
 

 

 Emailبازاریابی اینترنتی با استفاده از 

دستشسی داسًدذ ثیتدتش اص    Emailتشیي ىقبلیت دس ایٌتشًت است ٍ تقذاد اىشادی ِّ ثِ سشٍیس  فوَهی ،Emailاهشٍصُ استيبدُ اص  

ّسبًی است ِّ ثِ سشٍیس ٍة دستشسی داسًذ. اص عشىی تدبست ًیض دس خستدَی سٍشی اٍتصبدی، آسبى ٍ ىشاگیدش ثدشای ثشٍدشاسی    

تدشیي اثدضاس ثبصاسیدبثی     سا ثِ فٌَاى هْدن  Emailّب  ٌٌّذگبى است. ایي فَاهل سجت شذُ است ِّ ثسیبسی اص ششّت استجبط ثب هصشه

هتدی ایدي ًدَؿ     ثش سفبیدت ًْدبت هد دش دس  دظ      فالٍُ ،Emailآهیض اص ثبصاسیبثی اص عشیٌ  شای استيبدُ هٌبست ٍ هَىَیتث ثشگضیٌٌذ.

ٌٌّدذُ   ثبصاسیبثی ٍ آشٌبیی ثب اثضاس ٍ اهْبًبت هَخَد دس ایي استجبط، ثبیذ فَاهل اختوبفی ٍ هحیغی هبًٌذ تأدیش ّست اخبصُ اص هصدشه 

 هتی ثبصاسیبثی لحبػ شَد. ًیض دس تجییي  ظ SPAMُ ٍ ّوچٌیي پذیذ Emailثشای اسسبل 

 

 Emailىَایذ استيبدُ اص 

دّی ىدشدی   استيبدُ اص آى ثشای ثبصاسیبثی یِ ثِ یِ است. صیشا ثبصاسیبثی یِ ثِ یِ، ًیبص ثِ ٍبثلیت آدسس ،Emailتشیي ٍبثلیت  هْن

تدَاى   یِ ثِ یِ هدی  Emailثبشذ. ثب استيبدُ اص  ّبی ایٌتشًتی است ِّ داسای ایي ٍبثلیت هی یْی اص هقذٍد سشٍیس Emailداسد ٍ 

ّبی اٍ اص سدبیت ٍ ّوچٌدیي  شیدذ هحصدَات سا اىدضای. داد. ایدي سدشٍیس،         ای پبیذاس ثب هتتشی ثشٍشاس ّشد ٍ تقذاد هالٍبت ساثغِ

ىشستذ ٍ ایي حبلت ًسجت ثِ اًتؾدبس ثدشای ثبصدیدذ هتدتشی اص      سا ثِ سَی هتتشی هیاسصاى ٍیوت است ِّ اعالفبت  Pushهْبًیضم 

ای پبیذاس ٍ دٍ عشىِ ثب هتتشی،  سبصی شذُ، تَاًبیی ثبصاسیبة ایٌتشًتی سا ثشای ثشٍشاسی ساثغِ ّبی شخصیEmail سبیت تشخیح داسد.

صَصیبت، فالیٌ ٍ ًیبصّبی اٍ گيتگَ ٍ ساثغدِ ثدب هتدتشی سا    تَاى ثب ّش ًيش، هتٌبست ثب   ّب هیEmailگًَِ  دّذ. دس ایي اىضای. هی

تَاًدذ هغدبثٌ ثدب شدشایظ ٍ      تدش هدی   هحْن ّشد. ثبصاسیبة ّش چِ ثیتتش ساخـ ثِ هتتشی اعالفبت ّست ٌّذ، ثِ ّوبى ًسدجت ساحدت  

 ًیبصّبی ٍی حشّت ٌّذ.

دّذ تب ثتَاًین ه دشتش سٍبثت ٌّین. اص آًددب ّدِ ّودِ هدب      ایي اهْبى سا ثِ هب هی Emailثش ایدبد استجبط ثب هتتشی، ثبصاسیبثی ثب   فالٍُ

سدبیت دس خْدت ىدشاّن آٍسدى اسص      ّوَاسُ دچبس ّوجَد ٍٍت ّستین، ىَظ آًَذس ؽشىیت داسین ِّ ٍٍت  َد سا ثدشای ثْجدَد ٍة  

ذ، ثب ّذایت اٍ ثدِ سدَی   ّبی هشثَط ثِ ثبصاسیبثی هب ٍبئل ثبشEmailاىضٍدُ صشه ٌّین. ثٌبثشایي، اگش یِ هتتشی اسص  صیبدی ثشای 

تَاى ّبسی ّشد ِّ ثِ خبی استجبط ثب سٍجب، ثیتتش ٍٍت  َد سا ثب هب، سبیت ٍ هحصَاتوبى صشه ٌّذ ٍ ثِ ایدي تشتیدت    ٍة سبیت هی

 ثتَاًین دس هیذاى سٍبثت، تَىیٌ ثیتتشی داشتِ ثبشین.

