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اســپم چیســت و چــرا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، چــه هزینــه هایــی را در پــی 

دارد و چگونــه مــی تــوان از شــر اســپم هــا خــاص شــویم در ایــن مقالــه از مدیــروب 

بــه ایــن مــوارد مــی پردازیــم.

وقتــی صحبــت از اســپم می          شــود چــه چیــزی بــه ذهنتــان خطــور می       کنــد؟ 

ــان  ــرای رشــد مجــدد موهایت ــی ب ــه پزشــکان دیجیتال قرص               هــای معجــزه آســایی ک

ــایر  ــرای س ــان ب ــا فرستادنش ــا ب ــه تنه ــراری ک ــای تک ــا ایمیل         ه ــد؟ ی ــخه میکنن نس

دوســتانتان، وعــده یــک شــبه ثروتمنــد شــدن را بــه شــما می دهنــد؟ معمــوال زمانــی 

ســر و کلــه اســپم یــا هرزنامه                  هــا )spam( پیــدا میشــود کــه شــما بــا آدرس پســت 

ــل شــما  ــر ایمی ــد. اگ ــام می                     کنی ــت ن ــل( در یــک وب ســایت ثب ــان )ایمی الکترونیکی ت

هنــوز بــه انبــاری از اســپم            های جورواجــور روی هــم تلنبــار شــده تبدیــل نشــده اســت، 

نگــران نباشــید! چراکــه دیــر یــا زود بــرای هــر دارنــده ایمیلــی اتفــاق می         افتــد و اگــر 

از ماهیــت و نحــوه عملکــرد آنهــا آگاهــی نداشــته باشــیم، عواقبــش برگشــت ناپذیــر 

خواهــد بــود.
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منظور از اسپم )spam( چیست؟

اســپم )spam( اســتفاده از سیســتم پیــام رســانی بــرای ارســال پیــام بــه عــده زیــادی 

از افــراد بــدون درخواســت خودشــان اســت کــه بــا هــدف پخــش تبلیغــات بازرگانــی، 

آگاهــی بخشــی غیــر تجــاری و یــا اهــداف غیــر قانونــی )اکثــرا تــاش بــرای بدســت 

آوردن اطاعــات شــخصی یــا مالــی افــراد( انجــام مــی پذیــرد.

اگرچــه شــناخته شــده ترین شــکل spam، اســپم ایمیــل اســت کــه بــه آن هرزنامــه 

ــابه در  ــتفاده های مش ــوء اس ــورد س ــاح درم ــن اصط ــا ای ــود، ام ــی ش ــه م ــز گفت نی

ســایر رســانه ها نیــز بــه کار بــرده مــی شــود. اســپم در رســانه هایی مثــل پیام رســانی 

فــوری، گروه هــای خبــری، موتــور جســتجوگر وب، در وباگ هــا، پیامــک، انجمن هــای 

ــل اســپم  ــز درســت مث ــی نی ــی و تبلیغــات تلویزیون ــی، اپلیکیشــن های موبایل اینترنت

ایمیــل یــا )هرزنامــه( صــدق مــی کنــد.

اصطــاح اســپم )Spam( از ســریال کمــدی بریتانیایــی ســیرک پرنــده مانتــی پایتــان 

)Monty Python’s Flying Circus( برگرفته شــده اســت. در این ســریال دو مشــتری 

وارد کافــه   ای مــی شــوند و قصــد دارنــد تــا از منــوی کافــه بــرای خــود غــذا ســفارش 

دهنــد. منویــی کــه تمــام سفارشــاتش بجــز یکــی، شــامل اســپم اســت. هم زمــان کــه 

ــد، قطعــه  ــدن می     کن ــه خوان ــی آهنگیــن شــروع ب ــا صدای ــو ب پیشــخدمت از روی من

موســیقی پخــش می               شــود کــه واژه اســپم بــه طــرز عجیبــی در آن تکــرار مــی شــود. 

