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لتقنية   @

ستخد  y)دð 
آل	  ح¶  
لنا�  من  كث&  يقتنع   ¿
تطو�2   	� منذ  صغ&�  قرية  �صبح  قد  
لعا¿   	� من  بالرغم 
عائقا  
لشاسعة  
ملسافا2  تعد  
حلديثة، (¿  
التصاال2  (سائل 
�ما@ -يصاF معلومة ما -+ �بعد نقطة على سطح 
لكر� 
أل�ضية. 
فقد �صبح 
حلصوF على بريد -لكتر(³ 
حلاجة 
أل(+ للتو
صل 
مكا	 �   c� من   cخللو
 
uاتف   )�  �
حلاسو  Dع 
لعا¿  مع 

خلدما2  (�فضل  �من  بريد   �حسا على   Fللحصو) 
لعا¿. 


لتالية. 2
عليك -تبا� 
خلطو
 �  è
لالÏر (مصد
قيته  Ðيا>يته  معر(�  موقع  
ختيا�   .١

.Fملجا
 
خدماته (aلك باستشا�� 
ملختصني � هذ
للرسائل  
لد
ئمة  
ملر
قبة  Ñاصية  يتمتع  موقع  
ختيا�    .٢
 ªذu ئم

لدخيلة (فحص 
لف&(سا2 (
لقيا@ بعمل 
لتجديد 
لد


لµDيا2.

ملو
قع  لك  يقدمه   yلذ
 
لDيد  
الهتما@ Ðجم  كما ¾ب   .٣

ملز(>� للخدمة، فهناd مو
قع تقد@ مثال ٢ ميغا (مو
قع تقد@ 

١٥ ميغا.

لكث& من 
ملو
قع 
ل§ تقد@ خدمة  dهنا 	� +- ªالنتبا
٤. (¾ب 

لDيد 
إللكتر(³ � بلدd قد تكو	 $جوبة � بلد �خر. فال بد 
لك �	 تسجل � مو
قع تعلم ��ا قوية (تابعة لشركا2 ال ميكن 

.yألخر

الستغنا� عن خدماִדا 
٥. ¾ب عليك 
لتسجيل � 
ملو
قع 
ل§ تقد@ جد�
	 نا� قوية 

uاكر� 
لذين ال  cسائل من �يد�) dاية جيد� حلماية بريد�)

لDيد  يكلو	 (ال ميلو	 للحصوF على ثغر� � �نظمة (برµة 


إللكتر(³ للوصوF -+ �سائلك (معلوماتك.

ل§  
اللكتر(³  
لDيد  �	 تكو	 خدمة  
uامة  ٦. (من 
ألمو� 

ملختلفة،  2
تسجل ֲדا قابلة (>
عمة ملعظم لغا2 
لعا¿ (
لترميز

لكي تكفل لنفسك �	 تصلك 
لرسائل مفهومة (مقر(��.

,+ليك بعض �لقو�عد �لذهبية:
١. عد@ فتح 
لرسائل 
لو
�>� مطلق¡ -	 ¿ تكن على علم باجلهة 

ل§ ��سلتها (خاصة تلك 
لرسائل 
ل§ تبلغك بالفو� ðائز� ما 
بغض 
لنظر عن كD �( صغر حجم 
جلائز� أل�ا حتما ستكو	 

$ملة بالف&(سا2 على 
ألغلب.
٢. عد@ -�ساF ملفا2 كب&� 
حلجم ”�كثر من ١ ميغا بايت“ 
بطيئة،  عندهم  
إلنترنت  َ(صلُة  كانت   
a- (خاصة  لآلخرين 
 Rل§ يوجد طر
أل	 
ملتلقي لن يستطيع فتحها (خاصة 
لصو� 

.Fإل�سا
عديد� لضغطها (تصغ& حجمها عند 
٣. ¾ب بشكل >
ئم فتح 
لDيد 
إللكتر(³ ح¶ ال يغلق من 

خلدمة (aلك ظنا منهم �	 صاحب 
لDيد  ªذu <)ملز
قبل 
ملوقع 
 
قد �صابه �مر مانع لفتحه (بالتا� يلغو	 
حلسا� ح¶ يستغلو
µلد  تفريغ  عليك  كما ¾ب   .yخر� بريدية  لعنا(ين  
ملساحة 

لرسائل 
ملزعجة >
ئما (حذ� 
لرسائل 
ل§ ال حتتاجها ح¶ يتم 


ستقباF �سائل جديد� بشكل >
ئم.
 �٤. -ضافة 
لرسائل 
لدخيلة >
ئم¡ -+ قائمة 
لرسائل غ& 
ملرغو
تلقائي  (بشكل  
لDيد  ليقو@   junk mail باسم  
ملعر(فة ) فيها 


ستقباuا من جديد. Fذفها � حاÐ
للDيد  �من¡  
ستخد
ما   êلقا�
  cعزيز لك  نضمن  (بذلك 


إللكتر(³ 
خلاÆ بك على �كمل (جه.

Oشا��
�ل{يد �اللكتر,|... نصائح ,+
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بقلم: عال� عثما	 (سو�يا)


