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 پست الكترونيك در آينده ايمن خواهد بود

آيكون زرد رنگ كوچكي كه همراه يك پاكت بسته در پايين گوشه 

سمت راست مانيتور كامپيوتر به چشم مي خورد عامل ايجاد پيام 

ولي اين .  باشدرساني الكترونيكي به عنوان مطهر قرن بيست و يكم نمي

حقيقت كه كاربران پست الكترونيكي مي توانند بين باز كردن محتويات 

پاكت يا عدم انجام اين كار يكي را انتخاب كنند، يكي از داليل مهمي 

 . است كه پست الكترونيكي را ابزار با ارزشي مي سازد

 

Tristan goguen رئيس ،internt light and power يا ilap كه يك 

س دهنده اينترنت در تورنتو مي باشد گفت، يكي از مهمترين سروي

من . مسايل در پست الكترونيكي وجود سيستم ذخيره سازي  آن است

براي شما نامه اي ارسال مي كنم و شما مي توانيد مدتها تا هر زمان كه 
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بخواهيد آن را براي خود نگهداريد يا هر وقت كه بخواهيد مي توانيد 

اين خود امروزه عامل مهمي در پست الكترونيكي به . آنرا حذف كنيد

 . شمار مي رود

 

 به عنوان روشي براي تبادل اطالعات ١٩٧٠ آنچه در اصل در اوايل دهه 

به طريق الكترونيكي روي اينترنت  آغاز گرديده و پس از گذشت 

چندين سال درون يكي از مهمترين عناصر موجود براي برقراري 

 . اما اسپم همه چيز را عوض مي كند. مل يافته استارتباطات تجاري، تكا

در سالهاي اخير، گسترش اسپم و نامه هاي بي محتوا منجر به سرمايه 

گذاري ميليونها دالر از طرف سازمانها روي اين تكنولوژي براي مبارزه 

با محتويات غير مجاز گرديد، عالوه بر اينكه الزم بود حتي موج 

رهاي پست الكترونيكي آنها نيز مجددا اطالعات دريافتي روي سرو

 . كنترل مي شد
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اكثر صاحبان صنايع شناخته شده معتقدند، عليرغم اينكه عمده سرمايه 

روي كنترل نامه هاي نا خواسته صرف شده و همچنين زمان بيشتري 

را كاربران بايد صرف مرتب كردن انواع اسپمي نمايند كه بطور 

 آينده پست الكترونيكي مطمين و در روزمره دريافت مي كنند ولي در

امان خواهد بود و چون از ارزش و اهميت خاص و بااليي برخوردار 

 . است لذا مي توان به نيروي آن اتكا كرد

 

پست الكترونيكي درست زماني رشد كرد كه اينترنت به عنوان محيطي 

 استاديار علم كامپيوتر anil somayaji. دوستانه و مساعد تبديل شد

 در شهر اوتاوا گفت كه پروتكل براي عدم Carleton دانشگاه در

حمايت از حمالت طراحي شده، وجود تاييد اعتبار قوي كاربر الزم نبود 

و شما نمي دانستيد كه چه كسي برايتان پيام پست الكترونيكي مي 
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فرست، هيچ محدوديتي از نظر منبع وجود نداشت و فقط نامه قابل 

با توجه به تخميني . همه چيز تغيير كرده استولي اكنون . رويت بود

 ميليارد پيام پست الكترونيكي ٣٠ زده است هر سال حدود idcكه 

 دو برابر خواهد شد و ٢٠٠٦ارسال مي شود كه اين مقدار تا سال 

مدت چنداني نيست كه افراد اثر اسپم را روي نامه هاي الكترونيكي 

 . دست كم مي گيرند

 

 در سانفرانسيسكو هزينه اسپم را در سال ferris researchشركت 

جاري در شركت هاي بازرگاني آمريكاي شمالي با توجه به منابع 

كامپيوتري در زمان كنترل پست الكترونيكي نيز كمكي و قدرت توليد و 

 .  ميليارد دالر آمريكا برآورد مي كند١٠بهره وري كارگر، بيش از 

 

يس دهنده اينترنت در  كه يك سروmagma communicationsدر 
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 ميليون پيام پست الكترونيكي نا خواسته بطور ماهانه ٢٤اوتاوا مي باشد، 

 مي گويد، حتي magma در Ceo، a.j.byers. خطوط را قطع مي كنند

 درصد از كل ٧٤با وجود يك سيستم فيلترگذاري چند سطحي مناسب، 

 براي  ، ناخواسته مي باشد كهmagmaترافيك پست الكترونيكي در 

طي سه سال )  دالر آمريكا١٨٤،٥١٥( دالر كانادا ٢٥٠٠٠٠شركت 

 . گذشته هزينه در بر داشته است

 

