Manual SpamBayes
SpamBayes és un plug-in d'Outlook que proporciona un filtre d'spam basat en l'anàlisi estadística de
la seva correspondència personal. A diferència de molts altres sistemes de detecció d'spam,
SpamBayes realment aprèn el que consideri el correu brossa, i s'adapta contínuament com el seu
correu electrònic canviï.
Si us plau, recordi que aquest és programari lliure, si us plau sigui pacient, i nota que hi ha moltes
coses que millorar. Si voleu més informació sobre SpamBayes, http://spambayes.sourceforge.net/
SpamBayes no té incorporat normes, per la qual cosa qualsevol cosa al començament molts correus
seran tractats com a correu brossa per aquest sistema, fins i tot si no s'ajusta a les definicions
tradicionals d'spam. Això significa que requereix una formació SpamBayes abans que sigui
eficaç. Un cop entrenat el sistema funciona perfectament.
El correu electrònic que entra a la safata d'entrada s'analitza per saber si es spam o no. Si el
spambayes considera que és SPAM segurt el col.loca a la carpeta Correu SPAM.
Si creu que el correu és bo, no fa res, el deixa intacte a la safata d'entrada.
Si no està segur que es SPAM o no el col.loca a la safata Correu Sospitos.
Nosaltres hem d'anar mirant aqeuestes tres carpetes diariament per ensenyar al programa
Spambayes a classificar millor si s'equivoca. Amb el temps classificarà molt millor.
Hi ha tres formes en que el sistema pot posar les coses malament:
* El spam es manté en la safata d'entrada. Això es coneix com un fals negatiu. En aquest cas,
vostè ha de clicar el botó Delete as SPAM per ensenyar al sistema que es correu dolent i a més
moure'l a la carpeta SPAM.

* Qualsevol missatge es mou a la carpeta Correu Sospitos. En aquest cas, el sistema no està
segur del missatge, i es mou a la carpeta d'spam possible per a la revisió. Hem de revisar la carpeta i
manualment dir si és SPAM seleccionant els emails bons i clicant al botó Recover from SPAM i
Delete as SPAM si és correu brossa.
* Si un missatge “bo” es mou a la carpeta d'spam. En aquest cas, feu clic al botó No Spam que
apareix. El missatge serà considerat com a bo i es mourà de nou a la safata d'entrada.

