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ــا  ــری  حکــم یــک هــارد مجــازی نامحــدود را دارد، چقــدر ب فضــای ذخیره ســازی اب

فضــای ذخیــره ســازی ابــری آشــنایی داریــد؟ در ایــن مقالــه از مدیــروب دربــاره انــوع 

فضــای ابــری و 14 ســایت برتــر فضــای ابــری صحبــت خواهیــم کــرد. 

کافیســت تــا امکانــات و فناوری هــای امــروز بشــر را بــا 10 ســال قبــل مقایســه کنیــد. 

ــه نرم افزارهــا، اپلیکیشــن ها، محصــوالت،  ــه متوجــه می شــوید ک آن وقــت اســت ک

ــیر  ــرعت در مس ــز، به س ــه چی ــا و در کل هم ــتم عامل ه ــی سیس ــا حت ــات ی خدم

اینترنتــی شــدن قــرار دارنــد. درنتیجــه، ســاالنه میلیاردهــا دالر پــول در زمینــه ارائــه 

خدمــات اینترنتــی ســرمایه گذاری می شــود کــه یکــی از آن هــا، فضــای ذخیره ســازی 

ابــری اســت. در ایــن مقالــه از مدیــروب، قــرار اســت تــا شــما را بــا مفهــوم و کاربــرد 

انــواع فضــای ابــری آشــنا کنیــم، بــه بررســی مزایــا و معایــب آن بپردازیــم و 14 تــا از 

بهتریــن فضاهــای ذخیره ســازی ابــری را برایتــان فهرســت کنیــم.
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فضای ذخیره سازی ابری چیست و چه کاربردی دارد؟

ــن  ــن تلف ــه مخاطبی ــی شــماره ای را ب ــه وقت ــد ک ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــه حــال ب ــا ب ت

ــود؟  ــره می ش ــا ذخی ــه و در کج ــماره چگون ــد، آن ش ــه می کنی ــود اضاف ــراه خ هم

بــرای اینکــه بتوانیــد اطالعــات و فایل هــای خــود را ذخیــره کنیــد، بــه یــک فضــای 

ذخیره ســازی یــا حافظــه )Storage( نیــاز داریــد. نــوار کاســت های مغناطیســی را بــه 

یــاد داریــد کــه بــرای ضبــط صــدا و آهنــگ بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد؟ 

دیســک های فالپــی را چطــور؟ ســی دی، دی وی دی، رم، فلــش و هاردهــای داخلــی 

ــول روز در  ــام ط ــه در تم ــتند ک ــازی هس ــل ذخیره س ــی مح ــی نوع ــی، همگ و خارج

حــال اســتفاده از آن هــا هســتید.

بعــد از دیســک های بلــوری، فضــای ابــری جدیدتریــن نــوع حافظــه اســت. 

ــای  ــا فایل ه ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش ــه ب ــت ک ــاوری اس ــری، فن ــازی اب ذخیره س

ــون وجــود داشــته، در فضایــی غیرفیزیکــی  ــی خــود را، برخــالف آنچــه تاکن دیجیتال

ــه  ــود؟ کلم ــی می ش ــه معن ــت چگون ــری در لغ ــازی اب ــا ذخیره س ــد. ام ــره کنی ذخی

»ذخیره ســازی« کــه مشــخص اســت؛ بــه عمــل ذخیــره کــردن داده هــا گفتــه می شــود. 

کلمــه »ابــر« هــم، اشــاره بــه اینترنــت دارد. تمــام خدماتــی کــه بــه واســطه اینترنــت 

ــک  ــپاتیفای ی ــال، اس ــرای مث ــد. ب ــری می نامن ــات اب ــوند را، خدم ــه داده می ش ارائ

ــت. ــیقی اس ــری موس ــده اب خدمات دهن

2



فضای ابری چیست و 14 تا از بهترین آن ها کدام است؟

www.modireweb.com

ــد  ــه فضایــی در اینترنــت گفتــه می شــود کــه می توانیــد مانن ــری، ب پــس فضــای اب

ــد  ــره کنی ــود را در آن ذخی ــی خ ــای دیجیتال ــات و فایل ه ــو، اطالع ــارد درای ــک ه ی

ــید. از  ــته باش ــی داش ــا دسترس ــه آن ه ــی ب ــی به راحت ــر زمان ــی و در ه ــر جای و از ه

ــا  ــد، خــراب شــوند ی ــه ببینن ــه اســتوریج های فیزیکــی ممکــن اســت صدم آنجاییک

بــه ســرقت برونــد، ایــده اســتفاده از حافظــه بــر بســتر اینترنــت شــکل گرفــت.

مســئولیت کامــل داده هایــی کــه در فضــای ابــری ذخیره ســازی می کنیــد، بــر عهــده 

ــای  ــده فض ــرکت ارائه دهن ــر، ش ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــات اس ــن خدم ــده ای ارائه دهن

ابــری، وظیفــه میزبانــی )هاســتینگ(، تامیــن امنیــت، حفــظ و نگهــداری و حصــول 

اطمینــان از اینکــه در هــر زمــان بتوانیــد بــه داده هــای خــود دسترســی داشــته باشــید 

را بــر عهــده دارد.
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آیا فضای ابری انواع مختلفی دارد؟

ــا را  ــا و داده ه ــی از فایل ه ــواع مختلف ــا ان ــد ت ــاز دارن ــف، نی ــراد و مشــاغل مختل اف

ذخیــره کننــد. بــرای مثــال، یــک دانشــجوی پزشــکی ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــد 

ــه  ــه ب ــرای مطالع ــرده و هــر از گاهــی ب ــره ک ــی خــود را ذخی ــا فایل هــای تحقیقات ت

ــه  ــه گرفت ــی ک ــن اســت بخواهــد عکس های ــکاس ممک ــک ع ــد. ی ــا رجــوع کن آن ه

اســت را بــرای اســتفاده های آتــی، در جایــی ذخیــره کنــد. یــا یــک بانــک بخواهــد 

عــالوه بــر داده هــای مربــوط بــه ســوابق مشــتریان و کارکنــان، داده هــای مربــوط بــه 

ــد. ــره کن ــز ذخی تراکنش هــای هــر روزه خــود را نی

همیــن نیازهــای مختلــف افــراد و کســب و کارهــای گوناگــون، ســبب شــده تــا انــواع 

مختلفــی از فضاهــای ابــری را داشــته باشــیم. بطــور کلــی، 3 نــوع فضــای ابــری بــه 

شــرح زیــر وجــود دارد:

Public

فضــای ابــری عمومــی، معمول تریــن نــوع فضــای ابــری اســت. مالکیــت و مدیریــت 

ــومی  ــخص س ــا ش ــوند، ب ــره می  ش ــا ذخی ــا روی آن ه ــه داده ه ــرورهایی ک ــام س تم

کــه ارائه دهنــده خدمــات فضــای ابــری باشــد، اســت. بــه ایــن معنــی کــه داده هــای 

ــچ  ــتری، هی ــوان مش ــه عن ــما ب ــرار دارد و ش ــده ق ــرکت ارائه دهن ــل ش ــراد در مح اف

ــد. ــازی نداری ــاخت های ذخیره س ــر زیرس ــی ب کنترل

4



فضای ابری چیست و 14 تا از بهترین آن ها کدام است؟

www.modireweb.com

فایل هــای ذخیــره شــده در یــک فضــای ابــری عمومــی، می توانــد در دســترس هــر 

ــی  ــه حــال در نتفلیکــس فیلم ــا ب ــر ت ــرد. اگ ــرار بگی ــا ق ــی از دنی کســی در هــر جای

ــد. ــی اســتفاده کرده ای ــری عموم ــی از فضاهــای اب ــرده باشــید، از یک تماشــا ک

Private

ــری  ــه از اســمش پیداســت، نوعــی فضــای اب ــری خصوصــی، همانطــور ک فضــای اب

اســت کــه در دســترس عمــوم قــرار نــدارد و فقــط یــک نفــر یــا یــک شــرکت می توانــد 

مالکیــت آن را برعهــده داشــته باشــد. ایــن نــوع فضــای ابــری را، بــا عنــوان فضــای 

ــرورها( در  ــد س ــازی )مانن ــاخت های ذخیره س ــند. زیرس ــم می شناس ــی ه ــری داخل اب

محــل مشــتری قــرار دارنــد و فقــط توســط او قابــل دسترســی هســتند.
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ــری  ــای اب ــه فض ــت ک ــن اس ــی ای ــری عموم ــه اب ــا حافظ ــاوت آن ب ــن تف اصلی تری

عمومــی ازطریــق اینترنــت قابــل دســترس اســت درحالیکــه دسترســی به فضــای ابری 

ــت  ــرای محافظ ــرکت ها ب ــت. )ش ــر اس ــروال امکان پذی ــق فای ــا ازطری ــی تنه خصوص

