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 كيست؟) Spammer(چيست ؟ اسپمر  ) Spam(اسپم 

 

لكترونيكي من را پيدا مي     چگونه آدرس پست ا   ) Spammers(اسپمرها  

 كنند ؟

با اسپم و   ) Yahoo! Mail(چگونه مي توانم در پست الكترونيكي ياهو          

 اسپمرها مقابله كنم ؟ 

 چگونه براي ياهو مشخص كنم كه نامه اي كه دريافت كرده            -الف         

 ام يك اسپم است ؟

 SpamGuard و ابزار جالب توجه  Bulk پوشه -ب        

 (Block Addresses( روش مسدود كرن يك آدرس -ج       
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 كيست؟) Spammer(چيست ؟ اسپمر  ) Spam(اسپم 

گرچه اين روزها خيلي از افراد با مفهوم اسپم آشنا هستند بد نيست كه              

به طور خالصه عبارت است از پست        . كمي در مورد آن توضيح دهيم      

الكترونيكي عمدتا تبليغاتي و احتمال داراي ويروس كه شخصي به آدرس           

پست الكترونيكي شما مي فرستد تا براي محصوالت خاص خود تبليغ               

 . كند 

اگرچه همه ما هنگامي كه نامه اي براي شخصي مي فرستيم منظورمان            

نوعي تبليغ است ولي مساله مشخص در اسپمها اين است كه           از اين كار    

اشخاص با سماجت تمام فقط به فكر فروش محصوالت خود هستند كه            

بعضا هيچ ارتباطي با شما ندارند و شما هم تقاضايي براي دريافت ايميل             

اين با پيامهايي كه از طريق مثال       . در مورد آن محصول خاص نداده ايد      

 جمع دوستانه است براي شما ارسال مي شود           گروههاي ياهو كه يك    

 .كامال متفاوت است
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مي ) Spammer(به موسسه يا اشخاصي كه اسپم مي فرستند اسپمر            

ممكن است در طول يك      . اسپمرها معموال بسيار سمج هستند     . گوييم

همچنين معموال آدرس    . روز براي شما چند نامه تبليغاتي بفرستند         

 اختيار چندين موسسه اسپمر متفاوت قرار        پست الكترونيكي شما را در    

مي دهند و اين باعث مي شود كه از چندين منبع مختلف براي شما                  

اين مساله خصوصا در گذشته اي نه         . پست الكترونيكي فرستاده شود    

چندان دور كه حجم پست الكترونيكي ياهو بسيار پايين بود آزاردهنده            

 .بود

  

ست الكترونيكي من را پيدا مي      چگونه آدرس پ  ) Spammers(اسپمرها  

 كنند ؟
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امروزه در سايتهاي مختلف    . راههاي زيادي براي اين كار وجود دارد          

براي عضو شدن ، دريافت خبرنامه و به عناوين ديگر پست الكترونيكي             

اگرچه اكثر اين سايتها ، صرفا براي دادن           . شما را درخواست ميكنند    

ترونيكي استفاده مي كنند ولي     اطالعات درخواستي شما از اين پست الك       

بعضي از آنها هم آدرس پست الكترونيكي و اطالعات شما را در اختيار               

 !ديگران قرار مي دهند و اين آغاز درد سر شماست

  

با اسپم و   ) Yahoo! Mail(چگونه مي توانم در پست الكترونيكي ياهو          

 اسپمرها مقابله كنم ؟ 

از سايتهاي ارائه دهنده ايميل       براي مقابله با اسپم هر كدام           ! بله  

سايت ياهو . راههايي را پيشنهاد مي كنند و ابزارهاي خاص خود را دارند   

هم ابزارهاي خاص خود را ارائه مي دهد كه در اين مقاله ما به بررسي               

 :آنها مي پردازيم 
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 چگونه براي ياهو مشخص كنم كه نامه اي كه دريافت كرده ام               -الف  

 يك اسپم است ؟

چه پست الكترونيكي ياهو داراي يك ابزار اتوماتيك و هوشمند براي            اگر

تشخيص و جداكردن اسپم است ولي گاهي هم شما نامه اي را در                   

Inbox                 خود باز مي كنيد كه با توجه به محتويات آن يك اسپم است  .

