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Ειζαγφγή
Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη ζημκ
παναιήπηε με αοηή ηε μμνθή δεμημονγώκηαξ πνμβιήμαηα, θαη ηη μπμνεί κα
γίκεη γηα επηιοζεί ημ πνόβιεμα.

1. Πρόβλημα
1.1. Ακαγκώνεζε πνμβιήμαημξ
Μενηθέξ θμνέξ, πνήζηεξ ημο ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο βνίζθμοκ όηη έπμοκ
παναιάβεη ειεθηνμκηθά μεκύμαηα με έκα ζοκεμμέκμ ανπείμ με ηεκ μκμμαζία

“winmail.dat”. Όηακ πνμζπαζήζμοκ κα ακμίλμοκ αοηό ημ ανπείμ, αοηό δεκ
ακμίγεη θαζόιμο ή ακμίγεη εμθακίδμκηαξ αθαηακόεηεξ πιενμθμνίεξ.
1.2. Αηηία πνμβιήμαημξ
Τμ Microsoft Οutlook ζηηξ δηάθμνεξ εθδόζεηξ ημο, είκαη έκα πνόγναμμα
δηαπείνηζεξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο με πμιιέξ δοκαηόηεηεξ μη μπμίεξ
είκαη ανθεηά ειθοζηηθέξ πνμξ ημ μέζμ πνήζηε. Πημ ζογθεθνημέκα ημ Outlook
επηηνέπεη ζημ πνήζηε κα ζηείιεη ειεθηνμκηθά μεκύμαηα ζε μηα πμηθηιία
μμνθώκ:
Σακ απιό θείμεκμ με θαμία μμνθμπμίεζε.
Με ηε μμνθή «Πιμοζίμο θεημέκμο» («Rich Text»), ε μπμία επηηνέπεη
πενημνηζμέκε μμνθμπμίεζε, όπςξ έκημκα, πιάγηα, οπμγναμμηζμέκα
γνάμμαηα ε ζε πμηθίιεξ γναμμαημζεηνέξ.
Μμνθμπμηεμέκμ ζε γιώζζα «HTML» έηζη ώζηε κα έπεη ηε μμνθή (ή
ζπεδόκ ηε μμνθή) μηαξ ηζημζειίδαξ.
Μμνθμπμηεμέκμ ζακ έκα θείμεκμ ημο «Microsoft Word»
Όηακ ιμηπόκ μ πνήζηεξ ημο Microsoft Outlook ζοκηάλεη έκα ειεθηνμκηθό
μήκομα με ηηξ μμνθέξ Rich Text ή HTML,ημ μπμίμ έπεη θαη ζοκεμμέκα
ανπεία, ηόηε αοηόμαηα ημ Outlook δεμημονγεί ημ ανπείμ winmail.dat θαη ημ
επηζοκάπηεη ζημ ηέιμξ ημο ειεθηνμκηθμύ μεκύμαημξ. Εθεί πενηέπμκηαη
πιενμθμνίεξ μμνθμπμίεζεξ, ζε με ακαγκώζημε από ημκ άκζνςπμ μμνθή, ηηξ
μπμίεξ ημ Outlook ζα πνεζημμπμηήζεη ζηε μενηά ημο παναιήπηε γηα κα
πανμοζηάζεη ημ μήκομα ζηε ζςζηή μμνθή ημο. Δοζηοπώξ ημ Outlook είκαη ημ
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μόκμ πνόγναμμα δηαπείνηζεξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο μπμνεί κα
δηαβάζεη θαη κα εθανμόζεη ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πενηέπμκηαη ζε ανπεία
winnail.dat. Άιια πνμγνάμμαηα δηαπείνηζεξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο απιά
δείπκμοκ έκα ζοκεμμέκμ ανπείμ πςνίξ θαμία εθανμμγή κα ημ ακαγκςνίδεη.
Δειαδή ημ πνόβιεμα εμθακίδεηαη μόκμ ζημκ παναιήπηε, αιιά δεμημονγείηαη
από ημκ απμζημιέα, θαη μάιηζηα ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ πςνίξ αοηόξ κα ημ
ακηηιαμβάκεηαη.
2. Λύζεις
Γηα κα επηιοζεί ημ πνόβιεμα οπάνπμοκ ιύζεηξ μ μπμίεξ άιιμηε εθανμόδμκηαη
ζηεκ πιεονά ημο απμζημιέα θαη άιιμηε ζηεκ πιεονά ημο παναιήπηε.
2.1. Λύζε από ηεκ πιεονά ημο απμζημιέα
Ακ θάπμημξ ιμηπόκ ζαξ παναπμκεζεί πςξ δεκ μπμνεί κα δηαβάζεη ηα
επηζοκαπηόμεκα ανπεία ημο ειεθηνμκηθμύ μεκύμαημξ πμο ημο έπεηε
απμζηείιεη ή ζαξ νςηάεη ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat πμο ημο απμζηείιαηε,
εθανμόζηε ηα παναθάης ακάιμγα με ηεκ έθδμζε ημο Microsoft Outlook πμο
πνεζημμπμηείηε.
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2.1.1. Microsoft Office Outlook 2003
Αμ ο παραλήπηης είμαι ζηο Address Book ζας
Ακμίληε ημ Address Book ημο Outlook παηώκηαξ Tools -> Address Book.
Δηαιέληε ημκ παναιήπηε θαη παηήζηε Right click -> Properties. Κάκηε double

