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 ت؟چيس )Spamاسپم(  

ي آنها و توافق قبلي با آنها به كاربران در فضاي آنالين، كه بدون كسب اجازه هر گونه ارسال پيام
انجام شود، مستقل از اينكه اين كار براي چه هدفي انجام گيرد (اطالع رساني، تبليغات، دست يافتن 

موزش ترين راه مقابله با اسپم، آمهم.شودمي ناميده هرزنامه يا اسپم) …به رمز عبور، ايجاد ترافيك و 
  كاربران اينترنت است.

 هاي شخصي نيز در اين زمينه عبارت از:برخي توصيه 

 هايايميل براي ديگري از و كنيد استفاده هاسايت در نامثبت براي را يكي ؛ باشيد داشته ايميل دو كنيد سعي )1
  .كنيد استفاده تانخصوصي

از عبارت هاي مشابه مانند  @استفاده از كاراكتر  جاي به بنويسيد را ايميلتان آدرس وبالگتان در خواهيدمي اگر )2
  وجو قرار نگيريد.وجو مورد جستاستفاده كنيد تا توسط موتورهاي جست» ات«

 و برندمي پي ايميل آدرس بودن واقعي به اسپم فرستندگان زيرا ندهيد را هااسپم جواب عنوان هيچ به )3
  .فرستندمي برايتان بيشتري هاياسپم

 هم هايتاناكانت ديگر براي. كنيد »بالك« را اسپم آن بالفاصله شد فرستاده اسپم نيز تانخصوصي ايميل براي اگر )4 
  .دهيد انجام را كار اين توانيدمي

 را خود كاربران هايايميل هاسايت بعضي زيرا بپرهيزيد هاسايت و هاگروه در عضويت از االمكانحتي كنيد سعي )5
  كنند.ها براي فرستادن اسپم استفاده ميها از آن ايميلفروشند و اين شركتها ميشركت به
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فايل هاي ضميمه آن همچنين و به آنها پاسخ ندهيد.نخوريد را هاايميل كننده وسوسه هايعنوان گولوجه  هيچ به	 )6
  به آدرس فرستنده ايميل توجه كنيد . هيچ عنوان باز نكنيد. را به

دهد تا براحتي ايميل را اين امكان را به شما مي outlookكنترل كنيد ، چرا كه  outlook در را خود هاي ايميل )7
  دريافت كنيد و بعدا در فرصت مناسب نسبت به پاكسازي آنها اقدام كنيد . junk Mailدر پوشه 

با تركيب  ا از پسوردهاييو حتمبه صورت دوره اي پسورد اكانت ها و ايميل هاي خود را تغيير دهيد ) 8
  ) استفاده نماييد .&&^!*#@%$عددو حروف و كاراكترهاي  (

شود براي كنيد ، تلفن هايي كه به شما ميپيامك هاي ناخواسته ، ايميل هايي كه بدون سفارش و به اجبار دريافت مي
شويد تا به اجبار از محصول يا خبر يا خدماتي تبليغات و ...هر راه ارتباطي كه شما بصورت ناخواسته با آن مواجه مي

كنيم تا تحمل خود راكمي افزايش دهيد ، چرا كه پس از گذشت آگاهي پيدا كنيد اسپم است و به شما توصيه مي
دريافت آنها  .توانيد تنها با مشاهده عنوان يك مطلب به اسپم بودن آن پي برده و آنرا پاك كنيد اندك زماني شما مي

ايميل ها را به يا وب ميل خود ايجاد كنيد و تمام اين  outlookنيز ضرري ندارد در نهايت شما ميتوانيد يك پوشه در 
  .آن پوشه به عنوان پوشه هرز نامه ها هدايت كنيد و هر از گاهي نسبت به پاكسازي اين پوشه اقدام كنيد

با توجه به وجود خطرات و حمالت فضاي سايبري آگاه بودن و توجه به مسايل امنيتي مارا نسبت به 
  بسياري از اين مشكالت ايمن خواهد كرد .  

 


