ELSŐ FEJEZET

„Csak most, csak neked” —
Előszó
Ma már senkinek sem kell elmagyarázni a kéretlen levél fogalmát. Ha az olvasónak van publikus e-mail címe, biztosan kapott már ajánlatot különféle
potencianövelő szerekről, Rolex-másolatokról, kétes minőségű pirulákról vagy
más kihagyhatatlan lehetőségről. Ám amíg az offline média esetében mi
dönthetjük el, mely reklámokat akarjuk megnézni, addig a spamek szó szerint elárasztják postafiókunkat, és legalább egy pillantást vetnünk kell rájuk,
ha törölni akarjuk őket.
A spammerek nem tisztességes vállalkozók, akik korrekt üzletet ajánlanak, hanem nagyobb részük gátlástalan bűnöző, akik kíméletlenül kihasználják emberi gyengeségeinket, és akiknek csak egy dolog kell: a pénzünk. Ha
valaki bedől a spamnek, jobb esetben csak a pénze, rosszabb esetben az
egészsége és egzisztenciája látja kárát. Sőt, időnként olyan hírek is napvilágot látnak, amelyek arról tudósítanak, hogy némelyeknek csak egy hajszálon
múlt az életük.
A spam mára az internet pestisévé vált, és az előrejelzések szerint mind a
mennyisége, mind az aránya egyre nő. Szerencsére számtalan lehetőségünk
van a védekezésre, és egy jó spamszűrő segítségével újra visszanyerhetjük az
ellenőrzést leveleink felett.
A kéretlen levelek mellett a vírusok, az adathalászok és a vicces beugratások kedvelői is sok kellemetlenséget és kárt okoznak a felhasználóknak. A jó
hír azonban, hogy ellenük is tudunk valamit tenni.
Ebben a könyvben a spam elleni védekezés különféle lehetőségeit igyekszem érthetően bemutatni, segítséget adni az olvasónak, hogy melyiket válassza közülük, illetve néhány félreértést, hiedelmet szeretnék tisztázni. Bemutatom a láthatatlan spammert, aki iránt senki sem közömbös, és kitérek
arra is, hogy mit gondol a hatóság a spamről.
A spam nem csak az elektronikus levelezés rákfenéje, más kommunikációs
csatornákon is jelen van, sőt várható, hogy ezeken a területeken még erősödni
fog. Külön fejezet tárgyalja ezeket a lehetőségeket, és természetesen az ellenük való védekezést is.
A kötetben sorra veszem a legfontosabb szempontokat, amelyek egy spamszűrő kiválasztásánál szóba jöhetnek. A döntés megkönnyítéséhez konkrét
termékeket is bemutatok saját tesztjeim eredményével együtt, amely remélhetőleg segít az olvasónak a számára leginkább megfelelő spam elleni termék
megtalálásában.
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Legvégül pedig egy magyar spammerrel készített interjú szerepel, amely
számomra nagyon tanulságos volt. Reményeim szerint kiderül belőle, mit is
akarnak valójában a spammerek.
Noha a könyvben mélyebb ismereteket feltételező részek, sőt még matematikai képletek is vannak, a könyv legnagyobb része különösebb informatikai előképzettség nélkül is megérthető, és még a „legműszakibb” fejezeteket is
átszövik az olvasmányos esettanulmányok.
Írásomat nemcsak a rendszergazdák forgathatják haszonnal, hanem
mindazok, akik átfogó képet akarnak kapni a spamről és a spam elleni megoldásokról, akiket érdekel az elektronikus levelezés biztonsága, vagy akik
egyszerűen csak azt szeretnék tudni, mi van a spam mögött.
A téma jellegéből adódóan több olyan angol kifejezést is tartalmaz a könyv,
amelynek vagy nincs magyar nyelvű megfelelője, vagy ha van is, szokatlanul,
idegenül hangzik. Ezekben az esetekben is igyekszem azonban a könyv végén
található szójegyzékben érthetően meghatározni az adott fogalmat.
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