
SPAM oldalak

Egyre terjedô, kártékony jelenség a SPAM.

Egyes felhasználók több száz, néha több ezer címzettet megadva küldik el a fogadók által nem kért - általában reklámcélú - leveleiket. Ezzel nem csak
bosszúságot, de valódi károkat okoznak, melyek a vonalak és a szerverek  leterhelésében, illetve jelentôs forgalomnövekedés formájában jelentkeznek.
Ugyanakkor - a hagyományos hirdetésekkel szemben - ilyen esetekben nem a feladó, hanem a fogadó fél fizet. 

Különbözô fórumokon vita tárgya, hogy mit lehet és mit kell tenni ennek a  kártékony jelenségnek a visszaszorítására. A védekezés közös érdekünk,  ezért a
szolgáltató csatlakozott azon magyarországi Internet szolgáltatókhoz, amelyek az Internetes közösség nevében - jogi és technikai eszközökkel - közösen és
hathatósan kívánnak fellépni a mail SPAM tevékenységek ellen. Kérjük Elôfizetôinket, hogy olvassák el alábbi tájékoztatásunkat.

Egyéni és más, az szolgáltató mail szerverét igénybevevô
ügyfelek figyelmébe: 

A SPAM egyik formája, amikor például hirdetési célok érdekében egy  Internet felhasználó különbözô - akár saját maga által összeállított - listákra küldi el
kéretlen leveleit. (Gyakran a címzettek hiába tiltakoznak, a feladó nem veszi le címüket a listáról, vagy a felszólítás ellenére továbbra is küldi az e-maileket a
listára.) A szolgáltató nem támogathatja ezt a tevékenységet, ezért - a mail szolgáltatás beszüntetésének elkerülése érdekében - kérjük elôfizetôinket, hogy
tartózkodjanak a hirdetés/információterjesztés ezen formájától. A próbálkozásokat megelôzendô, - ha egy bizonyos számú címzettnél többet ad meg a feladó -
levelezô rendszerünk a címzettek számával exponenciálisan késlelteti a levél elfogadását. (Ez az eljárás nem érinti hátrányosan azokat az ügyfeleinket, akik jóin-
dulatú használói az Internetnek és alkalomszerûen néhány ismerôsüknek, partnerüknek kívánnak körlevelet küldeni.) Ha Ön mégis szükségesnek tartja, hogy
rendszeresen, sok címre küldjön e-mailt, kérjük, vegye igénybe Levelezési lista szolgáltatásunkat. 

Saját mail szervert üzemeltetô ügyfelek figyelmébe: 

A SPAM másik formája, amikor a levelek feladói ugródeszkaként óvatlan 
rendszergazdák által karbantartott gépeket használnak, amelyek a SPAM áradat elôtti idôknek megfelelôen vannak konfigurálva, és mail relay-ként 
(levelezési átjáróként) hajlandók mûködni. Saját szervereinken már több mint egy éve beállítottuk a szûréseket. A jövôben bérelt vonalas ügyfeleink számára
csak akkor engedélyezzük a szolgáltató szervereinek relay-ként történô használatát, ha szervereiken biztosítják a kívánt szûréseket. 

Megoldás: 
Szinte minden levelezô rendszerre, platformra született megoldás a szû-
rések beállítására. Kérjük tekintsék át alábbi válogatásunkat. További 
információért forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz. 
Lehetséges megoldások a különbözô platformokon: 

Sendmail:
sendmail.cf antispam kiegészítés [rövid leírás a file-ban]
rövid leírás a fenti patch installálásához
sendmail.cf kiegészítve [RH4.X eredeti alapján]
Sendmail 8.8.5, RedHat 4.X-hez
Sendmail 8.9.1, RedHat 5.X-hez
Sendmail 8.9.1 forrás, RedHathez
Sendmail 8.9.1 m4 sendmail.cf makrók, RedHathez
Sendmail 8.9.1 kész sendmail.cf es /etc/mail templatek, RedHat 5.X-hez
Sendmail 8.9.1 dokumentaciok, man és

postscript formatumban, RedHathez
Sendmail 8.8.8 forrás [.tar.gz formátum]
Sendmail 8.9.1 forrás [.tar.gz formátum]

Mercury:
Mercury rövid leírás

Exchange:
MS exchange 5.0 használatakor lehetôség van a domainen kívüli relay 
tiltására. 
A témával kapcsolatos egyéb oldalak:
Egy másik zavaró levelezési "szokás", a lánclevél [magyar]
BME AntiSpam Projekt [magyar]
Általános AntiSpam oldal [magyar]
Nagyon jó oldal, a legtöbb mailerhez kész spam védelem[angol]
Is Your Exchange Server Relay-Secure?
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