 Don Peppers  ٍMartha Rogers  دس ّتبةEnterprise One to One ّویتدِ ایدي ىشصدت سا ثدِ هتدتشی      » گَیٌذ: هی

 «. َاّذ، آى سا ثِ  بعش ثسپبسیذ، ثشای. ىشاّن ًوبئیذ ٍ ایي ساثغِ سا ثشای ّویتِ حيؼ ٌّیذ ثذّیذ ِّ ثِ شوب ثیبهَصد چِ چیض هی

Peppers  ٍRogers  ٌدذُ  ٌّدذ، دس آی  افتَبد داسًذ ِّ ٍٍتی هتتشی ثشای آگبُ ّشدى شوب اص فالیٌ ٍ ًیبصّبی  َد ٍٍت صشه هدی

شدجبّت صیدبدی ثدِ     ،Emailًیض ٍٍت ثیتتشی سا ثشای خستدَی ًیبصّبی  َد اص عشیٌ شوب صشه  َاّذ ّشد. استجبط یِ ثِ یِ 

ثدِ هتدتشی، ثسدتگی صیدبدی ثدِ       Emailهَىَیت اسسدبل   توبس تليٌی ثب هتتشی داسد ٍ اص ثسیبسی اص استجبعبت دیگش هَدشتش است.

سدبیت   هتتشیبى سا تتَیٌ ثدِ هشاخقدِ ثدِ ٍة    ،Emailَات ششّت داسد. اگش اص عشیٌ سبیت ٍ سشٍیس ٍ هحص هیضاى هغلَثیت ٍة

سبیت ششّت، یِ تدشثِ یب سشٍیس ثب اسص  سا ثشای آًْب ىشاّن ٌّذ، دس آى صَست تقذاد هشاخقبت آًْب ثدِ ٍة سدبیت ٍ    ٌّین ٍ ٍة

ایدي صدَست اٍ ایدي ساثغدِ سا اداهدِ ًخَاّدذ داد ٍ یدب         شَد دس میش دس ًتیدِ استجبط آًْب ثب ششّت ٍ هحصَات. سٍص ثِ سٍص ثْتش هی

 اسسبل ًتَد. Emailدس َاست  َاّذ ّشد ِّ دیگش ثشای. 



 

 

Jesse Berst  ِدس هَبلCasting Your Fate With E-mail  ِدس هدلPC Week (April 1997   اسدتيبدُ اص )Email  سا

 ٌّذ: هقشىی هی Pushثِ دایل صیش ثِ فٌَاى ثْتشیي سٍ  استجبط 

 .تَاًٌذ ثِ فٌَاى هخبعت ٍشاس گیشًذ ّستٌذ ِّ هی Emailثشد ٍسیـ: اهشٍصُ مبلت هشدم داسای آدسس 

هخصدَ  ثدش سٍی سایبًدِ هتدتشی ّسدتٌذ، دس       Clientًیبصهٌذ ًصت یِ  Pushّبی  فذم احتیبج ثِ ًصت خذیذ: ثیتتش سشٍیس

 ًصت است.ّب  ثش سٍی ّوِ سایبًِ Emailسشٍیس  Clientحبلی ِّ 

تَاًٌذ ثدذٍى   ّبی حدین ًیض هیEmailشَد ٍ ثٌبثشایي  ثیتتش دس پس صهیٌِ اًدبم هی Emailاستيبدُ پٌْبى اص پٌْبی ثبًذ: دسیبىت 

 شًَذ. downloadا الل دس ّبس هتتشی 

ش ایٌتشاپت دٌّدذ دس  شًَذ، ثذٍى آًِْ ثِ ّبسث ّب ٍٍتی دسیبىت هیpush، Emailّبی  دسیبىت ثذٍى ایٌتشاپت: ثش اله دیگش سشٍیس

mail box ًتیٌٌذ تب ّبسثش دس ٍٍت هٌبست ثِ سشاك آى ثشٍد. هی 

 Emailّذایت ثبصاسیبثی ثِ ٍسیلِ 

Email سبصی استجبط ثیي سبصهبى ٍ هتتشی فول ٌّذ. ایدبد استجبط ثب هتدتشیبى،   تَاًذ ثِ فٌَاى ٍذستوٌذتشیي سٍ  ثشای هحْن هی

اًذاصی یدِ  جشًبهدِ اسدت. ّدذه      سٍشی ثشای استوشاس آى ثیبثذ ٍ ثْتشیي سٍ  ثشای آى ساُ هذت ًیست ٍ سبصهبى ثبیذ ّذىی َّتبُ