ــه  ــد ب ــازه می دهن ــر اج ــه کارب ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــروال اس ــود، از فای ــبکه خ از ش

اینترنــت دسترســی داشــته باشــد امــا جلــوی هکرهــا و دسترســی افــراد ناشــناس را 

می گیرنــد.(

فضــای ابــری خصوصــی بــرای ســازمان ها و شــرکت هایی مثــل بانک هــا کــه 

ــت. ــب اس ــد مناس ــه دارن ــات محرمان اطالع

Hybrid

ــی  ــی و خصوص ــری عموم ــای اب ــاخت های فضاه ــدی، زیرس ــری هیبری ــای اب در فض
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ــای  ــدی، برتری ه ــری هیبری ــای اب ــر، فض ــارت دیگ ــه عب ــده اند. ب ــب ش ــم ترکی باه

امنیتــی فضــای ابــری خصوصــی را بــا قابلیــت مقیاس پذیــری فضــای ابــری عمومــی 

ــد. ــام می کن ادغ

ــواع مختلفــی  ــا ان ــاز دارد ت ــد کــه در آن، یــک شــرکت نی شــرایطی را در نظــر بگیری

ــرای رفــع نیــاز اینگونــه  از داده هــا را ذخیــره کنــد. فضــای ابــری هیبریــدی دقیقــا ب

موسســات بوجــود آمــده اســت. بــرای مثــال، بانک هــا می تواننــد اطالعــات مربــوط 

بــه مشتری هایشــان را در فضــای ابــری عمومــی ذخیــره کننــد تــا مشــتری ها 

ــه  ــد. از طــرف دیگــر، اطالعــات محرمان ــدا کنن ــه آن هــا دسترســی پی ــد ب هــم بتوانن

ــتری دارد. ــت بیش ــه امنی ــد ک ــره کنن ــی ذخی ــری خصوص ــای اب ــاب ها را در فض حس

 

7



فضای ابری چیست و 14 تا از بهترین آن ها کدام است؟

www.modireweb.com

ذخیره سازی ابری به چند روش امکان پذیر است؟

برای ذخیره سازی ابری 3 روش وجود دارد که به شرح زیر است:

File Storage

ــم،  ــا می بینی ــه در کامپیوتره ــزی ک ــل چی ــت مث ــازی، درس ــدل ذخیره س ــن م در ای

داده هــا در قالــب فایل هــا و فولدرهــای سلســله مراتبی طبقه بنــدی می شــوند. یعنــی، 

ــا  ــد و فولدره ــرار می گیرن ــدر ق ــد، در یکســری فول ــه دارن ــی ک ــر فرمت ــا ه ــا ب فایل ه

هــم در دایرکتوری هــای اصلــی و فرعــی مرتــب می شــوند. بــه ایــن ترتیــب، وقتــی 

بــه یــک فایــل نیــاز پیــدا کنیــد، تنهــا کافیســت تــا مســیر آن را بلــد باشــید و بدانیــد 

از کــدام دایرکتــوری اصلــی بــه دایرکتــوری فرعــی برویــد و در چــه فولــدری بــه دنبــال 

فایــل مــورد نظــر خــود بگردیــد.

Block Storage

ــک  ــدام ی ــر ک ــه ه ــی ک ــای باالی ــا در حجم ه ــی، داده ه ــازی بلوک در روش ذخیره س

ــو  ــارد درای ــک ه ــوک ی ــر بل ــوند. ه ــته بندی می ش ــود، دس ــده می ش ــوک« نامی »بل

ــا  ــری، از بلوک ه ــای اب ــات فض ــدگان خدم ــود. ارائه دهن ــوب می ش ــه محس جداگان

ــن  ــد. ای ــتفاده می کنن ــر اس ــا از یکدیگ ــی از داده ه ــر عظیم ــازی مقادی ــرای جداس ب

نــوع از ذخیره ســازی، بــه واســطه تاخیــر کمــی کــه در برقــراری ارتبــاط بیــن خدمــات 

ــت. ــب تر اس ــم مناس ــای حجی ــره فایل ه ــرای ذخی ــتم دارد، ب ــده و سیس گیرن
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Object Storage

نوعــی روش ذخیره ســازی داده هــا اســت کــه بــرای مدیریت مقــدار زیــادی از داده های 

نامرتــب و درهــم و برهــم بــه کار مــی رود کــه ســازماندهی آن هــا ســخت یــا غیرممکن 

اســت. بــه عبــارت دیگــر، بجــای اینکــه داده هــا در فولــدر یــا بــالک نگهــداری شــوند، 

در قالــب واحدهــای مجزایــی همــه در یکجــا نگهــداری می شــوند.

