
Ρυθμίσεις του Windows Live 

Τύποι διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η Αλληλογραφία των Windows υποστηρίζει τρεις τύπους διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Δεν χρειάζεται να κατανοήσετε τα στοιχεία αυτών των τύπων διακομιστών. Το μόνο που χρειάζεται 
να μάθετε είναι ποιο διακομιστή χρησιμοποιεί η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 
εισερχόμενη και την εξερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία: 

• Διακομιστές Post Office Protocol 3 (POP3). Οι περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και οι υπηρεσίες παροχής Internet (ISP) χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο 
διακομιστή, ειδικά για προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κρατούν τα 
εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως ότου κάνετε έλεγχο για νέα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οπότε και τα μεταφέρουν στον υπολογιστή σας. Τα 
μηνύματα συνήθως διαγράφονται από το διακομιστή όταν κάνετε έλεγχο για μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Διακομιστές Internet Message Access Protocol (IMAP). Αυτοί οι διακομιστές σας δίνουν τη 
δυνατότητα να εργαστείτε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να τα λάβετε 
πρώτα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση, να διαγράψετε και να 
οργανώσετε μηνύματα απευθείας στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα 
αντίγραφα αποθηκεύονται στο διακομιστή μέχρι να τα διαγράψετε. Ο IMAP χρησιμοποιείται 
συνήθως για λογαριασμούς επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Διακομιστές Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Αυτός ο διακομιστής εξερχόμενης 
αλληλογραφίας χειρίζεται στην αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
Internet. Ένας διακομιστής SMTP χειρίζεται το εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διακομιστή εισερχόμενης ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας POP3 ή IMAP. 

Διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

Όταν μάθετε τον τύπο του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται από κάθε 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να βρείτε τη διεύθυνση των διακομιστών 
εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, 
η Αλληλογραφία των Windows απαιτεί να εισάγετε τη διεύθυνση κάθε διακομιστή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Υπάρχουν μόνο δύο τύποι διακομιστών εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε: POP3 ή IMAP. 

 



Πριν να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αλληλογραφία των Windows, 
πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση των διακομιστών εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Ο POP3 είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος διακομιστή εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 
προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και ο SMTP είναι ο μόνος τύπος 
διακομιστή εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που συνεργάζεται με την Αλληλογραφία των 
Windows και έτσι κανονικά δεν χρειάζεται ούτε να ελέγξετε τον τύπο διακομιστή εξερχόμενης 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επικοινωνώντας με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Πρακτικά, όλοι οι προσωπικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου —με 
εξαίρεση το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που βασίζεται στο Web— χρησιμοποιούν ένα διακομιστή 
SMTP για την εξερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Συνήθως, οι διευθύνσεις διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν την ίδια μορφή. Οι 
περισσότερες υπηρεσίες παροχής Internet (σε αυτό το παράδειγμα ονομάζονται "myisp") έχουν 
διευθύνσεις διακομιστή όπως η εξής: 

• Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας: pop.myisp.com (ή imap.myisp.com, αν 
χρησιμοποιούν ένα διακομιστή IMAP) 

• Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας: smtp.myisp.com 

Συνήθως, μπορείτε να αντικαταστήσετε το όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet στη θέση του 
myisp στο παραπάνω παράδειγμα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
παροχής Internet (ISP). Ερωτήσεις σχετικά με τις διευθύνσεις διακομιστών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου είναι μεταξύ των πιο συνηθισμένων ερωτημάτων που λαμβάνουν οι υπηρεσίες 
παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και έτσι συνήθως έχουν δημοσιευμένες αυτές τις 
πληροφορίες στην ενότητα υποστήριξης των τοποθεσιών τους στο Web. 

Δείτε τις διευθύνσεις διακομιστών για μερικές από τις πιο γνωστές υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: 

• Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (εισερχόμενη αλληλογραφία) και smtp.mail.yahoo.com 
(εξερχόμενη αλληλογραφία) 

• AOL: imap.aol.com (εισερχόμενη αλληλογραφία) και smtp.aol.com (εξερχόμενη 
αλληλογραφία) 

• Gmail: pop.gmail.com (εισερχόμενη αλληλογραφία) και smtp.gmail.com (εξερχόμενη 
αλληλογραφία) 

Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε αν ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας απαιτεί έλεγχο 
ταυτότητας, επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου για αυτό όταν ρυθμίζετε ένα νέο λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αλληλογραφία των Windows. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την 
απάντηση από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε ένα μήνυμα δοκιμής έχοντας 
επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου και ένα άλλο χωρίς να έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου για να δείτε 
ποιο λειτουργεί. 

Σημείωση 

Μερικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Yahoo! Mail, απαιτούν μια εγγραφή 
προνομιακών υπηρεσιών για πρόσβαση POP3. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που βασίζεται στο Web και Windows Live Mail 

Πολλά άτομα θέλουν να γνωρίζουν αν μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν Windows Live 
Hotmail στην Αλληλογραφία των Windows. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούν —η Αλληλογραφία 



των Windows δεν υποστηρίζει τους διακομιστές HTTP που χρησιμοποιούνται από το Hotmail και 
άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται στο Web. 

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το Hotmail και άλλους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που βασίζονται στο Web για να συνεργάζονται με τα Windows Live Mail. Αυτό σας δίνει τη 
δυνατότητα να αποθηκεύετε και να διαβάζετε μηνύματα Hotmail ακόμα και όταν δεν είστε 
συνδεδεμένοι στο Internet. 

Το Windows Live Mail είναι η αναβάθμιση της Αλληλογραφίας των Windows, το πρόγραμμα 
ταχυδρομείου που περιλαμβάνεται στα Windows Vista. Για να το λάβετε, μεταβείτε στην τοποθεσία 
Web του Windows Live Mail. 

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη ρύθμιση των παραμέτρων των λογαριασμών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με την Αλληλογραφία των Windows, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσετε στη θέση του 
το Windows Live Mail, επειδή μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Windows Live Hotmail, το Yahoo!, το AOL και το Gmail. 

Επίσης, το Windows Live Mail συνεργάζεται με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλες 
υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσίες παροχής Internet, αν και θα πρέπει 
να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των λογαριασμών με μη αυτόματο τρόπο. 

Βήμα προς βήμα 

Όταν έχετε συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της Αλληλογραφίας των Windows. Δείτε τη 
διαδικασία προσθήκης ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αλληλογραφία των 
Windows 

1. Ανοίξτε την Αλληλογραφία των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη , έπειτα κάντε 
κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλληλογραφία των 
Windows.  

2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί. 
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. 

 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" της οθόνης "Λογαριασμοί Internet", η 
Αλληλογραφία των Windows θα σας ζητήσει τον τύπο του λογαριασμού που θέλετε να 
προσθέσετε 

4. Επιλέξτε Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και μετά 
ακολουθήστε τις οδηγίες. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101659�
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101659�
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101659�


Αφού τελειώσετε την εισαγωγή όλων των πληροφοριών για ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
θέλετε να ρυθμίσετε. 

Σημείωση 

Στη διάρκεια της ρύθμισης, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα εμφανιζόμενο όνομα. Ενδέχεται να 
θέλετε να εισάγετε εδώ το πραγματικό όνομά σας παρά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
επειδή αυτό είναι το όνομα που οι παραλήπτες θα βλέπουν όταν τους στέλνετε ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Πηγή: Microsoft.com 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fel-GR%2Fwindows-vista%2FWindows-Mail-setting-up-an-account-from-start-to-finish&ei=K2BTTMTxDsK5jAfcwf3CBA&usg=AFQjCNHgK2h_vcacpvEzeEo8UDpp8fe9Dg�
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