در چنين حالتي به راحتي آن نامه را به عنوان يك اسپم به ياهو معرفي                

بر پاك كردن آن نامه ، ديگر نامه اي را از آن فرستنده              كنيد تا عالوه    

 . به خصوص دريافت نكنيد

 خود شده ايد و نامه مورد نظر        Inboxبراي اين كار وقتي وارد پوشه       

 . را انتخاب كنيد Spamرا باز كرده ايد ، از دكمه هاي باال ، دكمه 
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 حذف مي شود و پيامي       Inboxنامه مورد نطر به صورت خودكار از         

 :مانند شكل زير براي شما ظاهر مي شود

 

  

 :SpamGuard و ابزار جالب توجه  Bulk پوشه -ب 

 به صورت خودكار وقتي ايميلي براي شما ارسال          Yahoo !Maliسايت  

يي آن را چك مي كند و در صورتي كه آن مي شود با استفاده از روشها  

براي باز كردن   . را تبليغاتي تشخيص دهد در اين پوشه قرار مي دهد            

به پست الكترونيكيتان در سمت       )Log in(اين پوشه شما پس از ورود       

 : كليك كنيد Bulkچپ صفحه بر روي لينك 
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 SpamGuardكار تشخيص تبليغاتي بودن نامه ها توسط ابزاري به نام           

اين ابزار داراي هوش مصنوعي است و در طول زمان           . انجام مي شود  

 !به روز مي شود تا حيله هاي تبليغاتي جديد را تشخيص دهد

 وارد  Bulkبه هر حال اگر بخواهيد از اين ابزار استفاده كنيد ، به پوشه              

توجه كنيد در باالي    .بايستي تصويري شبيه تصوير زير را ببينيد       . شويد

 SpamGuardليست نامه هاي رسيده چه چيزي نوشته شده است ؟             

is ON or OFF .      اگر عبارتSpamGuard is OFF   ،بود 

SpamGuard               غير فعال است، در اين حالت بر روي قسمت Edit 

Settings      به اين شكل نامه هاي تبليغاتي به        .  كليك كنيد تا فعال شود
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 شما تميز و     Inbox قرار مي گيرند و پوشه         Bulk در   Inboxجاي  

 !پاكيزه فقط منتظر نامه هاي مهم شما مي ماند

 

  

 : (Block Addresses( مسدود كرن يك آدرس -ج

اگر مكررا نامه هاي تبليغاتي از يك پست الكترونيكي دريافت مي كنيد و             

مي خواهيد كه از آن فرستنده ديگر نامه اي دريافت نكنيد، مي توانيد              

آدرس فرستنده يا اصال دوميني را كه از آن اين نامه ها فرستاده مي                

يا اين روش مادامي كه فرستنده از آن آدرس           . شوند مسدود كنيد  

دومين به خصوص براي فرستادن نامه هاي خود استفاده مي كند ،                

 .موثر است
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 :روش مسدود كردن يك آدرس 

 Mail ، روي گزينه      Inboxاز قسمت باال و سمت راست صفحه          . ١

Optionsكليك كنيد . 

كليك " Block Address"از ليست موجود در اين صفحه بر روي           . ٢

 .كنيد

يا دوميني كه مي خواهيم مسدود شود را وارد          نام پست الكترونيكي    . ٣

 .كنيد

كليك كنيد تا اين آدرس در ليست           " Add Block"روي گزينه    . ٤

 .آدرسهاي مسدود شده شما ذخيره شود
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 آدرس ايميل يا     ١٠٠ردم مي توانيد     از روشي كه در باال معرفي ك         

 .دومين مختلف را مسدود نماييد

  

اگر بخواهيد آدرس نويسنده تمام نامه هايي را كه شخصا اسپم            : نكته  

تشخيص داده ايد را مسدود نماييد مي توانيد گزينه مربوطه را در                

 . انتخاب نماييد" Mail Options"از " Spam Protection"بخش 

  

 

 

 


