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دراین شماره..

•امکان نرم افزاری تکمیل خودکار
• ccو bcc
•فهرست توزیع
•احسایس بودن و حریم خصویص

مقدمه

باید ها و نباید های ایمیل

گ
پست ت
الک�ونیک به ییک از روشهای اصیل ارتباطی  ،در زند� شخیص و
حرفه ای تبدیل شده است .با این حال ،با استفاده از ایمیل ممکن است ما
خ�نامه ،اشتباهات رایجی که ث
اک� مردم
بدترین دشمن خود باشیم .در این ب
گ
در استفاده از ایمیل انجام میدهند و اینکه چگونه می توانند در زند�
روزمره از آن اجتناب کرد را توضیح میدهیم.

رسدب� مهمان
ی

دکـ تـر اریــک کــول ( )@drericcoleفعاالنــه بــا ( STIموسســه فنــاوری
 )SANSو ی ز
نــ� موسســه  SANSدر زمینــه آمــوزش دانشــجویان ،و
حفــظ و توســعه دروس همــکاری دارد .او عضــو هیئــت علمــی
و مولــف دروس  SANSاســت .ت
اجــرا� در
دکــر کــول یــک مدیــر
ی
صنعــت اســت کــه خدمــات مشــاوره در زمینــه آخریــن فنــاوری
امنیــت
ســای�ی ارائــه میکنــد.
ب

امکان نرم افزاری تکمیل خودکار

گ
اک� برنامه های ایمیل است .این امکان به این گونه است که ت
مش�ک در ث
ویژ� های ت
وق� نام شخیص که می خواهید به او ایمیل بفرستید
تکمیل خودکار از
را تایپ می کنید ،نرم افزار ایمیل به طور خودکار آدرس ایمیل او را برای شما انتخاب و تکمیل می کند .حسن این روش این است که الزم نیست آدرس
داش� فقط نام گ�نده ف
کا� است .مشکل این امکان نرم افزاری ت
مخاطب� خود را به خاطر داشته باشید و به یاد ت ن
ین
وق� است که نام یگ�نده ها
ایمیل تمام
ی
گ
مشابه باشند .در این مواقع بساد� امکان بروز خطا و انتخاب آدرس ایمیل اشتباه هست .به عنوان مثال ،ممکن است شما قصد ارسال ایمییل به «فرد
اسمیت» ،همکارتان در بخش حسابداری داشته باشید که پیوست آن ایمیل تمام اطالعات مایل سازمان خود است ویل در عوض ،ممکن است تکمیل خودکار
پیشگ�ی در برابر خطا ،همیشه نام و
«فرد جانسون» ،همسایه تان را انتخاب کند .در نتیجه شما اطالعات حساس را به افراد یغ� مجاز ارسال میکنید .برای
ی
آدرس ایمیل را قبل از اینکه دکمه ارسال را بزنید دو مرتبه چک کنید.

رونوشت  /رونوشت پنهان ( ccو) bcc

یع�  Carbon copyکه ن
یع� رونوشت  :ccو رونوشت مخفی  bcc:. ccن
اک� برنامه های ایمیل عالوه بر گزینه  :toدو گزینه دیگر هم دارند ن
ث
یع� می خواهید
رونوش� از نامه را به دیگران (جهت اطالع) بفرستید .رونوشت مخفی یا  bccن
ت
یع�  Blind carbon copyکه شبیه به یس یس است ،با این تفاوت که دریافت
کنندگان ایمیل نمی تواند ببینید در این لیست چه ن
کسا� بوده اند .هر دو این گزینه ها می توانند شما را در دردرس قرار دهند .ت
وق� کیس به شما ایمییل می
بگ�ید که آیا می خواهید فقط به آن فرستنده پاسخ دهید یا اینکه به تمام ن
کسا� که
فرستد و افرادی را در بخش رونوشت ایمیل گذاشته ،شما باید تصمیم ی

در لیست رونوشت ( )ccهستند پاسخ دهید .اگر پاسخ شما حساس است ،ت
به� است فقط به فرستنده پاسخ دهید .اگر این تصمیم دارید ،ئ ن
مطم� شوید که
گزینه «پاسخ به همه» را انتخاب نکنید که در این صورت پاسخ شما به همه ارسال میشود .با رونوشت مخفی ( )bccمشکل به نحو دیگری است .ت
وق� ایمییل
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ت
رونوش� خصویص برای کیس
حساس میفرستید ،ممکن است بخواهید
مانند رئیس خود بفرستید .با این حال ،اگر رئیس شما پاسخ را با استفاده
از «پاسخ به همه= »reply allبدهد ،همه دریافت کنندگان می فهمند که
رئیس شما مخفیانه در ایمیل اصیل شما ن
یع�  bccبوده است.

