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Nem akar nyomot hagyni? Küldhet 
önmegsemmisítő levelet a 
Gmailből is 
 
A bizalmas üzemmód használatakor beállítható, 
hogy a levél mikor semmisüljön meg. Nem 
csak gmailes levelez őpartnerrel m űködik. 
 

 
 
Két fontos biztonsági újítással gazdagodik a Gmail. 
A Google a napokban általánosan elérhetővé tette 
az önmegsemmisítő levelek küldésének lehetősé-
gét. A másik újdonság, hogy az androidos és iOS-
es Gmail appban is megjelent a már elküldött levél 
visszahívásának (Undo Send) lehetősége. 
 
Önmegsemmisít ő levelek  
 
Már egy ideje lehet tudni, hogy lesz a Gmailben 
ún. Confidential Mode, azaz bizalmas mód. A 
Google hónapok óta teszteli ezt a funkciót, amely-
ben a küldő fél beállíthatja, hogy a bizalmas tar-
talmú leveleket a címzett milyen hosszú ideig ér-
hesse el. A funkciót a webes felületen, valamint 
androidos és iOS-es eszközökön futó Gmail 
appokban is lehet használni. 
 
A lehetőség használata egyszerű. A Gmailben írt 
levélben a láblécen megjelenik egy lakatot és órát 
ábrázoló ikon, arra kattintva indítható a bizalmas 
mód beállítása. Megadható, hogy a címzett a kül-
déstől számítva meddig tud hozzáférni a levélhez. 
Utána a levél automatikusan megsemmisül. A 
legrövidebb beállítható idő egy hét, a leghosszabb 
öt év. 

A Google módszerében az a legjobb, hogy nem-
csak gmailes levelezőpartnerekkel használható. 
Ráadásul ha valaki nem gmailes címre küldi a 
levelet, még egy plusz hitelesítés is lesz: meg kell 
adni a címzett telefonszámát, amire a Google 
rendszere egy jelszót küld. A címzett ezzel a jel-
szóval tudja megnyitni a levelet. 
 
A módszernek vannak hátulüt ői is  
 
A bizalmas mód általános alkalmazását az teszi 
lehetővé, hogy maguk a levelek csak a Google 
szervereiig jutnak el. Onnan már csak egy értesí-
tés megy a címzettnek egy linkkel arról, hogy ka-
pott levelet, amit a linkre kattintva el is olvashat. Az 
egy dolog, hogy ennél a módnál a feladó tud érte-
sítést kérni a levél megnyitásáról, de ráadásul meg 
kell bíznia a Google-ben, hogy nem kutakodik a 
bizalmas levelekben. (A Google-nek persze bár-
melyik levélnél megvan a lehetősége erre, de ha 
még meg is címkézzük a levelünket, hogy az bi-
zalmas infót tartalmaz, az egyenesen felhívás ke-
ringőre, azaz felhívjuk a Google figyelmét, hogy a 
levél tartalma érdekes lehet.) 
 
A másik problémát az internetes csalók jelentik – 
írja a Biztonságportál. Az új funkció újabb lehető-
séget ad az adathalászoknak arra, hogy hamis 
levelek küldözgetésével például bejelentkezési 
adatokat szerezzenek meg a felhasználóktól. 
 
Rossz levelet küldött rossz helyre? 
Visszaszívhatja  
 
Szintén a levelező fejlesztésével kapcsolatos hír, 
hogy a 8.7-es Gmail appban megjelent az – a we-
bes levelezőben már régóta elérhető – funkció, 
amellyel bizonyos ideig visszahívhatjuk a téves 
címre vagy rossz tartalommal kiküldött levelet. 
 
A funkció mögött csupán annyi történik, hogy ami-
kor a Küldés vagy Send gombra kattintunk, a 
Google rendszere nem azonnal továbbítja az 
emailt, hanem 10 másodperc késleltetéssel. (A 
webes felületen a küldés késleltetését is állíthatjuk 
5 és 30 másodperc között.) Az appban, a képernyő 
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alján pedig megjelenik egy gomb, amivel ez idő 
alatt visszavonhatjuk a kézbesítést. Ilyenkor az 
app visszatér a szerkesztési nézethez, és a levelet 
elmenti a Piszkozat mappába. 
 
A lehetőség mind Androidon, mind iOS-en elérhe-
tő. Előfordulhat, hogy bár az app már frissítette 
magát a 8.7-es verzióra, a funkció nem jelenik 
meg. Ilyenkor azonban segít egy újraindítás. 
 

Ez a cikk független szerkesztőségi tartalom, mely 
a T-Systems Magyarország támogatásával ké-
szült. Részletek: 
https://bitport.hu/impresszum#szponzoracioChrom
eHTML\Shell\Open\Command 
 
Forrás: https://bitport.hu/nem-akar-nyomot-hagyni-
kuldhet-onmegsemmisito-levelet-a-gmailbol-is 

 
Válogatta: Fonyó Istvánné 

 
 