click πάκς ζημ «email Αddress» ημο πνήζηε. Σηεκ επηιμγή «Internet
format» επηιέληε Send Plain Text Only θαη επηιέληε OK.

Αμ ο παραλήπηης έτει πληκηρολογηθεί καηεσθείαμ ζηο πεδίο «To», «Cc»
ή «Bcc»
Κάζε θμνά πμο ζηέικεηε έκα ειεθηνμκηθό μήκομα, επηιέληε ηεκ επηιμγή Plain

Text (ζηεκ ίδηα γναμμή με ημ θμομπί «Send»)
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Αλλαγή προεπιλεγμέμοσ ηρόποσ αποζηολής
Επηιέληε Tools -> Options -> Mail Format. Σημ πεδίμ «Message format» ->
«Compose in this message format:» δηαιέληε Plain Text θαη παηήζηε ΟΚ.

2.1.2. Microsoft Office Outlook 2007
Αμ ο παραλήπηης είμαι ζηο Address Book ζας
Ακμίληε ημ Address Book ημο Outlook παηώκηαξ Tools -> Address Book.
Δηαιέληε ημκ παναιήπηε θαη παηήζηε Right click -> Properties. Κάκηε double

click πάκς ζημ email address ημο πνήζηε. Σηεκ επηιμγή Internet format
επηιέληε Send Plain Text Only θαη επηιέληε OK.
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Αμ ο παραλήπηης έτει πληκηρολογηθεί καηεσθείαμ ζηο πεδίο «To», «Cc»
ή «Bcc»
Κάζε θμνά πμο ζηέικεηε έκα ειεθηνμκηθό μήκομα, επηιέληε ηεκ επηιμγή

Options θαη δηαιέληε Plain Text.
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Αλλαγή προεπιλεγμέμοσ ηρόποσ αποζηολής
Επηιέληε Tools -> Options -> Mail Format. Σημ πεδίμ «Message format» ->
«Compose in this message format:» δηαιέληε Plain Text θαη παηήζηε ΟΚ.

