آىّا تِ عٌَاى
اٗو٘لّإ تثل٘غاتٖ ًاخَاستِ کِ اص 


کاهپَ٘تش ضوا اتضاسٕ کِ

اعوٌ٘اى پ٘ذا کٌ٘ذ کِ دس

اٗو٘لّاٖٗ

هٖضَد،
اسپن ٗا ّشصًاهِ ًام تشدُ 

ّشصًاهِّا سا اص اٗو٘ل اغلٖ جذا ٍ تِ پَضٔ


اسپنّا

تَْ٘دُ ٍ آصاس دٌّذُ ّستٌذ .گاّٖ اٍقات

هٖکٌذٍ،جَدداسد.
اٗو٘لّإًاخَاستِاسسال 


ضاهل پ٘طٌْادّإ جعلٖ ّستٌذ کِ فقظ ٍقت ٍ
پَلضواسااصت٘يخَاٌّذتشد.تشإتَقفٍ هحذٍد
هٖتَاً٘ذ پ٘طٌْادٕ سا کِ اص
اسپنّا ضوا 

کشدى
هٖکٌ٘ذّ ،واًٌذ ٗک تواس
عشٗق اسپن دسٗافت 
تلفٌٖ ًاخَاستِ ٍ ًاتجا ،سد کٌ٘ذّ .شگض ٍعذُ ٍ
غشٗثِّا

ٍع٘ذّاٖٗ کِ اص عشٗق اسپن ٍ اص عشف
هٖکٌ٘ذ ،تاٍس ًکٌ٘ذ .سعٖ کٌ٘ذ دس هَسد
دسٗافت 
تطخ٘ع کالّثشداسٕ ّإ ساٗج اٌٗتشًتٖ ت٘طتش

هزسناهه یا اسپن چیست ؟

اعالعات کسة کٌ٘ذ ٍ اعالعات خَد سا دس صهٌ٘ٔ
کالّثشداسٕ ّإ ساٗج اٌٗتشًتٖ افضاٗص 

تطخ٘ع

هٖتَاً٘ذ اص دٍ آدسس اٗو٘ل استفادُکٌ٘ذ :اص
ضوا 
پ٘غامّإخػَغٍٖاصدٍهٖتشإخشٗذ

اٍلٖتشإ
سشٍٗسّإ

خثشًاهِّا ،چت سٍم ٍ دٗگش

اٌٗتشًتٖ،
هٖتَاً٘ذ اص ٗک
هَجَد ،استفادُ کٌ٘ذّ .وچٌ٘ي 
آدسس اٗو٘ل دٗگشٕ استفادُ کٌ٘ذ کِ تا آى
اٗو٘لّإ هَسد ً٘اص سا تِاٗو٘ل دائوٖ ٍاغلٖ خَد

تفشست٘ذ تا دس غَست دسٗافت اسپن  ،آى سا (تذٍى
ّ٘چ اثشٕ سٍٕ آدسس اٗو٘ل اغلٖ ٗتاى) ،حزف
کٌ٘ذ.
اٗو٘لّاٗتاىسادسهقاتلدٗذعوَمقشاس

سعٖکٌ٘ذ،

دّ٘ذ.

ٍتالگّا ،دس چت

ًذّ٘ذ .تشإ هثال دس پ٘امّإ
تنظین كننذه :

چگونه هیتوانین تعذاد ایویلهاي را كه به صورت اسپن
دریافت هیكنین ،كاهش دهین؟

حزاست فناوري اطالعات دانشگاه

اس یک فیلتز ایویل استفاده كنیذ:

ضثکِّإ اجتواعٖ ٗا دٗگش فضاّاٖٗ کِ تِ

سٍم،
غَستعوَهٖاست،آدسساٗو٘لخَدسادسهعشؼ
ًواٗص ًگزاسٗذ ،صٗشا فشستٌذگاى اسپن ،اص اٌٗتشًت
هٖکٌٌذ.
تشإتذستآٍسدىاٗو٘لّااستفادُ 

♦

اص تشًاهٔ اهٌ٘تٖ هٌاسثٖ خَب تشإ

حتواً سیاست هاي حفظ حزین خصوصی و هالحظات را چک

چگونه هیتوانین فزستادى ایویل اسپن ،به دیگزاى را كاهش

كنیذ:

دهین:

س٘استّإ

قثلاصاسسالاٗو٘ل تِ ٗک ٍب ساٗت،

ّکشّا ٍ فشستٌذگاى اسپن دس اٌٗتشًت تِ دًثال


حفؼحشٗنخػَغٖآىساتشسسٖکٌ٘ذ؛صٗشاتعضٖ

کاهپَ٘تشّاٖٗ تا اهٌ٘ت پاٗ٘ي ّستٌذ ٍ صهاًٖ کِ

ضشکتّا دس س٘استّإ خَداٗياجاسُ سا داسًذ تا


هٖکٌٌذ
کاهپَ٘تش حفاؽت ًطذُ ٗافتٌذ ،سعٖ 

ٗک

اٗو٘لضواساِٗدٗگشاىتفشٍضٌذ.تِعَسقغع؛ضوا

تا ٗک ًشم افضاس پٌْاى تِ ًام  malwareسٍٕ آى

کاهپَ٘تشضواًفَرکٌٌذ.


ساٗتّاٖٗ کِ اص لحاػ

تواٗلٖ تِ اسسال اٗو٘ل تِ

هٖتَاًٌذ کٌتشل
ًػة کٌٌذ کِ اص عشٗق آى 

♦  ٌّگام داًلَد ٍ ٗا تاص کشدى ّش فاٗلٖ کِ تِ

اهٌ٘تدسسغحپاٌّٖٗ٘ستٌذً،ذاسٗذ.

کاهپَ٘تش ضوا سا اص ساُ دٍس تِ دست گ٘شًذ .تس٘اسٕ


اٗو٘ل ضوا ضو٘وِ ضذُ است ،دقت کٌ٘ذّ :شگض

هٖضًَذ تا ٗک)
اص اٗي کاهپَ٘تشّا تِ ّن ٍغل 

هٖکٌ٘ذ
ضو٘وِاٗو٘لّاساتاصًکٌ٘ذ؛ حتٖاگشفکش 

ضثکِإاستکِفشستٌذگاىاسپناصآى

Botnet

اص عشف ٗک دٍست ٗا ّوکاستاى فشستادُ ضذُ

اسپنّاٖٗ
هٖتَاًذ سٍٕتعذاد 
اًتخابآدسساٗو٘ل 

ه٘لَ٘ىّا اٗو٘ل دس لحؾِ استفادُ

تشإ فشستادى

هٖداً٘ذ
است،هگش اٌٗکِ ضوا هٌتؾش آى ّست٘ذ ٗا 

هٖکٌ٘ذ ،اثش تگزاسد .فشستٌذگاى اسپن،
کِ دسٗافت 

کاهپَ٘تش خاًگٖ

ه٘لَ٘ىّا

هٖکٌٌذ) ،تطک٘ل ضَد.


اٗي فاٗل ضو٘وِ اص کجا آهذُ ٍ حإٍ چِ هضوًَٖ

ه٘لَ٘ىّا اسپن سا تِ اساهٖ قاتل دستشس 

سٍصاًِ

تذٍى اٌٗکِ غاحثاًطاى تذاًٌذ ،دس Botnet

ّASPاٍسشٍٗسّإاٗو٘لٖ،تِاه٘ذدستٗافتي

استٌّ .گاهٖ کِ دس حال اسسال ٗک اٗو٘ل تا ٗک

اسپنّا اص اٗي

هطتشک ّستٌذ .دس حق٘قت ،اغلة

فاٗلضو٘وِضذُتِآى ّست٘ذٗ،کپ٘غامّوشاُتا

هٖکٌٌذ .دس ًت٘جِ
تِ آدسس اٗو٘لٖ هعتثش ،اسسال 

هٖضًَذ.
عشٗقفشستادُ 

آى اسسال کٌ٘ذ ٍ دس آى تَض٘ح دّ٘ذ اٗي فاٗل،

آدرس ایویلی هنحصز به فزد انتخاب كنیذ:

اسپنّإ

تِ هشاتة ٗک اسن ساٗج هثل علٖ ،تعذاد
ت٘طتشٕ دس هقاٗسِ تا ٗک اسن خاظ هثل

اجاسه نذهیذ فزستنذگاى اسپن اس كاهپیوتز شوا استفاه كننذ:

کاهپَ٘تشٕخَداستفادُکٌ٘ذٌٍّگاهٖکِدسحال
اًجام کاس تا کاهپَ٘تشتاى ً٘ست٘ذ ،استثاط کاهپَ٘تش
خَد سا تا اٌٗتشًت قغع کٌ٘ذ؛ صٗشا صهاًٖ کِ ضوا تِ
ًوٖتَاًٌذ تِ

ّکشّا

اٌٗتشًت هتػل ً٘ست٘ذ،

ضو٘وِضذُ،چ٘ست.

هٖکٌذ .تِ عَسقغع تِ خاعش
j268kj44دسٗافت 

کاهپَ٘تش ضوا دس

فشغتّاٖٗ سا کِ

هٖتَاً٘ذ
ضوا 

ساٗتّاٖٗ کِ

♦  ًشم افضاسّإ ساٗگاى سا فقظ اص

سپشدى ٗک آدسس اٗو٘ل غ٘ش هعوَلٖ تس٘اس 

هٖدّذ،کاّصدّ٘ذ:
اخت٘اسBotnetقشاس 

آىّااعتوادداسٗذ،داًلَدکٌ٘ذ.
هٖضٌاس٘ذٍتِ 


سختتشاست.


گاّٖ هوکياست تِ ًؾش تشسذ ،ضوا دس حال داًلَد

♦ هوکي است دس جعثِ اسسال ( )sent items

ٗک تشًاهٔ ساٗگاى ٗا ٗک تاصٕ ٗا ٗک فاٗل تِ

کاهپَ٘تش خَد اٗو٘لّاٖٗ تثٌ٘ذ کِ ضوا آى سا


اضتشاکگزاضتِ ضذُ ّست٘ذ؛اها تِ خاعش تسپاسٗذ

ًکشدُاٗذ.

اسسال

کِهوکياست،اٗيًشمافضاسساٗگاىً،شمافضاسّإ
هخشبساضاهلهٖضَد()malware
) )Malwareنزم افشار هاي هخزب را ردیابی و آىها را
حذف كنیذ:

دسک اٌٗکِ فشستٌذگاى اسپن  malware ،سٍٕ
کشدُاًذ ٗا خ٘ش ،کاس هطکلٖ

کاهپَ٘تش ضوا ًػة

دٌّذُ إ دس اٗي ساتغِ 

ًطاًِّإ ّطذاس

است؛ اها
ٍجَدداسد:
♦  هوکياست؛ دٍستاًتاى دستاسٓاٗو٘ل عج٘ثٖکِ
اص جاًة ضوا فشستادُ ضذُ است ،تا ضوا غحثت
کٌٌذ.
♦  هوکي است؛ سشعت پشداصش کاهپَ٘تشتاى تس٘اس
پاٗ٘يآٗذ.

کاهپَ٘تش ضوا هَسد ّک قشاس گشفت ٗا ٍٗشٍسٖ

اگش
ضذ ،تِ سشعت اٌٗتشًت خَد سا قغع کٌ٘ذ ،سپس
هشاحلحزفmalwareسااًجامدّ٘ذ.
هٌثع:اٗشاىّطذاس

