
Cum evit� spamul?
Oricare dintre voi care aveti o adresa de e-mail v-ati confruntat fenomenul numit spam. Urmand
urmatoarele sfaturi, nu veti scapa neaparat de aceste mesaje, dar veti reduce numarul lor.
  
  Clona la e-mail.
  
  Cei care creeaza mesajele spam extrag adresele de e-mail din comunitatile online (forumuri, bloguri sau
servici de mesaje). Asadar puteti evita sa va "abonati" la spam facand o clona adresei tale. Concret, iti
mai creezi o adresa de e-mail pe care o vei folosi atunci cand aderezi la astfel de comunitati.
  
  
  Atentie la ce bifezi.
  
  Cand te inscri pe un site verifica intotdeauna casetele pe care le bifezi si mai ales pe cele care sunt deja
bifate. Cititi intotdeauna notele informative din dreptul acestor optiuni.
  
  
  Termeni si conditii.
  
  Intodeauna citeste termenii si conditiile de confidentialitate ale serviciului la care te inscri. Doar asa vei
afla exact cine va avea acces la datele tale personale. Atentie la informatiile care mentioneaza daca firma
va partaja datele tale cu terte si mai ales cu firme de publicitate.
  
  Nu anulati inscrierea.
  
  Majoritatea mesajelor spam incearca sa pretinda a fi autentice furnizandu-ti un link de anulare a
inscrierii, desi nu te-ai inscris la acel site. Daca nu te-ai inscris de ce sa anulezi inscrierea? Furnizori de
spam folosesc acest link pentru a-si confirma faptul ca adresa e valida.
  
  Blocheaza cookie-urile.
  
  Un cookie este un fisier text mic descarcat pe calculatorul utilizatorului. Acesta este folosit pentru
detectarea comportamentului utilizatorului pe un site sau pentru a stoca informatii. Fiecare browser de
internet ofera posibilitatea de a configura obtiunea de blocare a cookie-urilor, din cauza faptului ca terte
persoane pot acces la informatiile tale personale.
  
  Raporteaza spamul.
  
  Clienti de e-mail ofera gratuit posibilitatea de filtrare a spamului, si anume scanarea mesajelor primite,
in functie de anumite cuvinte cheie continute de mesajele spam. Aciveaza acest filtru de spam.
Deasemena exista si programe independente de filtrare care te pot ajuta.
  
  
  Mesajele lant.
  
  Fi precaut cand trimiti un mesaj mai departe. Asigura-te ca trimiti mesaje doar persoanelor de incredere,
in caz contrar adresa de la care trimiti mesajul poate ajunge la un furnizor de spam. Mesajele de tip
forward sunt o sursa sigura de adrese pentru producatori de spam. Intrand in acest lant te vei expune atat
pe tine cat si pe cunoscutii tai.
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  Ovidiu DUGULAN

Pagina 2 / 2