 اًذاصی یِ  جشًبهِ هَىٌ ًیبص ثِ سفبیت هَاسد صیش داسد: سبصی است ٍ ىشٍ  دس اٍلَیت ثقذی ٍشاس داسد. ساُ اصلی ایي  جشًبهِ، آگبُ

 تقییي اّذاه ثشای  جشًبهِ -

 تتَسقِ فٌبٍیي ّلیذی اعالفب -

 تَسقِ عشح )تقییي دٍسُ صهبًی، ىشایٌذ ٍ هتتشیبى( -

 تشٍیح یِ سشٍیس خذیذ -

 ٍ ًؾبست( feedback)ثشای تجلیل،  Emailٍشاس دادى شوبسُ توبس دس هتي  -

 ٍشاس دادى ساّی ثشای دسیبىت ًؾش هتتشی -

 دس  جشًبهِ Opt-outٍشاس دادى اهْبى  -

 Emailهتخص ثَدى ًبم ىشستٌذُ  -

 ثب فالیٌ ٍ ًیبصّبی هتتشی Emailحتَای استجبط ه -

 اشتجبُ ًتَد Spamّبی. ثب Emailسبصهبى ثبیذ هشاٍت ثبشذ ِّ  -

 سبصی ٌّذ تب ثیتتش هَسد تَخِ ٍشاس گیشد سبصهبى ثبیذ تب حذ اهْبى آى سا شخصی -

 دٌّذُ ثبشٌذ ٍ اص تجلینبت دس آى صیبد استيبدُ ًتذُ ثبشذ ّب ثبیذ خزاة ٍ آگبّی پیبم -

 سُ تٌبٍة اسسبل، َّتبُ ًجبشذ تب هَخت دلضدگی ًتَددٍ -

 ّذایت شذُ ثٌَیسین؟ Emailچگًَِ یِ 

ای ثدشای استجبعدبت اسدت. اگدش دٍسدت ًدذاسین ّدِ         دس سسبًِ پٌْدبٍسی هبًٌدذ ایٌتشًدت، ًیبصهٌدذ شدیَُ ٍید ُ       بازاریابیه دش ثَدى 

Emailدٍ، سدجِ   ًبهِ ٍ هتي آى سفبیت ٌّین. ّش یِ اص ایي ّبی هب پی. اص  َاًذُ شذى پبُ شًَذ، ثبیذ ًْبتی سا دس ًَشتي فٌَاى



 

 

 ًبهِ اًگیضُ دسیبىت ٌٌّذُ سا ثشای ثبص ّشدى آى ىقدبل ًٌْدذ.   ًبهِ  َاًذُ ًخَاّذ شذ، اگش فٌَاى علجذ. هتي ای سا ثشای ًَشتي هی ٍی ُ

Joe Vitale  دس ّتبةCyber Writing :پیتٌْبدّبیی دس ایي  صَ  داسد 

 فٌَاى ثبیذ ثشای  َاًٌذُ خزاثیت داشتِ ثبشذ -

 فٌَاى، حبلت ىشٍ  هذاساًِ ًذاشتِ ثبشذ -

 ّبیی دس هَسد هٌيقت  َاًٌذُ استيبدُ شَد تشیي حبلت آى است ِّ اص فٌَاى هغوئي -

 تيبٍت شوب ثب سٍجب ٍ  صَصیبت هٌحصش ثِ ىشدتبى پشسًگ شَد -

 دس فٌَاى استيبدُ ٌّیذ« خذیذ»ایذ، اص ّلوِ  اگش چیض خذیذی سا اسائِ ّشدُ -

 اص ٌّبیِ ٍ سخٌبى پَذ دس فٌَاى استيبدُ ًٌْیذ -

 اص ّلوبت ثشاًگیضًذُ حس استيبدُ ٌّیذ -

ِ ًبهِ ًیض ثبیذ َّتبُ ثبشذ ٍ اگش ٍشاس است دس هَسد چٌذ هغلت صحجت ٌّین، ّش یِ ثبیذ دس پدبساگشاه خذاگ  هتي ای هغدشح شدَد.    بًد

 ًبهِ ثْتش است هَاسد صیش سفبیت شًَذ: ثشای تْیِ هتي

سسبًی،  جش، تجلینبت ٍ تیضس، ّش یِ سجِ ًَشتبسی  َد سا داسًذ ِّ ثبیدذ   هغبثٌ ثب ّذه استجبعبت ثبصاسیبثی  َد ثٌَیسین: اعالؿ -