تکــرار فــراوان ایــن واژه اشــاره بــه حضــورش در همــه جــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
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دارد. Spam در اصــل عنــوان نشــان تجــاری شــرکت تولیــد گوشــت خــوک کنســروی 

ُهرمــل )Hormel( اســت کــه در طــول جنــگ جهانــی دوم محبوبیــت بســیاری کســب 

ــود و  ــه ســربازان در دســترس نب ــرای تغذی ــدازه کافــی ب ــه ان ــرد. چراکــه گوشــت ب ک

ــکار  ــت ب ــد. عل ــروی )Spam( روی آورن ــت        های کنس ــه گوش ــد ب ــور بودن ــا مجب آن     ه

بــردن ایــن واژه بــرای کاربــرد اینترنتــی آن نیــز همیــن اســت. هــر روز خوردن گوشــت 

پختــه شــده        ای کــه از مــواد درجــه یــک تهیــه نشــده و در قوطــی ریختــه شــده باشــد، 

در نــوع خــود مــی توانــد بســیار آزاردهنــده باشــد!

 

در دهــه 1980، اصطــاح spam بــرای توصیــف افــرادی بــه کار بــرده شــد کــه در بــی 

بــی اس        هــا )Bulletin Board System( و ماد         هــا )Multi-User Domain( واژه 

spam را بارهــا تایــپ می کردنــد تــا متــن ســایر کاربــران را از کادر صفحــه نمایــش 

خــارج کننــد.

اگرچــه شــرکت مــواد غذایــی هرمــل بــا اســتفاده اینترنتــی اصطــاح spam مخالفتــی 

 )Spam( بــزرگ انگلیســی ”S“ نــدارد، امــا خواســتار اســتفاده از ایــن اصطاح با حــرف

بــرای اشــاره بــه محصــوالت و نشــان تجــاری خــود شــده اســت. همیــن امــر باعــث 

شــده تــا بعضــی هــا عاشــق Spam و همــه از spam متنفــر باشــند!
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اولین اسپمر چه کسی بود؟

بــه شــخصی کــه اســپم ارســال مــی کنــد اســپمر می   گوینــد. اولیــن اســپمر شــناخته 

شــده گــری تــورک )Gary Thuerk(، بازاریابــی در شــرکت تجهیــزات دیجیتالــی بــود. 

او اولیــن هرزنامــه را در ســال 1978 بــرای 400 گیرنــده ارســال کــرد. گــری موفــق شــد 

محصوالتــی را بفروشــد و بــه درآمــد 13 میلیــون دالر برســد. در واقــع اســپم او جــواب 

داد.

چرا اسپم )spam( مورد استفاده قرار می گیرد؟

ــرای اهــداف سیاســی،  ــی وجــود دارد. اگرچــه ب ــرای انتشــار اســپم اهــداف متفاوت ب

ــده  ــروزه عم ــا ام ــت، ام ــده اس ــرده ش ــکار ب ــز ب ــرداری نی ــی کاهب ــی و حت مذهب
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ــی اســتفاده  ــا اهــداف تجــاری و تبلیغاتــی منتشــر می          شــوند. هــدف اصل اســپم   ها ب

از اســپم، کســب ســود اســت. ارســال ایمیــل در ابعــاد گســترده بســیار کــم هزینه       تــر و 

ــل در  ــارد ایمی ــه حــدود 250 میلی آســان     تر از ارســال نامه                 هــای فیزیکــی اســت. روزان

سراســر دنیــا ارســال می         شــوند کــه 45 درصــد آن       هــا را هرزنامه       هــا )spam( تشــکیل 

ــاالن  ــای بزرگس ــامل محتواه ــپم       ها ش ــن اس ــات، محبوب    تری ــدا از تبلیغ ــد. ج می     دهن

ــتور  ــام دس ــا انج ــا ب ــدن تنه ــدار ش ــت پول ــی زحم ــی و ب ــتقال مال ــای اس و وعده       ه

ــت. ــاده اس ــی س العمل      های

هزینه  هایی که اسپم   ها روی دست ما می   گذارند

هرزنامه   هــا از نظــر اقتصــادی بســیار بــه صرفــه و مناســب هســتند، چراکــه مبلغــان 

