
Coi Chừng BoxBe  

Nếu có ai nhận được những email của người gởi không mời mà đến tỉnhbơ-ment (or tỉnhbơ-ly) thì 
đừng có thèm mở ra đọc làm gì. Open to read là đã feed back cho Boxbe đó. Mark email là Spam 
Report thì tự nó sẽ bị delete (may be forever). 

Có 1 công ty ở San Francisco - Hoa kỳ tên là Boxbe "có lòng tử tế" kêu gọi thiên hạ ghi danh để nó 
organize vấn đề email dùm. Có nhiều người có tâm hồn ấu thơ đã lật đật ghi tên vì tưởng là cái service 
"miễn phí" này sẽ "giúp đở mình" như quảng cáo. Hậu quả hết sức tai hại và trái ngược. Nạn nhân và 
bạn bè (hại bạn) của họ lảnh đũ mọi thứ rác không mời chất đống trong mailbox đến độ đầy nghẹt làm 
tắc nghẽn meo-mốc hàng ngày. Nếu lở có bị dính chấu thì hảy mai táng cái email account này đi rồi 
mở một account khác, kế đó thông báo cho bạn bè biết cái mới. Có thể không cần nói lý do vì "dejà 
vue" mà. 

 
Xin đọc các comments tóm lược dưới đây hay click vào các links: 

(2-1) The big catch is that Boxbe isn't actually a spam filter. It doesn't do anything for spam that may 
be coming into your regular e-mail account, just the mail that is going to your Boxbe forwarding 
address. So if you already have a spam problem, this doesn't look like it'll be an ample solution. 
. . .  
And there's another big downside. If your friends are sending e-mails to a Boxbe.com e-mail address . 
. . . 

more: 
http://news.cnet.com/8301-17939_109-9669260-2.html 

(2-2) Users of the service can share their whitelist with other Boxbe users, using their friend of a 
friend network to screen their email. 
more: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Boxbe  

(2-3)  

Just lately I have been getting an infuriating amount of spam from a company calling itself boxbe – 
and there’s no way to stop it.  
more:  
http://www.ventrino.com/blog/309/2009/06/boxbecom-spam-scam/ 

(2-4)   
Boxbe’s spam. A fatal mistake for them and me. 

This morning though, it spammed them again.  My email box is jammed with people saying “can you 
make this thing stop”, “you gotta make this stop”, “I’m really pissed”.  Twitter is burning up with 
Boxbe messages.  And those are the people that care enough.  I don’t know how many people have 
just added me to their spam list. 

The worst part?  There’s no way to opt-out of the service once you’ve signed up.  I can’t tell it to stop.  
I can’t tell it to cancel my account.  And I have no way of knowing when it will spam my friends 
again. 

more: 
http://saunderslog.com/2008/04/22/boxbes-spam-a-fatal-mistake-for-them-and-me/ 



 
(2-5) 

BoxBe Courtesy Messages Discontinued 
After signing up for the free BoxBe email filtering / mail screening service recently, I didn’t realize 
lots of folks (maybe everyone) who was emailing me was receiving a message FROM me via BoxBe 
saying that I use their service. 
more: 
http://www.speedofcreativity.org/2009/05/17/boxbe-courtesy-messages-discontinued/ 

 
Còn nhiều than phiền nữa, chỉ copy and paste một số ít ra đây tượng trưng thôi. 

 