 .سفبیت شَد

ًَیسین؟ ایي فٌَاى ّلی است ٍ یب استجبعی ثب هخبعدت   ّسی هیًبهِ سا  غبة ثِ چِ  ثشای هخبعت  َد اّویت ٍبیل شَین: هتي  -

 داسد؟

دٍت ٌّین ِّ سٍ   َاًذى ّبسثشاى دس سایبًِ ثب سٍ   َاًذى یِ ّتبة تيبٍت داسد: ّبسثشاى هقودَا  ٍٍتدی ثدِ ایٌتشًدت هتصدل       -

 ٌٌّذ. هتي ًبهِ ثبیذ َّتبُ دس عَل ٍ ثبسیِ دس فشض ثبشذ. ّستٌذ، هغبلت سا هشٍس هی

القول هٌيدی هتدتشی شدذُ ٍ     یب  جشًبهِ ّن ثبفث فْس Emailًْتِ هْوی ِّ ثبیذ دس ًؾش داشت آى است ِّ اسسبل ثی. اص حذ 

 دّذ. خْت ّذس هی ٌّذ ٍ ثَدخِ ثبصاسیبثی سا ثی ّبی آى سا دس ًضد ٍی ّن هیEmailاسص  ششّت ٍ 

 سبصی شذُ شخصی Emailهذیشیت سشٍیس 

ُ ثِ فٌَاى سٍشی ه دش دس ثبصاسیبثی ثِ سشفت دس حبل سشدذ اسدت. ایدي سٍ  ثدب ثدِ  دذهت       سبصی شذ ّبی شخصیEmailاهشٍصُ 

ّب ٍ فالیدٌ هتدتشی، ثدشای.     شَد. دس ایي سٍ ، هغبثٌ ثب ٍی گی سبصی هی گشىتي پبیگبُ دادُ ثشای ًگْذاسی پشٍىبیل هتتشیبى پیبدُ

Email شَد هتتشی احسبس ٍذسداًی ٍ ًضدیْی  ذُ ٍ ثبفث هیشَد. دس ایي سٍ ، ششّت ثشای هتتشی اّویت ٍبیل ش ىشستبدُ هی

سدبصی سیسدتن    ّضیٌِ ٍ صهبى پیبدُ ثیتتشی ثب ششّت داشتِ ثبشذ ایي احسبس تأدیش ثسیبس  َثی دس استجبط هتتشی ثب ششّت داسد.

Email اًذاصی سشٍیس  سبصی شذُ ثیتتش اص ّضیٌِ ساُ شخصیMailing List گدزاسی   یي سشهبیِاست، اهب ىَایذ ٍ ثبصدُ آى اسص  ا

ای یِ ثِ یِ تَأم ثب ٍىبداسی ثب هتتشی ثشٍشاس ٌّذ ِّ ثب اسسبل حدن صیبدی اص اعالفبت اص عشیٌ  تَاًذ ساثغِ سا داسد. ایي سیستن هی

Mailing List  ایي حبلت ٍخَد ًذاسد. دس سیستنEmail تَاًٌذ اعالفبتی ِّ ثشایتدبى ثدب اسص     سبصی شذُ، هتتشیبى هی شخصی

یْدی اص ه سسدبتی اسدت ّدِ اص      Travelocity اسسدبل شدَد.   Emailاًتخبة ٌٌّذ تب ىَظ هغبثٌ  َاستِ آًْدب ثشایتدبى   است سا 

ٌّذ ِّ دس ایي صهیٌِ ثسیبس هَىٌ ثَدُ ٍ تَاًسدتِ ثدی. اص    سبصی شذُ ثشای استجبط ثب هتتشیبى  َد استيبدُ هی ّبی شخصی سیستن

یْی اص هذیشاى ایي ه سسِ است ٍ افتَبد داسد ِّ هدجَس ّشدى هتتشیبى ثدشای   Bill Binningsیِ هیلیَى هتتشی داشتِ ثبشذ. 



 

 

 خسددتدَی ًیبصّددبی  ددَد دس سددبیت شددشّت اص اسائددِ اعالفددبت هغددبثٌ ًیبصّددبی آًْددب تَسددظ شددشّت، ّضیٌددِ ثیتددتشی داسد.    

