به نام خدا
تقریباً تمام کاربر ها با این مشکل مواجه شده اند که یک سایتی یا یک ایمیلی به صورت تبلیغات
مدام به شما ایمیل میزند .اکثر مواقع با عضویت در سایت ها یا گروه ها این اتفاق برای ما می افتد
و هر وقت به ایمیل خودمان مراجعه میکنیم میبینیم از هر  01تا ایمیل فقط یکی اش شاید بدون
تبلیغ باشد و شاید این مهم مورد پسند نباشد .البته اکثر ایمیل های تبلیغاتی به صورت Spam
وارد ایمیل ما میشود که میل سرور دانشگاه بدلیل مجهز بودن به  Anti Spamبصورت اتوماتیک
آنها را حذف می کند( .در اینجا الزم می دا نم این نکته را توضیح بدهم که هر ایمیل تبلیغاتی به
ذات اسپم نیست و در واقع ایمیلی اسپم شناخته می شود که در متن ایمیل ،کدهای مخرب باشد).
پس ایمیل های ناخواسته به دو دسته تقسیم می شوند -0 :ایمیل های تبلیغاتی که کدهای مخرب
دارن و توسط میل سرور دانشگاه بصورت اتوماتیک حذف می شوند -2 .ایمیل های تبلیغاتی که
کدهای مخرب ندارند ولی از سوی کاربر ،ناخواسته تلقی شده و باید حذف شوند .تشخیص این دسته
از ایمیل های ناخواسته بعهده کاربر می باشد زیرا سیستم نمی تواند تشخیص دهد که از نظر کاربر
ایمیل مورد نظر ناخواسته است یا خیر.

آموزش جلوگیری از دسته دوم ایمیل های ناخواسته:
ایمیل تبلیغاتی و ناخواسته مورد نظر را انتخاب نمائید و مطابق تصاویر زیر مراحل را طی کنید.
نکته :برای مثال؛ برای من ایمیل های ناخواسته و تبلیغاتی از آدرس ایمیل INFO@A.COM
ارسال می شود و من می خواهم آنها را اتوماتیک حذف کنم لذا تنها کافیست روی یکی از ایمیل
های  INFO@A.COMمراحل زیر را انجام دهم .با این کار یک قانون یا  Ruleدر میل باکس
من ساخته می شود که از این به بعد هر ایمیل تبلیغاتی از آدرس  INFO@A.COMبرای من
ارسال شد ،آنها را اتوماتیک حذف کن.

در برخی موارد ممکن است با خطای زیر مواجه شویم .بروز خطای فوق به این دلیل است که در
حال حاضر سیستم نمی تواند درخواست شما را انجام دهد و لطف ًا مجدداً سعی نمائید.
و اما راه حل خطای فوق:

