Firefox Send ile basit, hızlı
ve güvenli dosya paylaşımı
Herkese merhaba,
Öncelikle, idrakiyle şereflendiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan-ı
şerif ayınızı tebrik ediyorum.
Bu ayki yazımda, sizlere Mozilla’nın dosya paylaşım hizmeti
olan
Firefox Send
hizmetinden bahsetmeye çalışacağım.
Bir çoğumuz, büyük ya da küçük boyutlu farketmeksizin,
elimizdeki dosyaları kimi zaman başkalarıyla paylaşmak zorunda
kalıyoruz.
Mümkün olan en kısa zamanda, dosyalarımızı yükleyip karşı
tarafa ulaştırmaya çalışıyoruz.
Son dönemlerde, her ne kadar bulut hizmetleri revaçta da olsa,
farklı servisler karşımıza çıkıyor ve biz kullanıcılar için
alternatifler artıyor.
Bu alternatiflerden bir tanesi de, Mozilla’nın Firefox Send
hizmeti.
Şimdi gelin, Firefox Send’e daha yakından bakalım.

Firefox Send nedir?
Firefox Send; Mozilla’nın hızlı, basit ve güvenli dosya
paylaşım hizmetidir.
Hizmet, oldukça basit ve sade bir arayüze sahip.
Siteye girdiğimizde, gereksiz detaylarla uğraşmak zorunda

kalmıyoruz.
Yüklenecek dosyayı seçiyoruz, kaç kez indirilebileceğini
belirliyoruz, Akabinde kaç zaman sonra silineceğini seçip,
dilersek bir parolayla koruma altına alıyoruz.
Hepsi bu kadar.
Şimdi, bağlantımız paylaşılmaya hazır.

Basit ve gizli dosya paylaşımı
Firefox Send ile dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve
otomatik olarak silinen bir bağlantıyla paylaşın. Böylece
özel dosyalarınız güvenle saklanır, bir süre sonra kendi
kendine silinir.
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, hizmette uçtan uca
şifreleme kullanılıyor.
Uçtan uca şifreleme kullanılması, son kullanıcı için oldukça
önemli.
Zira, hiç kimse paylaştığı bir dosyanın ya da verinin bir
başkası tarafından görülmesini istemez.

Peki,
Firefox
Send
hizmetini
kullanarak hangi boyuta kadar dosya
yükleyebilirim?
Giriş yapmadan, bir kerede en fazla 1 GB dosya yüklemek
mümkün.
Ancak bir Firefox hesabı oluşturursanız, yükleme boyutu 2.5 GB
oluyor.

Hangi tarayıcılar destekleniyor?
Hizmeti, Firefox hariç, Google Chrome ve Microsoft Edge
üzerinde test ettim ve bir sorunla karşılaşmadım.

Android ve iOS için uygulamaları
var mı?
Yakın bir zamanda, Android uygulaması kullanıma sunuldu.
Buradan
İndirilebilir.
Ancak, iOS için şu an bir uygulama yayınlanmadı.
Sonuç: basit, hızlı ve güvenli bir dosya paylaşım sitesine
ihtiyacınız var ise, Firefox Send’e bir şans vermenizi tavsiye
ederim.
Bu yazımda, Firefox Send hizmetiyle ilgili bazı bilgiler
vermeye çalıştım.
Umarım, hizmeti merak edenler için faydalı bir yazı olmuştur.