تدَاى   است ّدِ ثدِ ٍسدیلِ آى هدی     Arial Softwareاص ششّت  Compaignاىضاسی ِّ دس ایي هَسد ٍخَد داسد،  یْی اص اثضاس ًشم

 سبصی ّشد. سبصی شذُ سا پیبدُ شخصی Emailسیستن 

 سایگبى Emailّبی  استيبدُ اص ىضبی تجلینبتی ثش سٍی سشٍیس

ّب دس ٌّگدبم دجدت ًدبم، هتخصدبت      دٌّذ. ایي سبیت سایگبى ثِ ّبسثشاى اسائِ هی Emailّبی ثسیبسی ٍخَد داسًذ ِّ سشٍیس  سبیت

ٌّذ. سپس ایدي   ثٌذی هی ّبی هختلو عجَِ آٍسی ّشدُ ٍ آًْب سا ثِ دستِ اص عشیٌ ىیلذّبیی دس صيحبت ٍة خوـ هختلو ّبسثشاى سا

تَاًٌذ هغبثٌ ثب هتخصبت ّبسثشی  ّب هی ىشٍشٌذ. ّوچٌیي ایي سبیت ّب هی ّبی تجلینبتی ثِ ثبصاسیبةEmailّب سا ثشای اسسبل  آدسس

سایگدبى، سدبیت    Emailّبی اسائِ دٌّذُ  تشیي سبیت هٌبست استيبدُ ٌٌّذ. اص هْن bannerِّ ٍاسد سیستن شذُ است، اص تجلینبت 

Hotmail ٌٌّذ،  است ِّ ّبسثشاى آى هدجَسًذ دس ٍجبل سشٍیس سایگبًی ِّ دسیبىت هیEmail .ّبی تجلینبتی سا ًیض دسیبىت ٌٌّدذ 

ثِ سٍ  ٍجل ه دشتش است. چشاِّ ّن هخبعجدبى آى   ّبی ایٌتشًتی است ِّ ًسجت سٍ  دیگش، استيبدُ اص ىضبی تجلینبتی دس  جشًبهِ

ٌٌّدذ. ّوچٌدیي    اًذ ٍ ّن ثستِ ثِ افتجبس اسسبل ٌٌّذگبى  جشًبهِ، تجلینبت هَخَد دس آى ًیض اسص  ثیتتشی پیدذا هدی   اًتخبة شذُ

 ض ٍٍت ثگزاسد.گزاسد، ثشای دیذى تجلینبت هَخَد دس آى ًی ثسیبس هحتول است هخبعجی ِّ ثشای  َاًذى هغلت  جشًبهِ ٍٍت هی

 SPAMٍ پذیذُ  Emailثبصاسیبثی اص عشیٌ 

تدشیي هقضدالت    است ِّ ثِ فٌدَاى هْدن   SPAMشَد، پذیذُ  هغشح هی Email Marketingیْی اص هسبئلی ِّ ّوَاسُ دس ٌّبس 

س ٍ سشذ آى ثشسسدی شدًَذ.   ایي ًَؿ ثبصاسیبثی، ثبیذ دس تجییي ساّجشد، هذًؾش ٍشاس گیشد. ثشای هَبثلِ ثب ّش پذیذُ هٌيی ثبیذ فَاهل ؽَْ

ٌّین ِّ دایدل اسدتَجبل    ثشسسی هی”  The Economics of SPAM“سا ثب فٌَاى  Stephen Cobbای اص  ثش ایي اسبس، هَبلِ

Spammer ّب اصspam ٌّذ.  سا اص هٌؾش اٍتصبدی هغشح هیCobb ِتشیي هحََبى دس صهیٌِ پذیذُ  یْی اص ثشخستspam   ٍ ُثدَد

دس هحصدَات   TurnTideسا ثدشای هَبثلدِ ثدب ایدي پذیدذُ اثدذاؿ ّدشدُ ّدِ ثدب فٌدَاى            SpamSquelcherسٍ  خذیذی ثِ ًبم 

Symantec .ًَیسٌذُ ّضیٌِ اسسبل ثشٍشَسّبی تجلینبتی چبح شذُ اص عشیٌ سیستن پسدت سدٌتی یدب     استيبدُ شذُ استSnail 

mail  سا ثب ّضیٌِ اسسبلspam دّذ ِّ ّضیٌدِ دسیبىدت ثشٍشدَسّبی     َبت اٍ ًتبى هیٌّذ. تحَی ثشای ىشستٌذ ٍ گیشًذُ هَبیسِ هی

چبح شذُ ثشای گیشًذُ ثب صیبد شذى تقذاد آًْب تَشیجب  دبثت است. ثیتتش آًْب صٌذًٍ پستی  َد سا حذاّثش یدِ ثدبس دس سٍص ٌّتدشل    

 اًذاصًذ. ّشدُ ٍ ثشٍشَسّبی تجلینبتی ًب َاستِ سا ثِ سشفت شٌبسبیی ّشدُ ٍ ثِ دٍس هی

ّدب  Spammerیبثدذ.   ثشای ىشستٌذُ دس اثتذا ّن است ٍ ثب اىضای. تقذاد آًْب ثِ شدذت ّدبّ. هدی    spamِ اسسبل دس هَبثل، ّضیٌ