 
آیا می توان از امنیت فضای ابری مطمئن بود؟

ــری، سیســتم  ــن خــط دفاعــی هــر فضــای اب ــت داده هــا، اولی ــن امنی بمنظــور تامی

الگوریتم هــای  از  رمزگــذاری  سیســتم های  اســت.   )Encryption( آن  رمزگــذاری 

پیچیــده ای بــرای مخفــی کــردن اطالعــات کاربــران اســتفاده می کننــد. بــرای اینکــه 

هکرهــا بتواننــد بــه اطالعــات محافظــت شــده شــما دسترســی پیــدا کننــد، بــه رمــز 

ــد. ــاز دارن آن نی
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ــه نیســت کــه فایل هــای رمزگــذاری شــده 100 درصــد غیرقابــل نفــوذ باشــند؛  اینگون

ــاال،  ــا قــدرت پــردازش بســیار ب ــه کامپیوترهایــی ب ــاز ب امــا شکســتن رمــز آن هــا نی

نرم افزارهــای مخصــوص و زمــان زیــادی دارد. اگــر بخواهیــم بدتریــن حالــت ممکــن 

را در نظــر بگیریــم، هیــچ کجــا بــرای نگهــداری اطالعاتتــان امــن نخواهــد بــود؛ حتــی 

اگــر اطالعاتتــان را در گاوصندوقــی در زیرزمیــن نگــه داریــد.

پــس بطــور کلــی، امنیــت فضــای ذخیره ســازی ابــری بــه مراتــب بیشــتر از فضــای 

ــا  ــه ب ــری در مقایس ــای اب ــرویس دهندگان فض ــا س ــه مطمئن ــت. چراک ــی اس محل

عمــوم افــرادی کــه بــا کامپیوترهــای شــخصی خــود اطالعــات را ذخیــره می کننــد، از 

ــد. ــتفاده می کنن ــری اس ــی پیچیده ت ــای امنیت روش ه

مزایــا و معایــب اســتفاده از فضــای ابــری در مقایســه بــا فضــای فیزیکــی 

)آفالیــن(

ــری  ــا نقــاط قــوت و ضعــف فضــای ذخیره ســازی اب در ایــن بخــش، قصــد داریــم ت

ــر درک  ــا تفاوت هــای آن هــا را بهت ــم ت ــی را بررســی کنی و فضــای ذخیره ســازی محل

کــرده و بتوانیــد انتخــاب موثرتــری داشــته باشــید.

قیمت

قیمــت خریــد فضــای ذخیره ســازی فیزیکــی )مثــل فلــش و هــارد( نســبت بــه فضــای 

ابــری گران تــر اســت.
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دسترسی

ــری می توانیــد از هــر کجــا و در هــر زمانــی  برخــالف فضــای فیزیکــی، در فضــای اب

بــه اطالعــات خــود دسترســی داشــته باشــید.

امنیت

ــترده تری  ــتر و گس ــی بیش ــای محافظت ــات، الیه ه ــدگان خدم ــه ارائه دهن از آنجاییک

ــد، امنیــت فضــای ذخیره ســازی ابــری  ــر روی ســرویس های خــود اعمــال می کنن را ب

ــذاری،  ــه لطــف الگوریتم هــای رمزگ ــی اســت. ب ــب بیشــتر از فضــای فیزیک ــه مرات ب

فقــط پرســنل و افــراد مجموعــه خودتــان می تواننــد بــه فایل هــای ذخیــره شــده در 

کلــود اســتوریج شــما دسترســی داشــته باشــند.
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سرعت

ذخیره ســازی داده هــا بــر روی یــک اســتوریج فیزیکــی، بــه مراتــب ســریع تر از آپلــود 

آن هــا در اینترنــت انجــام می شــود.

همگام سازی و بروزرسانی

هربــار کــه در فضــای ابــری بــر روی یــک فایــل تغییراتــی انجــام دهیــد، آن تغییــرات 

ــت  ــازی و آپدی ــد همگام س ــتفاده می کنی ــه اس ــتگاه هایی ک ــام دس ــه در تم بالفاصل

می شــوند. ایــن ویژگــی، زمــان زیــادی را برایتــان حفــظ کــرده و کارتــان را ســاده تر 

می کنــد.