تقریبــا هیــچ هزینــه عملیاتــی بــرای ارســال آن  هــا پرداخــت نمــی کننــد. همیــن بــه 

صرفــه بــودن اســت کــه ســبب شــده تــا هــر روزه بــر تعــداد اســپمرها افــزوده شــود 

و شــرکت   های بازاریابــی بیشــتری بــه ایــن ســمت و ســو درحرکــت باشــند. درســت 

اســت کــه اســپمینگ بــرای مبلغــان و اســتفاده کنندگانــش هزینه    هــای چندانــی درپــی 

ــل  ــی ازقبی ــت. هزینه   های ــس اس ــا برعک ــا کام ــرای دولت   ه ــل ب ــا درمقاب ــدارد ام ن

ــرای  ــده ب ــران کنن ــی نگ ــروی کار موضوع ــزات و نی ــت تجهی ــدر رف ــی و ه ــت کارای اف

تمــام دولت   هــای جهــان شــده اســت. همیــن امــر ســبب شــده اســت تــا کشــورها 

ــال،  ــوان مث ــند. بعن ــده باش ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــب قوانین ــدد تصوی درص
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شــواهد حاکــی از آننــد کــه در ســال 2007 در ایــاالت متحــده، هزینــه اتــاف منابــع و 

نیــروی کار ناشــی از وجــود اســپم  ها بالــغ بــر 13 میلیــارد دالر بــوده اســت. بــه طــور 

کلــی، spamming از چنــد جهــت هزینــه بــر اســت؛ ازجملــه: روش   های ارســال اســپم 

هــا، صــرف منابــع بــرای تصویــب قوانیــن مربــوط بــه آن   هــا و اجــرای ایــن قوانیــن 

کــه همگــی از هزینه    هــای مســتقیمی اســت کــه از وجــود اســپم  ها ناشــی می   شــود. 

ــتقیمی  ــر مس ــای غی ــه هزینه   ه ــوند، بلک ــم نمی    ش ــا خت ــن ج ــه همی ــا ب ــا هزینه      ه ام

نیــز در کار اســت کــه بایــد بپردازیــم؛ مثــل ســرقت مالــی، ســرقت داده   هــا، ســرقت 

هویــت و ایده    هــای مــردم، انتشــار ویــروس و انجــام اعمــال خرابکارانــه. امــا بــاز هــم 

ادامــه دارد! از مهمتریــن هزینه   هایــی کــه بــا وجــود اســپمینگ ملــزم بــه پرداختشــان 

ــور  ــدرد نخ ــرف و ب ــی مص ــات ب ــتجو از صفح ــای جس ــدن موتوره ــر ش ــویم پ می   ش

اســت کــه انجــام جســتجو و تحقیــق را مختــل، و مــا را از بزرگتریــن منبــع اطاعاتــی 

ــد.  ــروم می     کن ــود مح موج
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انواع اسپم )spam( در بازاریابی

ــداد  ــه تع ــده ب ــته و نطلبی ــی ناخواس ــاط دیجیتال ــوع ارتب ــر ن ــه ه ــی، ب ــور کل ــه ط ب

ــیوه  های  ــه ش ــپم  ها ب ــد، اس ــه ش ــه گفت ــور ک ــود. همانط ــه می  ش ــاد spam گفت زی

گوناگونــی در فضــای اینترنــت رواج یافته  انــد و بــه پســت الکترونیکــی و هرزنامه  هــا 

ــم. ــی پردازی ــح بعضــی از آن  هــا م ــه توضی ــه ب خاصــه نمی  شــوند. در ادام

 

در ایمیــل مارکتینــگ: شــایع تریــن شــکل spam، اســپم ایمیــل یــا هرزنامــه اســت. 

