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تواناتک:  مروزه  همه کاربران که دارای ایمیل هستند روزانه تعداد زیادی اسپم که شامل ایمیل های 
تبلیغاتی، و یا نامه های مزاحم اینترنتی است را دریافت می کنند، خیلی از آن ها عامل اصلی انتقال ویروس 
به سیستم شما هستند و بسیار خطرناک هستند. بنابراین برای مدیریت و کنترل بیشتر ایمیل خود می توانید 
از نرم افزار "Mailwasher" استفاده کنید. این نرم افزار دارای دو نسخه عمومی  )رایگان( و تجاری است.

"Mailwasher"، کلیه ایمیل های دریافتی به حساب کاربری شما را کنترل می کند، و در  نرم افزار 
صورت مشکوک بودن بعضی از آن ها به شما اطالع رسانی می کند، و شما می توانید در صورت ناشناس 
بودن ایمیل ها آن ها را پاک کنید. این نرم افزار همچنین این امکان را به شما می دهد که لیستی از آدرس 
ایمیل دوستان خود تهیه کنید تا ایمیل های آن ها را بدون کوچکترین مشکلی دریافت کنید و همچنین 
می توانید لیست سیاهی از آدرس ایمیل های مزاحم بسازید تا اصال از آن ها دیگر ایمیلی دریافت نکنید. 
شما با این نرم افزار امکان چک کردن مبدا ایمیلی که دریافت کرده اید را دارید، در صورت نامعتبر بودن، 

این نرم افزار به شما اطالع می دهد.

ویژگی نرم افزار "Mailwasher" به شرح زیر است :

• امکان اطالع رسانی در مورد ایمیل های مشکوک و حذف آن ها قبل از باز کردن و خواندن آن ها

Mailwasher؛برنامهایبرایمحافظتازایمیلهای
شما

Mailwasher 3؛ برنامه ای برای محافظت از ایمیل های شما t e c h . t a v a a n a . o r g



Mailwasher 4؛ برنامه ای برای محافظت از ایمیل های شما t e c h . t a v a a n a . o r g

"Black List" و "Friend List" امکان ساختن •

• امکان شناسایی تعداد زیادی اسپم و ویروس

• سازگار با با دیتابیس بزرگ شناسایی اسپم "FirstAlert"، که همیشه آخرین اسپم های شناسایی 
شده را در خود دارد. نرم افزار از این طریق دیتابیس خود را نیز همیشه به روز نگاه داشته و امنیت سیستم 

شما را تامین می کند.

• پیش نمایش ایمیل ها بر روی سرور قبل از دانلود ها بر روی کامپیوتر شما و امکان حذف ایمیل های 
مشکوک بر روی سرور

• امکان فیلترینگ ایمیل هایی که فرستاده می شود اگر موضوع ایمیل مطابق میل شما نباشد

• سرعت باال در دانلود ایمیل ها

 MSN, MIcrosoft, Outlook, Windows ،پشتیبانی از سرویس های مختلف ایمیل: یاهو، جیمیل •
Mail, Windows Live Mail, AOL و غیره

• امکان بازیابی ایمیل های پاک شده شما

• امکان ذخیره نامحدود ایمیل ها

• برنامه ظاهر ساده و مناسبی دارد و ایمیل های مهم را با رنگ سبز و اسپم ها و ایمیل های نامربوط را 
با رنگ قرمز نشان می دهد

• دریافت برنامه رایگان است

• سازگار با نسخه های مختلف ویندوز

این برنامه را می توانید از سایت رسمی "Mailwasher" به صورت رایگان دانلود کنید.

http://www.mailwasher.net/
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