بازیافت اطالعات

در صــورت خرابــی یــا ســوء عملکــرد هــارد دیســک، بازیابــی اطالعــات برایتــان امــری 

ــام  ــتیبان از تم ــخه پش ــک نس ــر ی ــا اگ ــود. ام ــد ب ــر خواه ــوار و هزینه ب ــیار دش بس

ــد،  ــداری کنی ــود اســتوریج خــود نگه ــات موجــود در هــارد دیســکتان را در کل اطالع

ــک  ــوان ی ــری خــود بعن ــد از فضــای اب ــه مشــکلی، می توانی ــروز هرگون در صــورت ب

راه حــل جایگزیــن اســتفاده کنیــد.
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اتصال به اینترنت

برعکــس فضــای فیزیکــی، در ذخیره ســازی ابــری داشــتن اتصــال قــوی بــه اینترنــت 

ــود  ــد ب ــادر نخواهی ــورت، ق ــر اینص ــود. در غی ــه و ضــرورت حســاب می ش ــک الزم ی

هیــچ اطالعــات و فایلــی را آپلــود یــا دانلــود کنیــد.

از کار افتادگی

ــا مشــکالتی  ــری شــما ممکــن اســت ب از آنجاییکــه شــرکت ارائه دهنــده خدمــات اب

ازقبیــل قطــع بــرق، افــت ســرعت اینترنــت و تعمیــر و نگهــداری لــوازم مواجــه شــود 

و ایــن مشــکالت بــر عملکــرد شــما هــم تاثیــر مســتقیم دارد، بایــد عاملــی بــه نــام »از 

کار افتادگــی« را در اســتفاده از فضاهــای ابــری لحــاظ کــرد.

10 تا از بهترین فضاهای ذخیره سازی ابری کدام است؟

ــه  ــه روز ب ــد ک ــادی وجــود دارن ــری زی ــات اب ــده خدم ــروزه، شــرکت های ارائه دهن ام

ــروب در ایــن بخــش، لیســتی 10 تایــی  ــر شــدن هســتند. مدی روز هــم، درحــال بهت

ــا  ــرده اســت ت ــه ک ــان تهی ــا را برایت ــری دنی ــدگان فضــای اب ــن خدمات دهن از بهتری

بتوانیــد بــرای رفــع نیازهــای کســب و کار خــود، بهتریــن انتخــاب را داشــته باشــید.
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)Google Drive( فضای ابری گوگل

ــگان  ــری رای ــن فضاهــای اب ــورد اعتمادتری ــی از م ــو )Google Drive( یک ــوگل درای گ

اســت کــه توســط شــرکت گــوگل ســاخته شــده اســت. امــکان اســتفاده از ســرویس 

گــوگل درایــو بــرای تمامــی کاربرانــی کــه حســاب Gmail دارنــد وجــود دارد. گــوگل 

درایــو مجموعــه ای از ابزارهــای اداری را نیــز در خــود دارد کــه بــا مایکروســافت آفیــس 

در رقابــت هســتند. ابزارهایــی مثــل داکــس )Docs( کــه کار ورد را در آفیــس انجــام 

می دهــد، شــیتز )Sheets( کــه کار اکســل را می کنــد و اســالیدز )Slides( کــه نســخه 

ــت محســوب می شــود. ــوگل پاورپوین گ

بــا ثبــت نــام در فضــای ابــری گــوگل درایــو، شــما می توانیــد بطــور کامــال رایــگان از 

15 گیگابایــت حجــم بهره منــد شــوید کــه در صــورت نیــاز بــه فضــای بیشــتر، ملــزم 

ــام  ــا تم ــود ت ــد ب ــادر خواهی ــن، ق ــالوه برای ــود. ع ــد ب ــه خواهی ــت هزین ــه پرداخ ب

اســناد اداری خــود را در آن واحــد ویرایــش کنیــد و از همــان جــا بــا همکارانتــان بــه 

اشــتراک بگذاریــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ســرویس قابلیــت هماهنگــی و ادغام 

ــای  ــی پلتفرم ه ــوده و از روی تمام ــوگل را دارا ب ــر گ ــرویس های دیگ ــی س ــا تمام ب

موجــود )ازجملــه اندرویــد، iOS و وینــدوز( قابــل دسترســی اســت.