ــد  ــوای چن ــا محت ــی ب ــه  ای دیجیتال ــل )e-mail( نام ــا ایمی ــی ی ــت الکترونیک پس

ــه می دهــد، ســرویس ایمیــل  رســانه  ای اســت و ســامانه ای کــه ایــن خدمــات را ارائ

ــداد  ــه تع ــته ب ــای ناخواس ــال ایمیل ه ــه ارس ــه(، ب ــل )هرزنام ــپم ایمی ــام دارد. اس ن

ــل، در  ــا در ایمی ــود. هرزنامه                ه ــاق می   ش ــی( اط ــوای تبلیغات ــا محت ــب ب ــاد )اغل زی

اواســط دهــه 90 میــادی بــه معضــل تبدیــل شــدند؛ زمانــی کــه اســتفاده تبلیغاتــی 

ــال 2007  ــد و در س ــدا کردن ــد پی ــد رش ــال های بع ــی س ــد. ط ــت آزاد ش در اینترن

ــرای  ــده ب ــام ش ــاش انج ــد. ت ــکیل می دادن ــا را تش ــد کل ایمیل ه ــدود 80 درص ح

ــن  ــه تصویــب قوانی ــردن ایمیل هــای اســپم )هرزنامــه(، منجــر ب ــی اعــام ک غیرقانون

ــرد. تاش هــای  ــا حــد ممکــن بگی ــوی ایــن مــوارد را ت ــد جل قضایــی شــد کــه بتوان

ــدگان  ــه دهن ــی و ارائ ــتم های امنیت ــم، سیس ــتگاه های حاک ــط دس ــده توس ــام ش انج

خدمــات ایمیلــی بنظــر امــری موثــر در کاهــش حجــم ایــن ایمیلهــا می  آیــد. هــدف از 
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ــی هرزنامه هــا  ــه طــور کل ــر اســت. ب ــاوت از یکدیگ ارســال spam )هرزنامه   هــا( متف

بــه منظــور تبلیغــات تجــاری، غیــر تجــاری و فیشــینگ ارســال می شــوند. فیشــینگ 

عبــارت اســت از: تــاش بــرای فریــب افــراد و بدســت آوردن اطاعــات شــخصی آن ها. 

فیشــینگ یکــی از ســاده ترین و در عیــن حــال خطرنــاک تریــن نــوع حمــات ســایبری 

اســت. چراکــه قدرتمنــد تریــن و آســیب پذیر تریــن کامپیوتــر موجــود در دنیــا را مــورد 

هــدف قــرار می دهــد؛ ایمیل هــای فیشــینگ بــا فریــب کاربــران آن هــا را ترغیــب بــه 

ارســال اطاعاتــی همچــون نــام کاربــری و رمــز ورود بــه وبســایت ها و اطاعــات کارت 

ــد. ــود می کنن ــاری خ اعتب

ــورت  ــه ص ــی )forum spam(، ب ــن اینترنت ــپم انجم ــی: اس ــای اینترنت ــن ه در انجم

ــات( انجــام  ایجــاد پیام هــای تبلیغاتــی در انجمن هــای اینترنتــی )معمــوال توســط رب

ــوان گفتگــوی  ــا عن ــط ب ــر مرتب ــا ایجــاد موضوعــی غی ــن spam هــا ب ــرد. ای می پذی

انجمــن، ســبب انحــراف بحــث و بــه نتیجــه نرســیدن آن می شــوند. اکثــر اســپم های 

ــدف  ــا دو ه ــن لینک  ه ــتند. ای ــی هس ــایت های خارج ــه س ــک ب ــاوی لین ــی ح انجمن

ــد: اول، افزایــش بازدیــد موتور هــای جســتجو در حــوزه هــای پــر رقابتــی مثــل  دارن

کاهــش وزن، دارو ســازی و امــاک و ایجــاد ترافیــک بیشــتر بــرای ایــن ســایت های 

ــورت  ــکل ص ــه دو ش ــت ب ــن اس ــورد دوم ممک ــه م ــد. ک ــب درآم ــاری. دوم، کس تج

ــپمر  ــود اس ــا خ ــده ب ــه ش ــاری گفت ــایت های تج ــت س ــه مالکی ــی ک ــرد: درصورت پذی

