
Lưu trữ và chia sẻ tập tin miễn phí với Kytec.com 
 Tương tự như các dịch vụ của chia sẻ tập tin YouSendIt, SendThisFile, RapidShare, Kytec là 

một trang web mới ra đời gần đây nhưng được đánh giá khá tốt với nhiều ưu điểm như dung 

lượng lưu trữ nhiều hơn, hỗ trợ công cụ download, tốc độ truyền tải dữ liệu khá nhanh và 
đặc biệt là miễn phí 100%. 
Dịch vụ này thực hiện lưu trữ tất cả các định dạng tập tin như hình ảnh, âm nhạc, video, 

sách điện tử... Dung lượng lưu trữ tối đa cho một tập tin là 50 MB. 
Thực hiện thật đơn giản với thao tác bấm vào nút duyệt tập tin “Browse” và chỉ đến tập tin 

cần lưu trữ hay chia sẻ trên ổ đĩa cứng của máy tính sau đó nhấp chuột vào nút “Upload”. 

Kết thúc việc upload tài liệu xong, một màn hình mới hiện ra cung cấp cho bạn các thông tin 

như tên tập tin, dung lượng tập tin, địa chỉ liên kết để tải về dưới dạng: 

http://kytec.com/view.php?fid=xxxxx (xxxxx là các ký tự số). 
Tại màn hình này, bạn có thể upload thêm các tập tin khác và gởi đến địa chỉ liên kết đến 

tập tin đến địa chỉ email của bạn hay người khác mà bạn muốn chia sẻ. Để tải tập tin về, 

bạn chỉ việc chép địa chỉ liên kết trên đây và dán vào trình duyệt, trang màn hình mới sẽ 

hiện ra với địa chỉ liên kết để tải về có dạng như sau: 

http://kytec.com/uploads/files/xxxxx.000 (000 là phần mở rộng của tập tin). 
Bạn có thể nhấp phím phải chuột và chọn “Save Target As” hay chép liên kết này và dùng 

các công cụ tăng tốc download để tải về. 
 