بیشتر بخوانید: گوگل درایو چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟
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)Microsoft OneDrive( فضای ابری مایکروسافت

وان درایــو )Microsoft OneDrive( دومیــن گزینــه رایــگان از لیســت بهترین فضاهای 

ابــری ماســت کــه توســط شــرکت مایکروســافت )ســازنده ویندوز( توســعه داده شــده 

ــز  ــرویس های Microsoft Azure و SharePoint را نی ــافت س ــه مایکروس ــت. البت اس

بوجــود آورده اســت و وان درایــو تنهــا ســرویس ابــری مایکروســافت نیســت.

ــا  ــه ب ــت ک ــدوز اس ــران وین ــرای کارب ــافت ب ــفرض مایکروس ــل پیش ــو راه ح وان درای

ویندوزهــای 8، 8.1 و 10 ســازگاری دارد. فضــای ابــری مایکروســافت همچنیــن با برخی 

ــگ  ــال ســازگار و هماهن ــز کام ــس( نی ــه آفی ــل مجموع ــن شــرکت )مث محصــوالت ای

اســت و ایــن اجــازه را بــه شــما می دهــد تــا اســناد اداری خــود را در لحظــه و بــدون 

انجــام هیــچ کار اضافــه ای، در کلــود اســتوریج خــود ذخیــره کنیــد.
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درســت مثــل گــوگل درایــو، فضــای ابــری مایکروســافت هــم حجــم اولیــه ای معــادل 

ــرای  ــه ب ــر اختصــاص می دهــد ک ــر کارب ــه ه ــگان ب ــال رای ــت را بطــور کام 5 گیگابای

ــل  ــه هســتید. همچنیــن، ایــن ســرویس قاب ــه پرداخــت هزین افزایــش آن، ناچــار ب

اســتفاده بــرای دارنــدگان هــر نــوع دســتگاهی ازجملــه ایکس باکــس )Xbox( اســت.

)Dropbox( فضای ابری دراپ باکس

بهتریــن ســرویس دهندگان فضــای  از قدیمی تریــن و   )Dropbox( باکــس دراپ 

ابــری اســت کــه بــه تمامــی کاربرانــش 2 گیگابایــت حجــم اولیــه رایــگان اختصــاص 

می دهــد. شــما می توانیــد از فضــای ابــری دراپ باکــس بــر روی تمامــی پلتفرم هــای 

موجــود، اســتفاده کنیــد. می توانیــد در هــر کجــا کــه بــه اینترنــت دسترســی داشــتید، 

به راحتــی ازطریــق وبســایت دراپ باکــس اقــدام بــه ذخیره ســازی فایل هــا و 
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اســتفاده از ســرویس خــود کنیــد. یــا اینکــه از برنامــه کاربــردی آن کــه بــرای وینــدوز، 

مــک، لینوکــس، اندرویــد و iOS توســعه داده شــده اســت اســتفاده کنیــد.

ــرد آن  ــت کارک ــس، قابلی ــری دراپ باک ــای اب ــگفت انگیز فض ــای ش ــی از مزیت ه یک

ــد  ــتید، می توانی ــل هس ــت متص ــه اینترن ــه ب ــی ک ــت. هنگام ــن اس ــت آفالی در حال

ــکان  ــده، ام ــا در آین ــد ت ــخص کنی ــود را مش ــاز خ ــورد نی ــای م ــا و فولدره فایل ه

دسترســی بــه آن هــا بصــورت آفالیــن برایتــان فراهــم شــود. اینگونــه، اگــر بــه هــر 

دلیلــی )ازجملــه ســفر بــا هواپیمــا( بــه اینترنــت دسترســی نداشــته باشــید، بــاز هــم 

ــد رســید. ــان خواهی ــه تمــام کارهایت ب
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Amazon Drive

ــه فعالیــت خــود را از  ــری اســت ک ــش اب ــازون یکــی از پیشــگامان صنعــت رایان آم

ــه ارائــه خدمــات اینترنتــی شــروع کــرده اســت. آمــازون  حــدود ســال 2000 در زمین

درایــو )Amazon Drive( نــام ســرویس فضــای ابــری ایــن شــرکت اســت کــه فضایــی 

ــران آمــازون درایــو در ابتــدا  ــرای ذخیــره عکس هــا ارائــه می دهــد. کارب نامحــدود ب

ــت  ــازون دریاف ــگان از آم ــال رای ــورت کام ــت را بص ــادل 5 گیگابای ــری مع ــای اب فض

ــن  ــی ای ــد از پلن هــای پول ــه حجــم بیشــتر، می توانن ــاز ب ــه درصــورت نی ــد ک می کنن

شــرکت اســتفاده کننــد.