Alan lepofsky مدير اصلي بازاريابي محصوالت ،lotus workplace 

درتورنتو مي گويد بخاطر وجود پست الكترونيكي زندگي او بهتر شده 

 . گذاشته استاست ولي اسپم تاثير منفي در روي نامه هاي او 

 

او گفت كه افراد از آنچه مفيد است نيز سو استفاده مي كنند مثل 

با . نوشيدن قهوه در هنگام خواب كه بعضي از آنها سو استفاده مي كنند
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 . اين همه، ابزار با ارزشي است

 

Lepofsky گفت، گذشته ازاسپم، اولين كاري كه همه با نشستن پشت 

او . وش كردن كامپيوترهايشان استميز كارشان انجام مي دهند، ر

گفت، آنها گوشي تلفن را برنمي دارند تا به صداي پيامهاي پستي خود 

 . گوش دهند بلكه مستقيما به سراغ پست الكترونيكي خود مي روند

 

Lepofsky مي گويد، با تاكيد بسياري كه روي پيام رساني الكترونيكي 

كيل مي دهد كه شركت مايه حيات محتوياتي را تش)  درصد٨٠حدود (

ها از آن نگهداري مي كنند و اكثر افراد اكنون وقتي به گذشته فكر مي 

كنند يعني زماني قبل از پيام رساني و روزهايي كه گزينه هاي ارتباطي 

فقط محدود به برداشتن گوشي تلفن، ارسال نامه بصورت كند يا كار 

 . كردن با يك فكس بود، بدنشان مي لرزد
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ت الكترونيكي مي تواند به صرفه جويي در زمان و ذخيره امروزه پس

فهرستها و برنامه هاي دريافتي از دور دست كمك كند و همچنين 

سريعترين و آسانترين روش براي برقراري ارتباط افراد با يكديگر 

 . است

 

Shawn yeager مدير عمليات زير بنايي اين تكنولوژي در شركت ،

Canada avanadaو كه راه حل هاي شركت  شهر تورنت

مايكروسافت را در زمينه تكنولوژي هماهنگ و يكپارچه مي سازد گفت، 

در حقيقت پست الكترونيكي يك ابزار ثابت در زندگي روزمره بشمار 

مي رود كه بواسطه آن طاقت كاربران در تحمل مشكالت پست 

 . الكترونيكي كمتر مي شود

 

 مهمتر از يك سيستم yaegerي پست الكترونيكي براي يكي از كالينتها
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او گفت، ما از اين روزهاي غرب وحشي . طراح منابع شركتي است

به يك ) زماني كه هنوز قانون در ايالت هاي غربي حكمفرما نشده بود(

مفهوم استاندارد و متمركز شده براي استفاده مناسب از ساختار پست 

رور پست الكترونيكي روي آورديم بطوريكه افراد بتوانند يك س

 . الكترونيكي را هر جايي كه مي خواهند قرار دهند

 

 مي ferris research، تحليلگر شركت jeff uboisبه همين دليل،

گويد آينده پست الكترونيكي درست همانطور بنظر مي رسد كه در 

انتقال از يك سيستم پست الكترونيكي هم مشكل و . گذشته بوده است

 . هم پر هزينه است

 

Ubois توضيح مي دهد بعنوان مثال براي آموزش يك برنامه 

كاربردي جديد به كاربران پست الكترونيكي يك سختي يادگيري وجود 
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دارد، همچنين وجود وجه اشتراك پست الكترونيكي دليل اصلي كاربرد 

 . آن در همه جا است

 

او گفت، همه نحوه كاربرد آنرا آموخته اند و بايد بطور مستمر از آن 

. ولي بايد محدوديتهايي نيز در سيستم وجود داشته باشد. اده كننداستف

Somayaji مي گويد بايد موانعي براي اسپم كننده ها وجود داشته 

او گفت، ما يك موقعيت . باشد تا آنها را ضعيف و اثرشان را خنثي نمايد

تكامل يافته را ايجاد كرده ايم كه براي كساني كه مي خواهند پيامهاي 

همچنين افزود، اسپم يك مشكل . را ايجاد كنند بسيار مناسب استاسپم 

به . اجتماعي بوده و كاربران بايد از پاسخگويي به اسپم خودداري كنند

همين منظور، بايد چندين معيار اجتماعي را براي افراد بنا نهاد تا ديگر 

پيامهاي حاوي اسپم را باز نكنند، درست مثل وقتي كه تلفن ها براي 

 . ين بار رايج گرديدند و ايجاد مزاحمتهاي تلفني يك عادت شده بوداول
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او مي گويد، بله افراد هنوز هم اينكار را انجام مي دهند ولي اين چندان 

