
از دست اين هرزنامه ها!
اگر از شما بپرسم يك معضل جهاني كه ساالنه ميليون ها دالر خسارت 
ــت، چه جوابي مي دهيد؟ حتمًا سراغ هر چيزي  بر جاي مي گذارد چيس
مي رويد به جز هرزنامه يا spam! همان ايميل هاي تبليغاتي كه هر روز 
به شما ارسال مي شود و اكثرًا به آن توّجه نمي كنيد! بله، درست شنيديد. 

اّما...
spam چيست؟ 

 اكثر شما از اينترنت استفاده مي كنيد و قطعًا در صورت استفاده تاكنون 
ــته ی زيادي دريافت كرده ايد. در جامعه ی اينترنتي  ايميل هاي ناخواس
ــتفاده از سرويس هاي ايميل  وقتي مي گوييم spam، منظورمان سوء اس
ــان، براي ارسال پيام هاي انبوه به گيرندگان بسيار زياد است.  و پيام رس
بعضي از اين ايميل ها اّدعا مي كنند كه شما را ثروتمند مي كنند و بعضي 

قول محصوالت جديد را به شما مي دهند و...
ــتفاده كنندگان اينترنت دارد و  spam، اثري بيش از مزاحمت براي اس
به طور جّدي بازدهي شبكه و سرويس دهندگان ايميل را پايين مي آورد. 
اين امر به اين دليل است كه فرستندگان آن، از هزينه ی بسيار پايين ايميل 
ــتفاده مي كنند و صدها هزار يا حّتي ميليون ها ايميل را در يك زمان  اس
ارسال مي كنند. حمله هاي spam پهناي باند زيادي مي گيرد، صندوق هاي 

پستي را پر مي كند و زمان خوانندگان ايميل را تلف مي كند. 
سپري در مقابل هرزنامه ها

ــت وجو، مي توانيد  ــا وارد كردن آدرس ايميل خود در موتورهاي جس ب
قابل مشاهده بودن آن را براي هرزنامه نويسان بررسي كنيد. اگر آدرس 
ايميل شما به وب سايت يا گروه خبري ارسال شده و آن سايت تضميني 
ــتن ايميل شما به شركت ها نداده، آدرس ايميل  براي در اختيار نگذاش

خود را از آن ها برداريد.
هرگز به هرزنامه ها پاسخ ندهيد، حّتي اگر پاسخ شما تقاضا براي حذف 
ــما از فهرست ارسال ايميل باشد. چون در اين صورت  آدرس ايميل ش
شما تأكيد كرده ايد كه آدرس ايميل شما معتبر و هرزنامه با موّفقيت به 

گيرنده رسيده است!
ــرا معمولًا پيام هاي  ــت باز نكنيد، زي ــه را تا جايي كه ممكن اس هرزنام
هرزنامه داراي عالمت هاي اينترنتي هستند كه هرزنامه نويسان را قادر 

مي سازند دريابند چه تعداد از ايميل هاي آن ها دريافت و باز شده اند. 
از به روز بودن نرم افزار آنتي ويروس خود اطمينان حاصل كنيد. بسياري 
از تروجان ها و ويروس ها، هاردديسك ها را براي يافتن آدرس هاي ايميل 
ــال كنند. با به روز نگه داشتن  ــكن مي كنند، تا هرزنامه و ويروس ارس اس

آنتي ويروس خود از ارسال هرزنامه به دوستانتان نيز اجتناب كنيد.
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ــی به محيط اينترنت  ــت داريد که با مرورگر ايران ــما هم مثل من دوس ش
دسترسی داشته باشيد؟ برايتان يک خبر خوش دارم: پس از ١٤ ماه تالش، 
نخستين مرورگر اينترنتی فارسی جهان، با نام تجاری «تيزبال» رونمايی شد. 
ــترش نرم افزارهای کاربردی اينترنت انجام  طراحی تيزبال در راستای گس
شده است. از ويژگی های اين نرم افزار می توان به سرعت باال، امنّيت در مرور 
ــته های جّذاب گرافيکی و  صفحات وب، افزونه های متعّدد و کاربردی، پوس
فارسی بودن آن اشاره کرد. اين مرورگر اينترنتی فارسی، قابلّيت های ويژه ای 
ــته بندی موضوعی بخش تنظيمات در۱۰ عنوان مختلف، قابلّيت  مانند دس
ــرکات عملّياتی ويژه ی موس  ــل نوار عنوان به حالت چندوظيفه ای، ح تبدي
جهت مرور آسان تر صفحات وب، قابلّيت دلخواه سازی فونت، اندازه و رنگ 
سربرگ ها (tab)، قابلّيت مرور ايمن صفحات وب، تنظيمات پيشرفته جهت 

تيز بال ايرانی سالم!