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن ســرویس بــرای اســتفاده شــخصی ســاخته 

شــده اســت و بــرای کســب و کارهــا و مشــاغل مناســب نمی باشــد. آمــازون درایــو 

ــه  ــرادی ک ــتر، اف ــت و بیش ــب اس ــا مناس ــت فایل ه ــتیبان گیری و بازیاف ــرای پش ب

مایلنــد تصاویــر و ویدئوهــای خــود را آپلــود کننــد از آن اســتفاده می کننــد. عــالوه بــر 

ســازگاری کامــل بــا پلتفرم هــای مختلــف، ایــن کلــود اســتوریج از قابلیــت درگ انــد 

ــا  ــرد کــه کار ب دراپ )Drag and Drop( )کشــیدن و رهــا کــردن فایل هــا( بهــره می ب

آن را بســیار آســان کــرده اســت.
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pCloud

ــه  ــه ب ــت ک ــری اس ــای اب ــن فضاه ــر از بهتری ــی دیگ ــام یک ــود )pCloud( ن ــی کل پ

ــود را در  ــات خ ــا و اطالع ــا فایل ه ــد ت ــازه می ده ــی اج ــران خصوص ــاغل و کارب مش

محیطــی امــن ذخیــره کننــد. بــا اســتفاده از پــی کلــود قــادر خواهیــد بــود تــا ازطریــق 

هــر دســتگاهی کــه در اختیــار داریــد )مثــل کامپیوتــر، لپ تــاپ یــا موبایــل( و در هــر 

ســاعتی از شــبانه روز، بــه فایل هــای خــود دسترســی داشــته باشــید.

pCloud امنیــت تمامــی اطالعــات و فایل هــای شــما را در برابــر مشــکالت حفاظتــی 

ــرای  ــران ب ــه کارب ــوری ک ــه عب ــدا از کلم ــود ج ــی کل ــد. پ ــن می کن ــوادث تضمی و ح

خــود تعییــن می کننــد، از یــک سیســتم رمزنــگاری مســتقل اســتفاده می کنــد تــا از 

امنیــت داده هــای مشــتریانش اطمینــان حاصــل کنــد.
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پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی،  بــا  ازهمــه مهم تــر، پــی کلــود می توانــد 

ــخص  ــرویس های ش ــر س ــرس( و دیگ ــل وردپ ــوا )مث ــت محت ــتم های مدیری سیس

ســومی کــه اســتفاده می کنیــد، همــگام و ســازگار شــود. بدیــن ترتیــب، شــما قــادر 

خواهیــد بــود تــا به راحتــی از تمامــی محتواهــای مهمــی کــه در برنامه هــای مختلــف 

داریــد، نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد.

ــرای  ــت را ب ــقف 10 گیگابای ــا س ــه ای ت ــم اولی ــه pCloud حج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــت. ــه اس ــر گرفت ــود در نظ ــری خ ــای اب ــرویس فض ــران از س ــگان کارب ــتفاده رای اس

IDrive

ــتفاده  ــرای اس ــه ب ــت ک ــری اس ــتیبان گیری اب ــزار پش ــک اب ــو )IDrive( ی آی درای
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شــرکت های تجــاری کوچــک و بــزرگ و کاربــران شــخصی وینــدوز، مــک و تلفن هــای 

ــه  ــه ب ــرای ارائ ــن ب ــو 3 پل ــت. آی درای ــده اس ــعه داده ش ــمند توس ــراه هوش هم

ــازی  ــای ذخیره س ــت فض ــقف 5 گیگابای ــا س ــه ت ــه ک ــن پای ــتریانش دارد: 1. پل مش

ابــری رایــگان ارائــه می کنــد 2. پلــن شــخصی کــه حافظــه آن تــا ســقف 2 ترابایــت 

ــت. ــازی اس ــای ذخیره س ــت فض ــه دارای 250 گیگابای ــاری ک ــن تج ــت 3. پل اس

ــا یــک اکانــت  ــا ســاخت تنه ــد ب ــران می توانن ــگان و شــخصی، کارب در پلن هــای رای

ــتگاه ها  ــی دس ــر روی تمام ــی، ب ــه اضاف ــچ هزین ــت هی ــدون پرداخ ــاب( و ب )حس

ــا  ــن تجــاری، کســب و کاره ــا در پل ــد. ام ــدا کنن ــای خــود دسترســی پی ــه فایل ه ب

می تواننــد چندیــن حســاب کاربــری ایجــاد کننــد تــا افــراد تیــم بتواننــد هرکــدام بــا 

