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by Meemaw

Mindig ez történik. Belépsz egy új oldalra, hogy
vásárolj, vagy információt keress, és kérik,
regisztrálj, adj egy e-mail címet. A következő, ami
mindig történik, hogy a Beérkezett üzeneteket (vagy
a Spam könyvtárat) megszórják kéretlen e-
mailekkel. Bárcsak kitalálhatnánk erre valami
megoldást!

Egy fórumozó, Phil a fórum Tips & Tricks rovatába a
következő ötletet írta be.

„Ha valamire szükséged van és egy e-mail címet kell
megadni, amire kapsz egy kulcsot valahová.
Használd ezt és egy órán át fogadj üzeneteket.
Utána kuka.

https://www. guerrillamail. com/

A Guerrilla Mail-től kapsz egy eldobható e-mail
címet. Nem kell regisztrálni, egyszerűen látogasd
meg a Guerrilla Mail-t és egy véletlenszerű címet
kapsz. De választhatsz is címet magadnak.

Megadhatod az e-mail címet olyannak, akiben nem
bízol. Megnézed e-mailt a Guerrilla Mail-en, és
rákattintsz bármilyen megerősítő hivatkozásra, majd
törlöd. A további szemetet, ami az eldobható e-mail
címre jön, a Guerrilla Mail ledarálja, soha nem jut el
a postafiókodig, biztonságban és tisztán tartva azt.”

Ez egy nagyon fontos téma a technikai dolgokhoz
értő (vagy kevésbé értő) tagjaink számára, ezért
kicsit tovább kutattam. A 'disposable email”-t beírva
a keresőbe a Google több mint 13 400 000 találatot
mutatott. A következő szolgáltatások csak néhány
azok közül.

Mailinator – ez egy kicsit más, mivel te döntesz a
címről, amikor szükséged van rá. Egyszerűen csak a
kitalált név mögé odabiggyeszted „@mailinator”
anélkül, hogy előtte a mailinator oldalra elmentél
volna és bármit csináltál volna. Ha egy új oldalon
regisztrálok és emailt kér, csak kitalálok olyasmit
mint m33mqw e-mail címnek és összerakom az
@mailinator-ral, hogy így nézzen ki
„m33mqw@mailinator.com”. Miután az email-lel
regisztráltam az új oldalon, megyek a Mailinator-ra
és felrakom azt a címet. Ha bármilyen szemetet
kapnék, az ott lesz.

AirMail (jbbra fent) – ezen az oldalon van egy „Get
my temporary address” (időleges e-mail cím) gomb.
Rákattintva felugrik egy ablak (pl.
xhsdss@tryalert.com) és már használhatod is. A
képernyő is az adott e-mail cím beérkező fiókjára
vált és kapsz egy, az AirMail-en köszöntő üzenetet,
ami elmagyarázza a működését. Az e-mail címed és
a postafiók a böngészőablak bezárását követően
csak 24 órán keresztül él.

A 10 Minute Mail a többihez hasonló, kattintasz egy
hivatkozásra és kapsz egy e-mail címet, amit a
kívánt oldalon megadhatsz. Az e-mail cím 10 perc

után lejár, de rákattinthatsz egy „Give me 10 more
minutes!” (adj még 10 percet) hivatkozásra. A
többitől eltérően a kapott mailre válaszolhatsz.
Ugyanakkor, feltehetően csak szemetet kapsz, nem
kell válaszolnod.

A YOPMail a Your Own Protection Mail rövidítése.
Bárhol regisztrálsz, megadhatod a címedet ilyen <a-
kitalált-cím>@yopmail.com formában és minden
spam, vagy szemét e-mail arra a címre megy majd.
Amikor kedved tartja megnézheted a beérkező
fiókot. Belépsz a YOPmail-re és beírsz egy e-mail
címet a postafióknak, majd feliratkozol az új oldalon,
VAGY csak egyszerűen először megadod a címet az
új oldalon (mint a Mailinator-nál). Ha nem jut semmi
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eszedbe, bármikor rákattinthatsz a véletlen
címgenerátorra és kapsz egy nevet. A YOPMail-en
az üzenetek 8 napig maradnak meg, majd törli.

FakeInbox – Az oldal honlapja nagyon egyszerű:
egy gomb, ami azt mondja „Create random email
address” (véletlen cím készítése) és van egy beviteli
mező, ahová beírhatod a véletlenszerű címet, hogy
a beérkezett üzeneteket ellenőrizd. A cím 60 percig
él és kattinthatsz a „Give me 60 full minutes again”
(további 60 perc), vagy a másik „Delete email
address” (cím törlése) gombra. Ami viszont hiányzik,
valamiféle leírás (A beérkező fiók meddig él?
Megnézhető-e egy hét múlva, vagy az óra lejártával
az egész eltűnik?) Ugyanakkor nagyon egyszerű a
használata.

Dispostable – egy elég egyszerű honlap. Kéri, addj
meg egy nevet és tedd hozzá „@dispostable” a
végére. Emellett, kapsz véletlen e-mail címet, ha
esetleg nem tudnál dönteni. Add meg azt az új
oldalon és ennyi. A Dispostable 3 nap múlva törlődik.

A Tempmail beérkeztető dobozzal indít és egy listát
kapsz felhasználható, véletlen e-mail címekről.

Ezen az oldalon a FAQ oldalon találtam egy szép,
tömör indoklást eldobható cím használatához. Biztos
mindegyiken van, de néhányon könnyebb
megtalálni. Az oldalról:

Mi a különbség az eldobható és a normál e-mail cím
között?
- Nem kell regisztrálni;
- Teljesen anonim;
- A személyes adataid, címed, IP címed, a postafiók
idejének lejártával, törlődnek;
- Az üzeneteket azonnal továbbítja;

- az e-mail cím véletlenszerűen keletkezik. Nem kell
kézzel választanod szabad felhasználónevet;
- A Mailbox teljesen védett a spam-ek, feltörés és
exploit-ok ellen.

A ThrowAwayMail használata szintén egyszerű. A
beérkező fiók és a véletlen cím már ott van neked.
Ha más cím használata mellett döntesz, kattints a
„Generate new email address” (új cím készítése)
gombra és készít neked egy újat.

Összegzés

Ha arra a sok szemétre gondolok, amit kapok, egy
eldobható cím a kérdéses oldalak számára (amiknek
csak egy cím kell) nagyon jó dolog. Segít nagyobb
az anonimitás és a tényleges emailfiók szeméttel
történő elárasztásától való megőrzésében. Nagy
köszönet Phil nevű fórumtársunknak a beírásért.
Tudom, hogy mindenkinek tetszett!

Természetesen sokkal több, eldobható e-mail címet
ajánló oldal van. Mi csak alig karcoltuk meg a
felszínt ezzel a néhány itt megemlítettel. Csak
keress rá a „Dsiposable email”-re a neten és próbálj
ki más szolgáltatásokat is. Nagy szolgálatot teszel a
saját személyes információd védelmének …
csakúgy, mint a postafiókodnak
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