
   سرویس جيميل به روایت تصویر٣POPاستفاده از خاصيت 

  

همونطور که ميدونيد سرویس جيميل که از ! امروز با بهترین آموزش اومدم! سالم

 را ميدهد ٣POPطرف گوگل ارائه ميشه به کاربرانش اجازه استفاده به صورت 

 یعنی شما با داشتن یک یوزر در جيميل ميتونيد بوسيله برنامه هایی مثل

Outlook و Thunderbirdميتونيد ایميلهایتان را به راحتی و در مدت زمان ...  و

در این آموزش من به شما یاد ميدم چه جوری با . بسيار کوتاهی چک کنيد

 از جيميل استفاده کنيد و بعد شما ميتونيد با استفاده Outlookاستفاده از برنامه 

 بهتره چون سرعت بيشتری Thunderbird را راه بندازید و به نظر من Thunderbirdاز اطالعات همين برنامه، برنامه 

  .داره

لوگين کنيد و بعد در باال سمت راست یک لينک هست . به هر حال شروع ميکنيم اول باید وارد اکانت جيميل شوید

حاال . کليک کنيد' Forwarding and POP'حاال چند تا لينک در باال ميبينيد روی .  روی اون کليک کنيدSettingبه نام 

  :تصویری مانند زیر ميبينيد

  
  

 Saveو بعد روی دکمه .  را انتخاب کنيدEnable POP For All Mail گزینه POP Downloadحاال در قسمت 

Changeکليک کنيد  .  

  :مثل تصویر زیر.  را انتخاب کنيدAccounts را انتخاب کنيد و سپس Toolsاز منوی باال گزینه .  را باز کنيدOutlookحاال 



  
  

  :يد را انتخاب کنMail کليک کنيد و بعد روی Addحاال روی 

  
  

  : کليک کنيدNextحاال یک صفحه مثل زیر باز ميشه که باید اسمتون را وارد کنيد و روی 



  
  

، در قسمت دوم )به صورت کامل ( حاال صفحه ای مثل زیر باز ميشه اول آدرس جيميل را وارد کنيد 

"  بعدی برای اینه که برنامه پسورد شما را به یاد داشته باشه ترجيحاCheckBoxپسورد را وارد کنيد و 

  : کليک کنيدNextحاال روی . آنرا هم تيک بزنيد

  
  

  . کليک کنيدFinishحاال روی 

 Properties کليک کنيد و بعد روی Pop.Gmail.Comروی  ) Tools--<Accounts( حاال در پنجره اکانتها 

 شروع This Serverتا تکست باکس که با  کليک کنيد، باید دوAdvancedکليک کنيد، از باال روی سربرگ 

  .ميشه را تيک بزنيد



  ٩٩٥:  وارد کنيدIncoming mail و در قسمت ٤٦٥:  وارد کنيدOutgoing mailدر قسمت 

  :در آخر باید شبيه تصویر زیر بشه

  
  

  : را بزنيدOK را انتخاب کنيد، حاال این صفحه را مثل زیر پر کنيد و Serverحاال سربرگ 



  

  .را چک کنيد کنيد و به راحتی آنها Downloadکار به اتمام رسيد حاال شما ميتونيد ایميلهاتون را 

   اینجا . گوگل را می توانيد از اینجا بخوانيدPOP٣اصل متن انگليسی این راهنمای 

  com.gmail@smslavasani:mailto. در صورتی که به مشکلی برخوردید می توانيد به ما ایميل بزنيد

  com.abadanteam.wwwبرگرفته از سایت 
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