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وابسته هستیم.  ایمیلمان  به  به شدت  ما  از  بسیاری  نگاه کنیم؛  به موضوع  بگذارید واقعی  تواناتک: 
منظور این است که از خودتان بپرسید روزی چند بار ایمیلتان را چک می کنید؟ چند بار با چک کردن 

ایمیلتان، با صحنه زیر روبرو شده اید؟
خیلی کم؟!! به یاد داشته باشید: مهم نیست اینباکس شما چقدر پر شده است، افراد دیگری هستند که 
اینباکس شلوغ تری دارند. حتی اگر تصور می کنید هر آنچه راجع به جیمیل باید بدانید را می دانید، شک 
نکنید که همیشه فوت و فن هایی وجود دارد که ممکن است حتی راجع به آن ها نشنیده باشید. در این 
مطلب در مورد هفت راز جیمیل توضیح می دهیم. از خالی کردن تمام اینباکس با یک کلیک تا ردیابی 

وبسایتهایی که کانتکت شما را به دیگران لو می دهند.

۱. دات )نقطه( در آدرس جیمیل شما هیچ اهمیتی ندارد
 ،example.me @Gmail.com یا   ،exampleme @Gmail.com به  می توانید  شما 
یا ex.am.ple.me@Gmail.com ایمیل بزنید و تمام آن ها به یک آدرس فرستاده می شوند. نقطه ها در 

آدرس جیمیل شما هیچ معنای خاصی ندارد.
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۲. می توانید در جیمیل، دکمه "snooze" را بزنید
با استفاده از اپلیکیشن رایگان جیمیل به نام بومرنگ )Boomerang(، می توانید یک ایمیل را باز کنید 

و تنظیم کنید که در یک زمان خاص، به اینباکس شما برگردد.

۳. آیا آدرس جیمیل شما پخش شده است؟ توسط چه کسی؟
همچنان  کنید،  اضافه  جیمیلتان  آدرس  به  کلمه ای  هر  بعد  و   »+« اضافه  به  عالمت  یک  اگر 
عضو  وبسایتی  در  می خواهید  اگر  مثاًل،  می کند.  کار  جیمیلتان  آدرس  و  نیامده  پیش  مشکلی 
استفاده  آدرس  این  از  می توانید  است،   example.me @gmail.com ایمیلتان  آدرس  و  شوید 
کنید: example.me+website @gmail.com. شما همچنان ایمیل ها را دریافت خواهید کرد و بسیار 
ساده تر می توانید آن ها را از طرق ایمیل های فرستاده شده تقسیم بندی کنید. عالوه بر این، اگر از وبسایت 
یا شخص دیگری، ایمیلی به example.me+website @gmail.com فرستاده شود، به راحتی خواهید 

فهمید که چه کسی ایمیل شما را پخش کرده است.

۴. می توانید برای ایمیل هایتان، در دسکتاپ نوتیفیکیشن دریافت کنید
اگر خیلی به ایمیلتان حساس هستید و دائماً دوست دارید آن را چک کنید، جیمیل می تواند وقتی یک 
ایمیل دریافت کردید، به صورت یک پاپ آپ کوچک در صفحه دسکتاپ ظاهر شود. می توانید تنظیم 
کنید که هر ایمیلی دریافت کردید، نوتیفیکیشن داشته باشید یا طوری تنظیم کنید که فقط ایمیل هایی که 
برچسب "important" دارند، نوتیفیکیشن داشته باشند. کافی است روی عالمت چرخدنده در اینباکس 
خود کلیک کنید، به "Settings" بروید و در پایین صفحه، گزینه "Desktop Notifications" را ببینید.

۵. می توانید تمام محتویات اینباکس را حذف کنید
گاهی به عجله الزم است تا به دالیل امنیتی تمام ایمیل های یک حساب جیمیل همه با هم یک جا 
تعداد  اینباکس خود،  در  است.  ساده  بسیار  زیادی  تا حدود  ایمیل هایتان  تمام  پاک کردن  پاک شود. 
ایمیل هایی که در حال تماشا هستید را می بینید. مثاًل فرض کنید »«. روی آن کلیک کنید )با موس که 
روی آن بروید، می نویسد: show more messages(. سپس روی مربع کوچک باال و سمت چپ کلیک 
کنید و "All" را انتخاب کنید. حاال جیمیل از شما می پرسد واقعا می خواهید تمام ایمیل های اینباکس را 

انتخاب کنید؟!
انتخاب کردید، روی عالمت  اینباکس را  پس از آنکه به معنای واقعی کلمه تک تک مسیج های 

سطل ذباله کلیک کنید تا با یک کلیک تمام ایمیل های اینباکس شما حذف شود.

۶. می توانید از فرستاده شدن ایمیل ها جلوگیری کنید
هیچ چیز بد تر از این نیست که ایمیلی را بفرستید و چند ثانیه بعد متوجه شوید که آن را یا اشتباه 

نوشته اید یا به فرد اشتباه فرستاده اید.
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 خوشبختانه، برای جلوگیری از رفتن و فرستاده شدن ایمیل راهی وجود دارد. جیمیل، بخشی دارد 
به نام "lab" که به شما مهلت می دهد تا بین زمانی که دکمه "send" را می زنید تا لحظه ای که ایمیل 
واقعاً فرستاده می شود، چند ثانیه وقت داشته باشید. تمام کاری که باید بکنید این است که روی عالمت 
چرخدنده و سپس روی"Settings" کلیک کنید. حاال به بخش "lab" بروید. اگر به پایین صفحه بروید، 
گزینه ای را پیدا می کنید به نام "undo send" روی گزینه "enable" کلیک کرده و سپس به پایین صفحه 

رفته و گزینه "save changes" را بزنید.

۷. می توانید از تمام انواع ستاره ها و نماد ها برای ساماندهی ایمیلتان استفاده کنید
در جیمیل بیش از یک عالمت ستاره زرد وجود دارد. اگر روی عالمت چرخدنده کلیک کنید و به 
بخش "general" بروید، می توانید به پایین صفحه رفته و گزینه "stars" را ببینید. در آنجا شش ستاره به 
رنگ های مختلف به همراه شش نماد دیگر خواهید دید. شما می توانید از تمام این نماد ها برای ساماندهی 

ایمیلتان استفاده کنید. فقط مراقب باشید که بعر از انجام کار، حتماً گزینه "save changes" را بزنید.
همچنین می توانید ستاره ها را به هم ریخته و ترتیب جدیدی به آن ها بدهید. اگر مثاًل آبی رنگ مورد 
عالقه شما است، می توانید فقط از ستاره های آبی استفاده کنید. اگر از چند ستاره در جیمیلتان استفاده 

می کنید، کافی است تا در اینباکس روی عالمت ستاره مرتب کلیک کنید تا رنگ آن تغییر کند.