قاسم صفايی نژاد
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ــاهد افزايش كاربران اينترنت هستيم؛ اين روند در ايران  هر روز در دنيا ش
هم با شتاب زيادي انجام مي شود. به دليل قابلّيت دسترسي آسان، جذابّيت، 
ــون هر روز به  ــليقه هاي گوناگ ــّوع در حوزه هاي مختلف و س ــب متن مطال
ــل از ورود هر فناوري جديد در  ــود. اّما قب محبوبيت اينترنت اضافه مي ش
ــود. متأسفانه در ايران  ــازي مربوط به آن انجام ش اجتماع، بايد فرهنگ س
ــياري از موارد اين امر ديده نشده است. اينترنت با تمام خوبي هايي  در بس
ــه دارد، در بعضي موارد به ضرر جامعه ی ايران عمل مي كند و دليل آن  ك
نداشتن يك برنامه ی جامع و كامل براي معّرفي فناوري جديد به مردم در 

ابتداي ورود به جامعه است. 
درحالي كه در همه جاي دنيا، حّتي كشورهايي كه به ارزش ها پايبند نيستند 
ــه ی موارد دارند، نظارت خانواده بر نوجوانان امري  و ادعاي آزادي در هم
طبيعي و قانوني است. متأسفانه در ايران به دليل ضعف در معّرفي اينترنت 
ــه خانواده ها، پدران و مادران اّطالعات زيادي از رايانه و اينترنت ندارند و  ب

ــدان خود را راهنمايي كنند. قطعًا هيچ پدر و  به همين دليل نمي توانند فرزن
ــادري وقتي خالفکاري در بزند، در خانه را براي او باز نمي كند و با لبخند  م
او را به اتاق فرزند خود راهنمايي نمي كند! آگاهي نداشتن پدران و مادران از 
ــان دست آن ها را براي كمك به فرزندانشان  خطرات پيش روي فرزندانش
بسته است. نوجوانان هم در اينترنت با بمباران تبليغاتي و تصويرهاي جّذاب 

گرافيكي جذب مي شوند و ... 
 اعتياد به اينترنت، داشتن روحيه ی خشن و لجبازي، كمبود اعتماد به نفس 
و خودباوري، احساس تسليم نسبت به فرهنگ غربي، تمسخر تمدن ايرانی 
ــرات پيش روي  ــدن با محيط هاي غير اخالقي از خط ــالمي و مواجه ش اس

نوجوانان است كه بايد بيشتر به آن توّجه شود. 
ــاير سازمان هاي فرهنگي نيز بايد در اين امر   به جز خانواده ها، مدارس و س
تالش خود را مضاعف كنند. فراموش نكنيم همين نوجوانان، می خواهند در 

آينده، كشور ما را اداره كنند!

فيلتر اشيای تبليغاتی (POP-UP) دارد. هم چنين ويژگی منحصر به فرد اين 
مرورگر، دکمه ی مديريت مرورگر است. 

اگر می خواهيد از وب گردی خسته نشويد، حتمًا پوسته های مختلف تيزبال 
ــته ی جّذاب در  را دريافت کرده و نصب کنيد؛ چرا که  بيش از ۱۱۰ پوس
ــته بندی مختلف، پس از انتشار نسخه ی آزمايشی مرورگر، جهت  ۱۸ دس
دريافت در اختيار کاربران قرار خواهد گرفت. تيم طراحی و توسعه ی تيزبال، 
ــتفاده در مرورگر طراحی  ــون بيش از۱۸۰ افزونه ی کاربردی برای اس تاکن
نموده اند و کاربران می توانند با مراجعه به آدرس اينترنتی مرورگر اينترنتی 
فارسی تيزبال، به طور کاملًا رايگان، اين افزونه ها را دريافت کنند. چند نمونه 
ــويد: رابط نرم افزارهای  ــنا ش ــتر با آن آش از افزونه ها را نام می بريم تا بيش
اجرايی، خبرخوان آر.اس.اس، راديو اينترنتی، لينکدونی، مترجم صفحات وب، 

بازی های فلش، مديريت دانلود، نمايشگرهای 
آماری و رتبه بندی سايت ها، مديريت ايميل، رابط 
گرافيکی تيزبال، حذف تبليغات ناخواسته اينترنتی.

جستجوگر تيزبال
ديگر جهت جستجوی مطالب خود نيازی به مراجعه به چندين موتور جستجو 
ــتجوگر چندگانه ی تيزبال همه ی آن ها را در کنار هم  نخواهيد داشت، جس
برای شما فراهم کرده است. قابل ذکر است که طبقه بندی جستجوگر تيزبال 
ــد: وب گوگل، وب ياهو، تصاوير گوگل، تصاوير ياهو،  به صورت زير می باش

گروه های گوگل، گروه های ياهو، فهرست گوگل، ويکيپديا و آب و هوا.

www.asandownload.com :منبع

اينترنت هم فرهنگ دارد!

گرهای 
لليل، رابط  ييم ممي

نت نينت ا ته
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