اىضاسّبی هَسد اسدتيبدُ   ٌٌّذ ٍ ّوچٌیي ًشم استيبدُ هی Emailّبی دصدی ثشای دستشسی ثِ ایٌتشًت ٍ اسسبل accountهقوَا  اص 

 دّدذ.  دّدذ ٍ هٌدبثـ اٍ سا ّدذس هدی     ّدب ّضیٌدِ گیشًدذُ سا اىدضای. هدی     spamثشای ّبس آًْب ثسیبس اسصاى اسدت، اهدب اىدضای. تقدذاد     

Cobb ِای هَسدی، ًتبى دادُ است ِّ چگًَِ استيبدُ اص  ثب اسائِ هغبلقEmail ِلیندبتی ًب َاسدتِ، ّضیٌدِ    ّدبی تج  ثشای اسسبل ًبه

سا ّضیٌِ اًگلی ًبهیذُ است، چشا ِّ ّضیٌدِ ایددبد،    spamّوتشی ًسجت ثِ سٍ  سٌتی، ثشای ثبصدُ یْسبى  َاّذ داشت. اٍ ّضیٌِ 

ّب دس سوت گیشًذُ، هَخدت ّدذس سىدتي    spamّب ٍ گیشًذگبى ًْبیی است. ثِ فجبست دیگش ISPاسسبل، ثشسسی ٍ حزه آى ثش دٍ  

ّدب ًیدض پٌْدبی ثبًدذ ایٌتشًتدی سا ّدذس دادُ ٍ ثدبس سدشٍسّب سا         ISPّب ٍ هٌبثـ استجبط ثب ایٌتشًت شذُ ٍ دس سوت Mail Boxىضبی 

 دٌّذ. اىضای. هی



 

 

ّدب ٍ یدب آًدبلیض فٌدَاى،     black listّب ثب اسدتيبدُ اص   اًذ. ایي ثشًبهِ ثِ ٍخَد آهذُ Anti Spamّبی  ثشای هَبثلِ ثب ایي پذیذُ، ثشًبهِ

 ٌٌّدذ.  گیدشی هدی   ثَدى آى تصوین spamّبیی َّشوٌذ، دس هَسد  ّبی دسیبىتی ٍ ثب استيبدُ اص هْبًیضمEmail headerهحتَی ٍ 

 ّب دس ٌّبس اهتیبصات ىشاٍاى، داسای اشْبات هْوی ًیض ّستٌذ ِّ ثش ی اص آًْب فجبستٌذ اص: ایي ثشًبهِ

ّدب سا  spamحزه ٌٌّدذ ٍ یدب ثش دی     spamثِ فٌَاى  ّبی ثب اسصشی ساEmailّب دٍیٌ ًیست ٍ هوْي است  فولْشد ایي ثشًبهِ -

 تتخیص ًذٌّذ.

سا  ISPثبیذ اثتذا دسیبىت شذُ ٍ سپس آًبلیض شَد. ثٌبثشایي ّوچٌدبى هٌدبثـ ٍ پٌْدبی ثبًدذ گیشًدذُ ٍ       spamّب  گًَِ ثشًبهِ دس ایي -

 ٌٌّذ. دٌّذ. ثِ ّویي دلیل ّوِ صیبدی ثِ ّن ّشدى ّضیٌِ ًوی ّذس هی

ِ ًصدددددت ٍ هدددددذیشیت ا  - ِ    یدددددي ثشًبهددددد  ّدددددبی هدددددبلی ٍ صهدددددبًی داسد.   ّدددددب ًیدددددبص ثدددددِ صدددددشه ّضیٌددددد

ثبیدذ سٍ  ثش دَسد ثدب     Anti Spamّبی  ٍ ّوچٌیي اشْبات فولْشدی ثشًبهِ spamّبی اًگلی  سسذ ثب تَخِ ثِ ّضیٌِ ثِ ًؾش هی

ّب اص هٌدبثقی  spammerيبدُ ٍ اص سَء است spamّبی اًگلی  فَیذُ داسد ِّ تب ٍٍتی ّسی اص ّضیٌِ Cobbایي پذیذُ سا تنییش داد. 

