Açık kaynaklı ve ücretsiz VPN
hizmeti: MysteriumVPN
Merhaba,
Bu ayki yazımda, sizlere MysteriumVPN’den bahsedeceğim.

VPN, zaman zaman ihtiyaç duyabileceğimiz bir hizmet olup, kimi
kullanıcılar için kafa karıştırıcı hale gelebiliyor.

MysteriumVPN’den bahsetmeden önce, evvelâ VPN kavramını biraz
açalım.

VPN nedir?
VPN, doğrudan çevirecek olursak İngilizce sanal özel ağ
(virtual private network) anlamına geliyor ve olmadığınız bir
yerdeki fiziksel bir ağa sizi uzaktan bağlıyor.
Kimisi bu teknolojiyi şirketlerinin yerel ağına sanki
oradaymış gibi bağlanmak için kullansa da, bazı
zorunluluklardan dolayı bu kavramı tıpkı DNS gibi öğrenmek
zorunda kalan yoldaki vatandaş için VPN girilemeyen sitelere
girilebilmesini sağlayan önemli bir çözüm.

Biraz daha açıklayacak olursak, diyelim ülkemizde
kullanamadığımız bir hizmet ya da servise bağlanmak istiyoruz.
Ancak, bu servise ülkemizden normal yollarla erişme şansımız
hiç yok.

Bu durumda, bir VPN hizmeti kullanarak
bağlanmamız mümkün hale gelebiliyor.

ilgili

servise

VPN ile bağlantı kurarken, farklı ülkeler üzerinden ilgili
servislere bağlanma imkanımız var.

Her VPN firması, bizlere çeşitli lokasyonlar seçmemiz için bir
çok seçenek sunarlar.

Bizler de, kendimize uygun lokasyonu belirleyerek, dilediğimiz
sitelere giriş yaparız.

VPN
kullanırken
zorunda mıyız?

ücret

ödemek

Hayır, ufak kullanımlar gerçekleştireceksek, ücretli bir VPN
hizmetine bence hiç gerek yok.
Ücretsiz VPN’ler, genelde kullanıcıları sınırlama yoluna
giderler ancak,
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Ve benzeri sitelere girmek için çok da büyük paralar dökmeye
gerek yok.

Ücretli VPN’ler, kota açısından çok daha avantajlıdırlar.
Hem daha geniş kotalar sunarlar, hem de reklamsız bir gezinme
deneyimi yaşatırlar.

Güvenlik açısından da, ücretli VPN’lerin ücretsiz VPN’lere
göre daha iyi olduğunu söylemek mümkün elbette.

Ancak yine de, gerek ücretli, gerekse de ücretsiz VPN
hizmetlerini kullanırken, hassas bilgilerinizi girmek zorunda
olduğunuz siteleri kullanırken tedbiri elden bırakmayınız.
Örneğin: sistemimdeki bir VPN hizmetini kullanarak bankacılık
işlemi yapmaktan özellikle kaçınırım.

Peki,
nedir
bu
MysteriumVPN?
Avantajları nelerdir?
MysteriumVPN, Herhangi bir merkeze bağlı olmaksızın
blockchain tabanlı ve p2p (peer to peer) ile güçlendirilmiş
bir vpn ağı.

Proje tamamen açık kaynaklıdır.

Sistem şu şekilde işliyor: Mysterium Ağı , kullanıcıları MYST
adı verilen crypto para birimiyle başkalarının kiraladığı
kotalar ile internette özgür ve anonim bir şekilde hiç bir
merkeze bağlı olmadan sorunsuzca gezinti yapabiliyorlar.

MysteriumVPN için
gerekiyor mu?

ücret

ödemem

Hayır, MysteriumVPN tamamen ücretsizdir.
Ayrıca, açık kaynaklı bir proje olması sebebiyle, kodlar
isteyen herkese açıktır.

MysteriumVPN
hangi
kullanılabiliyor?

platformlarda

Mac,
Windows
Android üzerinde kullanılabiliyor
iOS versiyonunun da yolda olduğu belirtiliyor.
Hizmeti birkaç aydır kullanıyorum.
Bazı zamanlarda, seçilen lokasyona bağlanma problemi yaşasam
da, farklı bir lokasyon seçerek işlerimi halledebiliyorum.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler,
MysteriumVPN ana sayfasını inceleyebilir.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur.
Herkese, anonim ve özgür gezintiler dileyerek yazımı burada
sonlandırıyorum.