باشــد، در حقیقــت او توانســته محصــوالت خــود را بــه فــروش برســاند و درصورتــی 
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کــه ایــن ســایت ها متعلــق بــه افــراد دیگــر باشــد، اســپمر بــا هــر خریــد انجــام شــده 

ــد. ــق لینک هــا، حــق کمیســیون دریافــت مــی کن ازطری

ــده  ــرای مشــتریان، آزاردهن ــژه ب ــه وی ــد، ب ــوع spam هــا می توان در پیامــک: ایــن ن

ــت ارســال  ــه باب ــه ای ک ــه بخاطــر هزین ــط بخاطــر دردســرهایش، بلک ــه فق باشــد؛ ن

پیامــک بایــد پرداخــت شــود. همیــن مســئله باعــث شــده تــا بــا وجــود تعــداد زیــاد 

ــند. ــر نباش ــدان فراگی ــی چن ــپم   های پیامک ــراه، اس ــای هم ــران تلفن ه کارب

 spam در شــبکه هــای اجتماعــی: رســانه هایی مثــل فیــس بــوک و توییتــر نیــز از شــر

هــا در امــان نمانده انــد. اســپمرها بــا هــک کــردن حســاب افــراد و پنهــان شــدن زیــر 

نقــاب و ظاهــر آن هــا، بــرای مخاطبانــی مثــل دوســتان و فامیــل کــه بــه افــراد هــک 

شــده اعتمــاد دارنــد، لینک هــای ســاختگی ارســال می   کننــد. بــرای مثــال، در توییتــر، 

اســپمر ها کار را بــا دنبــال کــردن حســاب افــراد تاییــد شــده مثل »شــاهرخ اســتخری« 

آغــاز می  کننــد. زمانــی کــه صاحــب حســاب نیــز اســپمر را دنبــال کنــد، درحقیقــت بــه 

اســپمر اعتبــار بخشــیده اســت. بــه طــور کلــی، اســپمر ها )بــدون مقاصــد خرابکارانــه( 

اطاعــات غیرمرتبــط و نادرســت را در فضــای شــبکه  های اجتماعــی پخــش مــی کننــد.
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در وبالگ    هــا: در ســال 2003، ایــن مــدل spam بــا گذاشــتن مکــرر کامنــت در 

پســت  های وباگــی مختلــف، لینکــی بــه ســایت تجــاری اســپمرها ارائــه می کــرد کــه 

از ایــن طریــق مــی توانســتند صاحــب درآمــد شــوند. یکــی دیگــر از شــکل های اســپم 

وباگــی، اســپم کــردن تگ هــای خاصــی در وبســایت هایــی نظیــر Tumblr اســت. 

ایــن ســرویس بــه کاربــران خــود اجــازه مــی دهــد تــا محتــوای چنــد رســانه ای خــود 

ــال  ــران را دنب ــاگ دیگ ــن وب ــد و همچنی ــال کنن ــاه ارس ــت های کوت ــب پس را در قال

کننــد.

ــم از  ــی ه ــایت های ویدئوی ــی س ــو: حت ــذاری ویدئ ــتراک گ ــه اش ــایت     های ب در س

هجــوم spam هــا در امــان نمانده انــد. اســپم در ایــن روش بــا بارگــذاری ویدئویــی 

در ســایت بــا عنــوان و اســمی جالــب توجــه شــروع می شــود. درطــول پخــش ویدئــو 
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عکســی نمایــان می شــود کــه بــه قصــد گمــراه کــردن تماشــاگر قــرار داده شــده اســت 

و حــاوی پیامــی اســت کــه از مخاطــب می خواهــد تــا بــرای تماشــای ویدئــوی مــد 

ــوای  ــت محت ــن اس ــه ممک ــال آنک ــد. ح ــه کن ــاص مراجع ــه ای خ ــه صفح ــرش ب نظ

ویدئــو چیــزی کامــا غیــر مرتبــط و یــا صرفــا متنــی شــامل یــک لینــک بــه صفحــه ای 

مشــخص باشــد. ایــن صفحــه ممکــن اســت از شــما اطاعــات خاصــی را بــرای امــری 

مثــل ثبــت نــام بخواهــد و یــا صفحــه ای از یــک ســایت تجــاری باشــد کــه شــما بــا 

خریــد کــردن از آن ســبب کســب درآمــد اســپمر شــوید.