 گفت كه از يك نظر Somajaji. موضوع مهم و پردردسري نيست

چون قدرت پست الكترونيكي با اينترنت يكي است و يكي از قديمترين 

آن به شمار مي رود ابزاري شناخته شده است ولي از نظر برنامه هاي 

الگوهاي كاربردي چندان شناخته شده نيست چون به سرعت در حال 

ولي من فكر مي كنم سرانجام كامل شده و براي همه جا . تكامل است

 . بيفتد و تا آن زمان چند دهه طول مي كشد

 

 

 ايجاد حفاظ 

 

 بي پاسخ مانده است، itنايع يك سوال كه تاكنون از طرف صاحبان ص

ايجاد موانع مناسب براي محافظت پست الكترونيكي در آينده است كه 
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با توجه به كليه نظرات و . حاكي از وجود پيام هاي نا خواسته مي باشد

پيشنهادات مطرح امروزي، به نظر مي رسد كه تكنولوژي ضداسپم 

ري وضع شد، احيا  كه در ژانويه سال جاcan-spamجديد آمريكا به نام 

 . كننده بحث درباره ضرورت قانونگذاري در جنگ بر عليه اسپم بود

 

اصلي در آمريكا در ماه فوريه عليه صدها )) ispچهار سرويس دهنده 

متهم تشكيل پرونده دادند كه بعضي از آنها داراي نام و بعضي ديگر به 

گزينه هاي در كانادا نيز .  شناخته شده بودندjohn doe يا janeنام 

 documents act protection andقانوني عليه اسپم كننده ها شامل 

electronic personal information مي باشد كه يك عمل رقابتي 

فدرال همراه با يك جمله آگهي گمراه كننده، كالهبرداري كامپيوتري و 

 يكي از Richard corely. نيز قوانين نادرست و گمراه كننده است

 در it و رييس عمليات blake در cassels and groydon llpشركاي 
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 house ofشركت گفت، همچنين چندين اليحه اعضاي خصوصي در 

commonsوجود دارد  . 

 

راه حل هايي كه در مقابل اسپم بكار مي رود در صورت قانوني بودن 

بايد بطور جهاني و سراسري درآيد در غير اين صورت آنچه ما انجام 

 رييس Tom Copeland.  فقط مشكل را از ما دور مي سازدمي دهيم

caip (Canadian association of internet providers ( در

كوبورگ اونتاريو گفت، ما اكنون در كانادا از الگويي پيروي مي كنيم تا 

 . اثر اين قانون را ببينيم

 

Elana Anderson عضو شركت forrester research ،مي گويد 

 ثابت شود كه قانون گذاري روش موثري براي ممانعت و حتي اگر

بازداشت اسپم كننده ها از همان ابتدا باشد بايد روشهاي مفيد ديگري 
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براي مثال او مي گويد يكي . در كنار آن براي اينكار وجود داشته باشد

. از راه حل هاي مبارزه با اسپم در مركز اقتصادي اين قضيه قرار دارد

ر هزينه پست الكترونيكي بايد بر دوش فرستنده باشد نه او مي گويد با

ispها، نه شركتهاي بازرگاني و نه مصرف كنندگان . 

 

پسن الكترونيكي در مقابل تلفن با هزينه برقراري ارتباط باال يا ارسال 

 . نامه با هزينه كاغذ و پست، ارزان است

 

ما است و وي مي گويد، پست الكترونيكي يك انقالب عظيم در زندگي 

 پيشنهاد مي كند تمركز هزينه به عهده فرستندگان forresterآنچه 

 . نامه هاي حجيم است

 

Anderson مي گويدفرستندگان e-mail بايد مشخصات خود را 

اين . ضميمه پيام هاي ارسالي نمايند و يك رجيستري اصلي را ايجاد كنند
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ه پيام را از ها و شركت هايي باشد كispرجيستري بايد مورد تاييد 

با ايجاد اين رجيستري به . طرف فرستنده قانوني دريافت مي كنند

 از ساختار مبتني بر هزينه پست Andersonموقع و مناسب، 

 . الكترونيكي پشتيباني مي كند

 

با قيمتي حدود يك پني يا كمتر، يك سازمان عضويتي مي تواند معامالت 

و بازرگانان را به جريان بين توزيع كنندگان كارت، دارندگان كارت 

او مي گويد، پست الكترونيكي امروزه رايگان . انداخته و كنترل نمايد

است و هر ميزان بهره در آمدي به دنبال دارد بنابراين اگر هزينه اي 

را صرف آن كنيد، افرادي را كه ميليونها پيام را ارسال مي كنند از 

در صد مشكل اسپم را  ٨٠تجارت دور كرده ايد و ايجاد رجيستري تا 

 در صد نيز با سيستم ٢٠ معتقد است كه Andersonحل مي كند و 

 . مبني بر پرداخت پول قابل حل خواهد بود
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Tim bray مدير فني گروه نرم افزار شركت سان مايكروسيستمز نيز 