2.1.3. Αλημιόγεζε εθανμμζμέκςκ ιύζεςκ ζηεκ πιεονά ημο απμζημιέα
Αθμιμοζώκηαξ ηηξ παναπάκς ιύζεηξ ζα απμθύγεηε ηεκ απμζημιή ημο
winmail.dat όπμημξ θαη ακ είκαη μ παναιήπηεξ ζαξ. Δηαιέληε αοηή πμο ζαξ
ηαηνηάδεη ακάιμγα με ηε ζοπκόηεηα απμζημιήξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο θαη
ηε ζεμαζία ημο ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο κα ακαγκςζηεί ημ ζοκημμόηενμ
δοκαηό ή όπη από ημκ παναιήπηε.
2.2. Λύζε από ηεκ πιεονά ημο παναιήπηε
Όμςξ ημ γεγμκόξ πςξ εζείξ δεκ ζηέικεηε ειεθηνμκηθά μεκύμαηα πμο
πενηέπμοκ ημ winmail.dat, δεκ ζεμαίκεη πςξ δεκ ζα γίκεηε παναιήπηεξ
αοηώκ.
2.2.1. Εθανμμγή απμθςδηθμπμίεζεξ winmail.dat
Ακελάνηεηα από ημ πνόγναμμα δηαπείνηζεξ ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο πμο
πνεζημμπμηείηε

μπμνείηε

κα

επηζθεθηείηε

ημ

δηαδηθηοαθό

http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Userguides/winmail_opener.rar
θαηεβάζεηε

ημ

ενγαιείμ

«Winmail

Opener»

με

ημ

ηόπμ

γηα

κα

μπμίμ

ζα

απμθςδηθμπμηήζεηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πενηέπεη ημ winmail.dat πμο έπεηε
παναιάβεη.
2.2.2. Επακαπμζημιή ειεθηνμκηθμύ μεκύμαημξ πςνίξ winmail.dat
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Μπμνείηε επίζεξ κα δεηήζεηε από ημκ απμζημιέα κα ζαξ λακαζηείιεη ημ
ειεθηνμκηθό μήκομα με ηα επηζοκαπηόμεκα ανπεία ζε μμνθή απιμύ θεημέκμο
(Plain Text) θαη όπη ζε μμνθή Rich Text ή HTML.
2.2.3. Αλημιόγεζε εθανμμζμέκςκ ιύζεςκ ζηεκ πιεονά ημο παναιήπηε
Κάκμκηαξ

μηα

απιή

εγθαηάζηαζε

ηεξ

πνμηεηκόμεκεξ

εθανμμγήξ

απμθςδηθμπμίεζεξ winmail.dat, έπεηε ηε δοκαηόηεηα κα ημ ακαγκώζεηε όπμο
θαη όπμηε ζέιεηε. Ακηίζεηα ακ δηαιέλεηε κα επηθμηκςκήζεηε με ημκ
απμζημιέα εκδέπεηαη κα θαζοζηενήζεηε μέπνη μ απμζημιέαξ κα θαηαιάβεη
γηαηί

δεηάηε

επακαπμζημιή

ημο

ειεθηνμκηθμύ

ηαποδνμμείμο

με

ηα

πενηεπόμεκα ζε δηαθμνεηηθή μμνθή, κα ηα μεηαηνέρεη θαη κα ζαξ ηα
λακαζηείιεη.

3. Περίληυη
Πανά ημ γεγμκόξ, όπςξ πνμακαθένζεθε, όηη μ παναιήπηεξ δεκ εοζύκεηαη γηα
ηεκ παναιαβή ημο winmail.dat, οημζεηώκηαξ ηε ιύζε ηεξ εγθαηάζηαζεξ ηεξ
εθανμμγήξ «Winmail Opener», ηόηε μ παναιήπηεξ ζα είκαη απμιύηςξ
ζίγμονμξ πςξ ζα μπμνεί κα ακαγκώζεη ηα πενηεπόμεκα ημο winmail.dat
ακελανηήηςξ απμζημιέα.
Ειπίδμομε μη πιενμθμνίεξ αοημύ ημο θεημέκμο κα ζαξ βμεζήζμοκ θαη κα
θάκμοκ πημ εύθμιε ηεκ απμζημιή ειεθηνμκηθώκ μεκομάηςκ. Ακ όμςξ
ζοκεπίδεηε κα ακηημεηςπίδεηε πνμβιήμαηα ζηεκ απμζημιή ειεθηνμκηθμύ
ηαποδνμμείμο παναθαιώ επηθμηκςκήζηε με ημ helpdesk@ucy.ac.cy.
Καιή απμζημιή ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο!
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