميغا ))) 

الشرح منقول من الاخ فواز العنزي 