ــه  ــن هایی ک ــامل: 1( اپلیکیش ــتورها ش ــی: spam در اپ اس ــن       های موبایل در اپلیکیش

بــه طــور خــودکار ســاخته شــده اند و کاربــرد و توضیــح معنــاداری بــرای آن هــا وجــود 

نــدارد. 2( انتشــار چندیــن نمونــه از یــک اپلیکیشــن بــه خصــوص، بــرای بــاال بــردن 

آمــار بازدیــد آن. 3( اپلیکیشــن هایی کــه یــک کلمــه کلیــدی غیــر مرتبــط را بیــش از 

انــدازه تکــرار می کننــد تــا کاربرانــی را از طریــق جســتجوهای ناخواســته جــذب کننــد.

ــه  ــوان ب ــیوه های spamming، می ت ــن ش ــتجوگر وب: از خطرناک تری ــور جس در موت

ــال هســتید و حضــور  ــر صاحــب کســب و کار دیجیت ــرد. اگ ــه اشــاره ک ــن گزین همی

آنایــن بــرای شــما بیــش از هــر چیــزی در کســب ســود اهمیــت دارد، بایــد بگوییــم 

کــه اســپم موتــور جســتجو دشــمن درجــه یــک حضــور آنایــن کســب و کار شماســت. 

اســپم موتــور جســتجو، دســتکاری عمــدی و متقلبانــه صفحه هــای HTML اســت تــا 

شــانس حضــور خــود در بیــن باالتریــن نتایــج جســتجو را افزایــش دهــد. برخــی از 
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تکنیک هــای ایــن نــوع اســپمینگ عبارتنــد از: تکــرار یــک کلمــه بــه دفعــات و پشــت 

ســر هــم، تکــرار متــا تــگ، هاســتینگ چندیــن وبســایت بــا آدرس هــای متفــاوت امــا 

محتــوای یکســان، اســتفاده از لینک هــای مخفــی و ... . در ایــن روش کاربــری کــه در 

یــک موتــور جســتجو )مثــل گــوگل( بــه دنبــال کلمــه ای می گــردد، ســر از ســایت های 

ــری  ــه جســتجو شــده در مــی آورد. هــدف از بکارگی ــه کلم ــط ب ــا بی رب اشــتباه و کام

ایــن نــوع اســپم، جــذب هرچــه بیشــتر بازدیــد کننــده از موتورهای جســتجو و کســب 

درآمــد بیشــتر اســت.

چگونه از شر اسپم ها )هرزنامه( خالص شویم؟

بــرای اینکــه، چــه در کســب و کار و چــه در زندگی شــخصی، در صــف قربانیان اســپم ها 

نباشــیم، چنــد نکتــه وجــود دارد. اوال بایــد اصطاحــا گــوش بــه زنــگ باشــیم. بــه ایــن 

معنــی کــه بــا گذشــت زمــان دربــاره اســپم ها و ســاز و کار آن هــا اطاعــات بــه روزی 

داشــته باشــیم و آن هــا را بشناســیم. آیــا spam روزی منســوخ خواهــد شــد؟ بــه ایــن 

شــکل کــه بــه کلــی ناپدیــد شــود و دیگــر آثــاری از آن باقــی نمانــد، خیــر؛ امــا شــما 

ــد.  ــاش کنی ــود، ت ــب و کار خ ــرب آن روی کس ــرات مخ ــش اث ــرای کاه ــد ب می توانی

چنــد نکتــه در برخــورد بــا هرزنامه هــا در زیــر آمــده اســت.