فهرست توزیع

فهرست توزیع مجموعه ای از آدرس های پست ت
الک�ونیک هستند که همه
گ
آنها با تنها یک آدرس ایمیل نمایند� میشود ،گاهی اوقات یک لیست ایمیل

( )mail listو یا یک نام گروهی نامیده میشود .به عنوان مثال ،شما ممکن
است یک لیست توزیع با آدرس ایمیل  group@example.comداشته
باشد .هنگامی که ایمییل به این آدرس ارسال میکنید ،پیام به همه افرادی
که در این گروه هستند ،شاید صدها و یا ت
ح� هزاران نفر از مردم ارسال
می شود .بسیار مراقب باشید که چه ی ز
چ�ی را به یک لیست توزیع ارسال

میکنید زیرا افراد بسیاری ممکن است پیام را دریافت کنند .عالوه بر این،

پست ت
الک�ونیک دکمه ‹لغو› ندارد .قبل از ارسال ایمیل،
لحظه ای درنگ کنید و آنچه که میخواهید ارسال کنید و
کیس که میخواهید بفرستید را قبل از زدن دکمه ارسال
دوباره برریس کنید.

هنگام پاسخ دادن به ایمیل کیس در لیست توزیع بسیار مراقب باشید.
شما ممکن است قصد پاسخ به فقط فرستنده خاص باشید ،اما اگر «پاسخ
به همه» را بزنید ممکن است ایمیل خود را به کل لیست توزیع ،ن
یع� صدها شاید هزاران نفر از مردم ایمیل خصویص تان را بفرستید .ی ز
چ�ی که می تواند

خطرناک� باشد ن
زما� است که تکمیل خودکار ،آدرس لیست توزیع را اشتباهی انتخاب کند .ن
یع� هدف شما ممکن است ارسال پست ت
ت
الک�ونیک تنها به یک
نفر مانند همکار شما کارل به آدرس carl@example.comباشد ،اما تکمیل خودکار به طور ق
اتفا� ممکن است آن را به لیست توزیع شما در مورد اتومبیل
( )carکه اسمش شبیه به  carlاست بفرستید.

ت
وق� احسایس هستید

هرگز ن
زما� که در وضعیت احسایس هستید ایمیل ارسال نکنید .اگر در یک حالت احسایس هستید اگر ایمییل بفرستید می تواند ض�به و ض�ری به آینده
ت
دوس� و یا کار خود را از دست بدهید .در عوض ،لحظه ای درنگ کنید و با آرامش افکار خود را سازماندهی کنید .اگر میخواهید
شما برساند ،مثال شاید

احساسات خود را یب�ون بریزید ،نرم افزار ایمیل خود را باز کنید و ئ ن
مطم� شوید که آدرس کیس را وارد نکنید .سپس �ش وع به تایپ و بیان نظر و احساس

خود شوید ،سپس از پشت رایانه خود بلند شده و قدم بزنید ،مثال برای خودتان یک فنجان چای بریزید .دوباره به پشت رایانه برگردید و آنچه تایپ کرده
اید را حذف کرده و دوباره �ش وع کنید .یا اینکه گو�ش تلفن را برداشته و با طرفتان صحبت کنید زیرا او در ایمیل نمیتواند احساس شما را حس کند و با

صحبت و تلفن ت
به� میتوانید منظور خود را بیان کنید.
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حریم خصویص

در نهایت ،به یاد داشته باشید که برنامه های ایمیل تنظیمات حریم خصویص کمی دارند .ایمیل شما ممکن است توسط هر کیس که ت
دس�یس به آن پیدا کند
کن�یل بر آن ندارید .پست ت
تلف� و یا گفتگوهای شخیص ،هنگامی که ایمییل ارسال می کنید شما دیگر ت
خوانده شود .عالوه بر این ،بر خالف تماس ن
الک�ونیک

این�نت ق
دس�س در ت
راح� می تواند به دیگران فرستاده شده ،در انجمن های عمومی ارسال شود ،و ممکن است برای همیشه قابل ت
شما به ت
با� بماند .اگر
ین
همچن� مهم است به یاد داشته باشید که در بسیاری از کشورها ،ایمیل می تواند به عنوان مدرک
شما پیامی واقعا خصویص دارید از تلفن استفاده کنید.

در دادگاه استفاده شود .در نهایت ،اگر با استفاده از کامپیوتر محل کار خود ایمیل میفرستید ،در یاد داشته باشید که کارفرمای شما ممکن است حق نظارت و
ح� ممکن است شامل ایمیل شخیص شما در صورت استفاده از کامپیوتر محل کار برای ت
ح� خواندن ایمیل شما را داشته باشد .این ت
شاید ت
دس�یس به حساب
کاربری ایمیل شخیص شما باشد .اگر سوایل در مورد حفظ حریم خصویص ایمیل در محل کار دارید ت
به� است موضوع را با رسپرست خود در میان بگذارید.

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

سایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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ماهنامه وای! حمالت فیشینگ ایمیل :
		
ماهنامه وای! حمله فیشینگ هدفدار :
		
اصطالحات امنیت اطالعات متداول :

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013
http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#july2013
http://www.securingthehuman.org/resources/security-terms

گ
خ�نامــه بــه �ش ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 3.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشـ تـر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