گیشی ًٌْذ، ایي پذیذُ ّوچٌدبى گسدتش  یبىتدِ ٍ ّضیٌدِ  دَد سا ثدش ایٌتشًدت ٍ         شَد پی. ِّ ّضیٌِ آى تَسظ دیگشاى تأهیي هی

 ٌّذ. استيبدُ ٌٌّذگبى آى تحویل هی

ادُ ٍ آى سا اىدضای.  ّب تنییدش د spammerسا ثشای  spamاثذاؿ شذُ است ِّ ّضیٌِ اسسبل  Cobbثِ ّویي هٌؾَس، سٍشی تَسظ 

شَد ٍ اص عشیٌ شدشّت   ًبهیذُ هی spamSquelcherدّذ تب دیگش توبیلی ثِ استيبدُ اص آى ٍخَد ًذاشتِ ثبشذ. ایي ىٌبٍسی ِّ  هی

Privacy Group شَد، ثیتتش ثشای  اسائِ هیISPّبی ثضسگی ِّ ثیتتشیي هتْالت سا ثب  ّب ٍ ششّتspam    .داسًذ، هٌبسدت اسدت 

ّدبی اسسدبل    تدشیي تيدبٍت   عَس ِّ ٍجال  اشبسُ شذ، یْی اص هْدن  ٌٌّذ. ّوبى آى سا ٌّذ هی ،spamدس ایي سٍ  ثِ خبی ىیلتش ّشدى 

spam  ٌسٍ  سٌتی تجلینبت اص عشی ٍSmail،  .فبهل صهبى استSpammer ّب هدجَسًذ ثِ سشفت ٍ پی. اص ایٌِْ سشٍسّبیتبى

ٌّدذ ٍ ثدِ ایدي تشتیدت،      تشاىیِ ٍسٍدی آًْب سا ثِ شجِْ ٌّذ هدی  spamSquelcherبثشایي ثستِ شًَذ اص ّبس  َد پبسخ ثگیشًذ. ثٌ

Email ّددبی هٌغَددی ٍ ثددباسص  ىشصددت ثیتددتشی ثددشای ٍسٍد ثددِ شددجِْ داسًددذ ٍ ٍسٍدspamشددَد.  ّددب ثددِ شددجِْ هحددذٍد هددی

spamSquelcher      تشاىیِ ٍسٍدی سا آًدبلیض ّدشدُ ٍ ثدب اسدتيبدُ اصDynamic Traffic Shaping،    ِحددن تشاىیدspam  سا

ًؾش ّشدُ ٍ  ّب اىضای. یبىتِ ٍ آًْب هدجَسًذ اص ایي شجِْ صشهspammerثشای  spamثِ ایي تشتیت، ّضیٌِ اسسبل  ٌّذ. ٌّتشل هی

 ّبی دیگش ثشًٍذ. ثِ سشاك شجِْ

Stephen Cobb  َدبات صیدبدی دس   اًذ. اٍ ّوچٌیي ه خلذ ّتبة است ِّ دس صهیٌِ اهٌیت اعالفبت ًگبس  شذُ ۵۲ه لو ثی. اص

 اسائِ دادُ است ِّ فٌبٍیي ثش ی اص آًْب فجبستٌذ اص: spamصهیٌِ 

- Time to stop spam  ِدس هدل ِّnetwork world security ِای دس هَسد  چبح شذُ ٍ دس آى ًؾشیspam squelchig 

 هغشح شذُ است.

-  Spam and network resource theft prevention  ُچگًَگی سَء استيبد ِّspammer  ُ ّدبی   ّب اص هٌدبثـ شدجِْ ٍ سا

 هَبثلِ ثب آى ششح دادُ شذُ است.

-  Why spam filters only make things worse  دّدذ ىیلتشیٌدگ ساُ هٌبسدجی ثدشای پیتدگیشی اص       ِّ ًتبى هدیspam 

 ًیست.



 

 

- Trusted email open standard  ِّTEOS ای فبسی اص  ثشای آیٌذُ سا ثِ فٌَاى ساٌّوبیی فولیspam ٌّذ. هغشح هی 

 Emailآیٌذُ ثبصاسیبثی اص عشیٌ 

ّب اًذیتیذُ ًتَد، آیٌذُ ثبصاسیدبثی اص  spamّبی ًب َاستِ یب Emailگیشی اص سشذ سٍصاىضٍى  سسذ اگش تذثیشی ثشای پی. ثِ ًؾش هی

ٌٌّدذگبى ٍ   اىدضای. حسبسدیت هصدشه    ٌٌّدذ ثبفدث   ّدب ایددبد هدی   spamهجْن  َاّذ ثَد. هتدْالت صیدبدی ّدِ     Emailعشیٌ 

تشی سا اتخدبر ٌٌّدذ.    گیشاًِ ّبی سخت اًذ ثشای ثش َسد ثب ایي پذیذُ، سیبست دٌّذگبى ایٌتشًت شذُ است ٍ آًْب هدجَس شذُ سشٍیس

ّدبی هتدَُْ ثدبا ثدشدُ ٍ هصدشه      Emailسا ثشای اص ثیي ثدشدى   Anti spamاىضاسّبی  سشٍیس دٌّذگبى ایٌتشًت حسبسیت ًشم

