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A webmail egy internetes alkalmazás, amely lehet?vé teszi az adott levelez?program felhasználóinak, hogy
az interneten kersztül hozzáférjenek leveleikhez. Webmailes levelez?program pl a Yahoo! Mail, a Gmail, a
Primposta és a Hotmail is.
Ma már sok iskola és egyetem webmail jelleg? bels? levelez?programot használ a bels? kommunikációra.
A Matematika Intézet által adott e-mail tárhelyünk is webmail alapú szolgáltatás. Elérhet?sége:
http://webmail.math.bme.hu. Vigyázzunk, hogy ne írjuk ki a www-t a cím elé!

Amivel a legtöbb webmail alapú levelez?program rendelkezik
A legtöbb webmail alapú levelez?program
• rendelkezik mapparendszerrel (bejöv?, kimen?, piszkozat, kuka stb)
• elkülöníti a még elolvasatlan üzeneteinket
• címjegyzéket hozhatunk benne létre
• rendelkezik spam- és vírus sz?r?vel
• támogatja a POP3-at
• támogatja a továbbküldést fájlcsatolást, válasz e-mail küldést
• rendelkezik helyesírás ellen?rz? programmal

Amivel ezen felül math-os címünk rendelkezik
Math-os címünkben ezen felül:
• Beállíthatunk speciális sz?rést.
Ennek az ikonját közvetlenül a címjegyzék ikonja mellet találjuk.
Itt beállíthatunk gyakorlatilag bármilyen sz?rést, melynek célja még csak nem is feltétlenül a szemetes lesz.
• POP3 leveleink letöltésére is külön ikont találunk
(A sz?rési ikon mellett)
• Kereshetünk kulcsszó alapján leveleink között
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• Emelt szint? keresést is alkalmazhatunk
Ebben az esetben természetesen ismét számos lehet?ség közül választhatunk. Kereshetünk egyszerre csak
egy kifejezést, de akár többet is; akár a levél különböz? részeiben is; s?t, akár különböz? mappákban is. Nem
csak tartalmazás alapján keresketünk, hanem
1. nem tartalmazás
2. ami
3. ami nem
4. kezd?dik
5. végz?dik
6. szabályos kifejezés
opciók közül is választhatunk, mellyel rendkívüli módon specializálhatjuk kívánságainkat; tehát biztosan azt
találjuk meg amit valóban szeretnénk (ha jól állítjuk be persze).
• Frissítés
Az emelt szint? keresés ikonja mellett találjuk, ezzel a belépésünk óta érkezett levelekhez juthatunk hozzá
kilépés és újrabelépés nélkül
• Naptár is áll rendelkezésünkre, melyet a megszokott módon szerkeszthetünk
Ebben is több nézet áll rendelkezésünkre (éves, havi, heti, napi, ill listanézet). Mindnek megvan a maga
el?nye.
• Webdisk
Nagyon hasznos kis gomb, kicsit olyan mint egy lebutított putty, a benti mapparendszerünket böngészhetjük
a segítségével, ill kisebb változtatásokat is végrehajthatunk segítségével.
• Beállítások menüpont talán a legváltozatosabb
♦ személyes
♦ megjelenési
♦ mappa
♦ üzenet
♦ üzenetolvasási
♦ válasz
♦ sz?r?
♦ címjegyzék
♦ naptár
♦ webdisk
♦ egyéb
• ikonok között még
♦ mintalevél
♦ POP3
♦ jelszó
Gyakorlatilag bármit beállíthatunk :)
• S végül a Kilépés ikont is megtaláljuk a sorban utolsóként
Ezzel értelemszer?en kiléphetünk saját címünkb?l.
Amivel ezen felül math-os címünk rendelkezik
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El?nyök
• El?nyök
♦ Ez a beállítási sokszín?ség azt hiszem egyértelm? el?nyként fogható fel.

Webmailes szolgáltatások hátrányai
• Mik a Webmail alapú szolgáltatások hátrányai?
♦ Könny? célpontjai a spameknek
♦ Kapcsolat nélküli munkában nehézkes a levelek szerkesztése
♦ Limitált fér?hely
♦ Általában nem elég megbizhatóak (küls? támadásokkal szemben)
--Fukoildi 2006. december 13., 12:58 (CET)
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