او گفت، سيستم . به سيستم مبتني بر پرداخت وجه خوش بين است

بر پست الكترونيكي سنگين هستم و مبلغ فعلي فعال نيست و من يك كار

براي متوقف .  هزينه ناچيزي مي باشدe-mailيك پني براي ارسال يك 

 . ساختن اسپم، با كمال ميل اين هزينه را مي پردازم

 

با وجود اين، هيچكس پرداخت پول بابت ارسال نامه را بعنوان يك راه 

ينه، شما از  گفت، با پرداخت هزSomayaji. حل در نظر نمي گيرد

مشكل ديگري كه . مزاياي بسيار پست الكترونيكي بهره مند خواهيد شد

 و هر كاربر it پيش مي آيد اين است كه هر فروشنده ispدر هر 

براي مثال شركت . پست الكترونيكي داراي راه حل هاي متفاوتي هستند

 صحبت مي كند كه يك تكنولوژي caller idمايكروسافت اخيرا درباره 
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ييد اعتبار فرستنده است و كارش تاييد آدرس مبدا مربوطه به پيام تا

 . پست الكترونيكي است

 

Anderson گفت كه باالخره كار در صنعت بايد به طور گروهي 

او گفت تا يكسال پيش حتي هيچ پيشنهادي در اين باره . صورت گيرد

 . مطرح نبود ولي حاال چندين نظريه در اين مورد مطرح شده است

 

 افزود، Anderson. مكالمات شروع ميشوند و اين عالمت خوبي است

حداقل سه سال پيش بود يعني قبل از اينكه هر چيز بطور واقعي در 

 . رابطه با موضوع اسپم و براي مبارزه با آن شكل بگيرد

 

David skoll رئيس شركت roaring penguin software در اوتاوا 

از پذيرفتن ضمايم خودداري نموده مي گويد، شركت هاي بزرگ بايد 

و از پست الكترونيكي به عنوان ابزاري براي ارسال متنهاي ساده و 
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 . معمولي استفاده كنند

 

 و بعنوان ١٩٧٠او گفت، آنها بايد از پيت الكترونيكي همچون دهه 

روشي براي دستيابي به يك پيام متن از شخصي به شخص ديگر 

ايج ترين روشهايي است كه اسپم  رhtmlترفندهاي. استفاده كنند

كننده ها از آن براي فيلترگذاري محتوا استفاده مي كنند و نيز يك 

 . ريسك امنيتي روي پالتفرم ها محسوب مي شوند

 

به نظر وي پست الكترونيكي تنها بايد نشانگر وجود پيام هاي متني كوتاه 

 . ستبه همان صورتي كه از ابتدا طراحي شده ا. بين دو نفر باشد

 

، اين carleton، استاديار علم كامپيوتر در دانشگاه tony whiteبراي 

نوع تكامل جداگانه مفهوم خوبي ندارد و كاربرد تكنولوژي بايد به 

 . همان صورتي كه هست ادامه يابد
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 . او گفت، علم در واقع قدرت است

 

هر چه زمان براي مشاركت در پست الكترونيكي مساعدتر مي شود، 

 reallyهاي كنترل پست الكترونيكي از جمله پيام رساني فوري و سيستم

simple syndication در صنعت رشد مي كنند و مردم نحوه 

براي . استفاده از ابزارهاي مختلف براي انواع پيام ها را ياد مي گيرند

در .  قابل ارسال خواهد بودimنمونه، در خواستهاي فوري با استفاده از

م هايي كه از نظر زماني فوريت ندارند مي توانند به حاليكه ساير پيا

 . وسيله پست الكترونيك ارسال شوند

 

Bray عضو شركت سان معتقد است كه پست الكترونيكي قابل ذخيره 

ما هنوز . به نظر من همه چيز بايد بطور هماهنگ كار كند. خواهد بود

 نمي باشد در مراحل اوليه به سر مي بريم و اطالعات ما كافي و كامل
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ولي فكر مي كنم با پيشرفت زمان، پي خواهيم برد كه چه چيزي 

 . بهترين كارايي را خواهد داشت

 

 somayajiآيا در حال حاضر در يك شرايط خوب بسر مي بريم؟ پاسخ 

 . به اين سوال منفي است

 

او گفت، من فكر مي كنم ما در يك وضع سختي به سر مي بريم چون 

لگوهاي كاربردي آن به سرعت تغيير يافته اند و معيارهاي جامعه و ا

مي افزايد، ولي با وجود اين مسير تكامل ادامه مي يابد و پست 

 .الكترونيكي نيز قسمتي از آن را تشكيل مي دهد