گیشاًدِ ثبفدث اص ثدیي سىدتي      ٌٌّذ. ایي سیبست سخت ّبی ًبآشٌب  َدداسی ّشدُ ٍ آًْب سا پبُ هیEmailبى ًیض اص ثبص ّشدى ٌٌّذگ

Emailشَد. ّبی ثبصاسیبثی سبلن ًیض هی 

ٌٌّدذگبى   ّبی تجلینبتی ثِ هصشهEmailّذه ٍ ثذٍى اخبصُ  ّبی  شیذاسی شذُ ٍ اسسبل ثیEmailشبیذ صهبى استيبدُ اص ىْشست 

ّدبیی   ّب ّبسثشدّبیی داشتِ ثبشذ، ٍلی آیٌذُ ىَظ اص آى ثبصاسیدبة  زشتِ است. اگشچِ هوْي است ٌَّص ایي سٍ  ثشای ثش ی تدبستگ

 ،Emailًدبت ٍ اسدتيبدُ هد دش اص ثبصاسیدبثی اص عشیدٌ      اًذ. سبصی شذُ سا اًتخبة ّشدُ ّبی ثبصاسیبثی ثب اخبصُ ٍ شخصی است ِّ سٍ 

ّدبی  Emailّب ثبیذ ساّجشد دسسدتی ثدشای تْیدِ     است. ثبصاسیبة Anti Spamاىضاسّبی  ّب ٍ سبصًذگبى ًشم ًیبصهٌذ ّوْبسی ثبصاسیبة

ٍ  Permission Marketingّب عشاحی ٌٌّذ. ثشای ایي هٌؾَس ثبیذ spamااهْبى آًْب سا هتوبیض اص  تجلینبتی داشتِ ثبشٌذ ٍ حتی

تش عشاحدی   ًیض ثبیذ َّشوٌذاًِ Anti Spamاىضاسّبی  ّبی ثبصاسیبثی  َد ٍشاس دٌّذ. ّوچٌیي ًشم سبصی سا دس سأس سیبست شخصی

شدًَذ،   ای ایدبد ٍ ىشستبدُ هدی  ّبیی ِّ ثِ صَست دستEmailِسبصی شذُ اص  ّبی ثب اخبصُ ٍ شخصیEmailشذُ ٍ ثشای تتخیص 

ّبی ًب َاستِ سا اص ّن تيْیدِ ّدشدُ ٍ اص   Emailلن ثبصاسیبثی ٍ ّبی سبEmailتَاى  ثِ ایي تشتیت هی ّبیی دس ًؾش ثگیشًذ. هْبًیضم

 استيبدُ ّشد. Emailهضایبی ىشاٍاى ثبصاسیبثی اص عشیٌ 

 گیری نتیجه

ّدبیی ثدشای    ٍ هقشىدی اثدضاس ٍ سٍ    Emailّب ٍ ساّْبسّبیی ثدشای اًددبم ثبصاسیدبثی هد دش اص عشیدٌ       دس ایي هَبلِ ضوي اسائِ تَصیِ

ثِ فٌَاى یْی اص ضشٍسیبت آیٌذُ ایي ًَؿ ثبصاسیبثی هغدشح شدذ.    Permission Marketingتش آى، ایذُ  سبدُتش ٍ  سبصی دٍیٌ پیبدُ

 تددشیي هقضددل ایددي ًددَؿ ثبصاسیددبثی هددذًؾش ٍددشاس گشىددت.    ثددِ فٌددَاى هْددن  spamّوچٌددیي لددضٍم تَخددِ ٍ هَبثلددِ ثددب پذیددذُ   

ّبی تجلینبتی ٍ ّوچٌیي دس ًؾش ًگدشىتي  Emailس اسسبل ٌٌّذگبى د ّذه اص عشیٌ هیل ٍ فذم تَخِ ثِ سضبیت هصشه ثبصاسیبثی ثی

گیشی اص ایي ٍضقیت ٍ استيبدُ هد دشتش اص تودبم    ثشای پی. ٌّذ. سا ثب  غش هَاخِ هی Emailآیٌذُ ثبصاسیبثی اص عشیٌ  ،spamپذیذُ 

ِ   اًتخبة ثبصاسیبثی ثب اخبصُ ٍ شخصی ،Emailهضایبی ثبصاسیبثی اص عشیٌ  اص  spamتدش ثدب پذیدذُ     سبصی شذُ ٍ ّوچٌیي هجدبسصُ ثْیٌد

 اتخبر شَد. Anti Spamاىضاسّبی  ّب ٍ ّوچٌیي سبصًذگبى ًشم ّبیی است ِّ ثبیذ تَسظ ثبصاسیبة هتی  تشیي  ظ هْن

 4p.blogfa.com ثشگشىتِ اص سبیت:

 


