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Megújult a Gmail 
 

 
 
A Google levelezőszolgáltatása biztonságosabbá 
és intelligensebbé vált, ezáltal kevesebb időt kell 
eltöltenünk leveleink kezelésével. 
 
A keresővállalat számos új funkcióval látta el a 
Gmailt. Az elmúlt 5 évben most került sor először 
alapvető változtatásokra a levelezőszolgáltatás-
ban. Az újítások között van egy biztonsági funkció, 
amely lehetővé teszi, hogy a bizalmas üzemmód-
ban az e-maileket lejárati dátummal lehessen el-
látni vagy visszahívni azokat. Az egyes üzenetek-
hez való hozzáférést egy további azonosítási eljá-
rással, SMS segítségével lehet védeni. Emellett 
blokkolhatók az olyan opciók, mint a továbbítás, a 
másolás, a nyomtatás vagy az elektronikus levelek 
letöltése, hogy így akadályozzák meg az e-mailek 
szándékos vagy véletlen továbbítását. 
 

Az intézkedésekkel lehetővé válik a fontos infor-
mációk védelme, akkor is, ha valaki feltörné a cím-
zett elektronikus postafiókját. A bizalmas üzem-
mód a következő hetekben lesz elérhető. A bizton-
sági figyelmeztetéseket is megváltoztatták, így 
azok egyrészt feltűnőbbek lettek, másrészt egy-
szerűbben érthetők és jobban ösztönzik a felhasz-
nálókat a cselekvésre. Ezek a figyelmeztetések 
segítenek abban, hogy a potenciálisan veszélyes 
üzeneteket még jobban lehessen azonosítani. 
 
Szintén az újdonságok között vannak olyan funkci-
ók, amelyek a gépi tanuláson alapulnak. Így pél-
dául a felhasználó figyelmét „automatikus emlé-
keztetőkkel” hívják fel azokra a levelekre, amelye-
ket már néhány nappal korábban megkapott és 
amelyek a szoftver szerint fontosak. Így senki sem 
felejti el az azokra való reagálást, illetve azt is tud-
ni fogják az emberek, ha az e-maileket még fel kell 
dolgozni. A rendszer észleli a nem olvasott hírleve-
leket, és egy idő után segít azokról leiratkozni. 
További változás, hogy a Gmail okostelefonos 
alkalmazásában tavaly már bevezetett „Intelligens 
válaszok” funkció, amely önállóan fogalmaz meg 
válaszjavaslatokat, a webes verzióban is elérhető 
lesz. Az értesítéseket korlátozni lehet a fontos 
levelekre. Az intelligens válaszok már naponta 
több százmillió üzenetet dolgoznak fel és ezek 
teszik ki a mobilokon lévő üzenetek több mint 10 
százalékát. 
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Az elmúlt hónapokban a Salesforce globális pro-
jektek keretében tesztelte az új Gmailt. Jo-ann 
Olsovsky, a Salesforce alelnöke és informatikai 
vezetője azt nyilatkozta, hogy az új felhasználóba-
rát kezelőfelület és az integrált mesterséges intelli-
gencia lehetővé tette a munkatársaiknak, hogy 
gyorsabban és hatékonyabban együtt tudjanak 

dolgozni azáltal, hogy kevesebb időt töltenek a 
leveleik kezelésével. 
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/130942/megujult-
a-gmail  
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