ــاز  ــا را ب ــام آن ه ــما پی ــه ش ــد ک ــپمر ها می فهمن ــد: اس ــاز نکنی ــا را ب ــز هرزنامه ه  هرگ

ــد. ــاره می کن ــه ارســال دوب کردیــد. همیــن موضــوع آن هــا را تشــویق ب
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ــر  ــر معتب ــد دال ب ــردن لینک هــا می توان ــد: بازک ــک نکنی ــی کلی ــچ لینک ــز روی هی هرگ

و فعــال بــودن ایمیــل شــما باشــد. درنتیجــه ارســال بیشــتر هرزنامه هــا را بــه دنبــال 

ــرار خواهــد داد. ــن شــما را در معــرض خطــر بدافزار هــا ق خواهــد داشــت و همچنی

هرگــز بــه هرزنامه هــا پاســخ ندهیــد: پاســخ دادن بــه آن هــا نشــان از حضــور و اعتبــار 

ایمیــل دارد و اســپمرها را ترغیــب بــه ارســال دوبــاره مــی کنــد.

در ســرویس ایمیــل خــود از فیلترهــا بــرای مســدود کــردن فرســتنده ها یــا زبان هــای 

خــاص اســتفاده کنیــد: فیلترهــای ایمیــل قابــل تنظیــم بــرای مســدود کــردن افــراد 

خــاص و یــا برعکــس )لیســت ســفید( هســتند.

حســاب ایمیــل ذخیــره داشــته باشــید: مطمئــن شــوید بــرای ثبــت نــام در ســایت ها، 

عضویــت در مجــات، ارســال پیــام در گروه هــای گفتگــوی آنایــن یــا در هــر موقعیــت 

ــود،  ــتفاده ش ــور اس ــما چط ــل ش ــت از آدرس ایمی ــرار اس ــد ق ــه نمی دانی ــری ک دیگ

آدرس ایمیــل ذخیــره خــود را بــکار می بریــد؛ نــه آدرس ایمیــل اصلــی شــما کــه اصــل 

ــل  ــک آدرس ایمی ــی، همیشــه ی ــه طــور کل ــرد. ب ــا آن انجــام می گی ــت شــما ب فعالی

ــرای اینگونــه موقعیت هــا داشــته باشــید. اضافــه ب
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سخن آخر:

اســپم    ها )spam( ســیلی از پیام هــای تبلیغاتــی و غیــر تبلیغاتــی هســتند کــه 

ــه ارســال پیام هــا بــه شــکل ســنتی، بســیار  ــه بودنشــان نســبت ب بخاطــر کــم هزین

مــورد توجــه قــرار گرفتنــد. تــا جاییکــه هــر دارنــده ایمیلــی تــا بــه حــال یکبــار یکــی 

ــه  ــه پیام هــا، آن هــم ب ــا دریافــت اینگون ــرده اســت. معمــوال ب ــا را دریافــت ک از آنه

کــرات، احســاس خوبــی بــه مــا دســت نخواهــد داد و بیشــتر منزجــر می شــویم تــا 

راضــی. نکتــه ای کــه بســیار قابــل توجــه اســت، امــکان اســتفاده از spamming بــرای 

مقاصــد خرابــکاری و کاهبــرداری اســت. اگــر صاحــب کســب و کار اینترنتی هســتید و 

در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ فعالیــت می کنیــد، کســب آگاهــی از ماهیــت و کارکــرد 

هرزنامه هــا بــرای شــما امــری ضــروری اســت. چــرا کــه اســپم ها مســتقیما بــر حــوزه 
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ــرای کســب و کار شــما  ــه شــدت ب ــد ب ــوده و می توانن ــذار ب ــال اثرگ ــی دیجیت بازاریاب

آســیب زا باشــند. حــال کــه بــا مطالعــه ایــن مقالــه بــه آگاهــی پیرامــون ایــن معضــل 

همــه جانبــه مســلح شــده اید، امیــد اســت تــا بــه نحــو احســن در برابــر ایــن عامــل 

مخــرب محفــوظ بمانیــد.
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