حســاب مخصــوص خــود از ایــن ســرویس اســتفاده کننــد.
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iCloud

ــه از ســال 2011 کار  ــل اســت ک ــری شــرکت اپ ــود )iCloud( ســرویس فضــای اب آیکل

خــود را شــروع کــرده اســت. ایــن حافظــه ابــری، تنهــا مختــص کاربــران محصــوالت 

اپــل )آیفــون، آیپــد، آیپــاد، مــک، اپــل واچ و اپــل تــی وی( و وینــدوز اســت. امــا از 

آنجاییکــه بــرای ثبت نــام در آی کلــود بــه اپــل آیــدی )Apple ID( نیــاز اســت، ســاخت 

 5 iOS ــا اســتفاده از دســتگاه های آی او اســی دارای نســخه حســاب کاربــری تنهــا ب

ــل  ــه دارای سیســتم عام ــل ک ــای )کامپیوترهــای شــرکت اپ ــا مکینتاش ه ــاال ی ــه ب ب

مــک هســتند( دارای سیســتم عامــل X Lion و باالتــر امکان پذیــر اســت و کاربرانــی 

کــه دســت کــم یکــی از محصــوالت اپــل را در کنــار وینــدوز خــود ندارنــد، قــادر بــه 

ســاخت اکانــت در iCloud نخواهنــد بــود. البتــه ایــن مســئله فقــط در مــورد ســاخت 

ــد  ــادر خواهن ــام، ق ــس از ثبت ن ــدوز پ ــران وین ــد و کارب ــدق می کن ــت ص ــه اکان اولی

بــود تــا از تمامــی امکانــات آن اســتفاده کننــد.

ــره  ــود ذخی ــری خ ــتوریج اب ــا را در اس ــواع فایل ه ــد ان ــود می توانن ــران آی کل کارب

کننــد و آن هــا را بصــورت خــودکار بــا دیگــر دســتگاه های خــود همگام ســازی کننــد. 

ــم،  ــد موســیقی، فیل ــران iCloud می توانن ــه لطــف قابلیــت )Family Sharing( کارب ب

تصاویــر و دیگــر فایل هــای خــود را به راحتــی بــا اعضــای خانواده شــان بــا اشــتراک 

ــده  ــل گمش ــتگاه های اپ ــران دس ــه نگ ــت ک ــازی نیس ــر نی ــن، دیگ ــد. همچنی بگذارن
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خــود باشــید. چراکــه آی کلــود از قابلیــت دیگــری بــه اســم )Find My iPhone( بهــره 

ــد. ــردن دســتگاهتان کمــک می کن ــدا ک ــه شــما در پی ــه ب ــرد ک می ب

فضــای ابــری آیکلــود پــس از ثبت نــام، حجــم رایــگان اولیــه ای معــادل 5 گیگابایــت 

بــه شــما اختصــاص خواهــد داد کــه درصــورت نیــاز بــه حافظــه بیشــتر، می توانیــد 

بــا پرداخــت هزینــه ای، پلــن خــود را ارتقــا دهیــد.

فضای ابری ایرانسل )ابرتو(

ابرتــو یــک ســرویس فضــای ابــری ایرانی اســت کــه توســط شــرکت خدمــات ارتباطی 

ایرانســل تولیــد شــده و بطــور مــداوم در دســت توســعه قــرار دارد. ابرتــو شــما را قــادر 
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می ســازد تــا فایل هــا و اطالعــات خــود را در آن ذخیــره کــرده یــا بصــورت خــودکار 

از اطالعــات تلفــن همــراه یــا کامپیوتــر خــود نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد.

اســتفاده از خدمــات فضــای ابــری ایرانســل بــه مــدت 6 مــاه از زمــان ثبت نــام کامــال 

رایــگان اســت و می توانیــد از 5 گیــگ حجــم اولیــه رایــگان خــود لــذت ببریــد. تعرفــه 

اینترنــت مصرفــی بــرای آپلــود و دانلــود فایل هــا نیــز، در طــول ایــن مــدت بــا تعرفــه 

ــود. ــبه می ش ــل محاس بین المل

تمامــی داده هــای شــما بــر روی 3 دســتگاه مختلــف نگهــداری می شــوند تــا دربرابــر 

ــه گفتــه ایرانســل،  آســیب های احتمالــی و مشــکالت ســخت افزاری حفــظ شــوند. ب

ــد داشــت و جــای  ــات شــما دسترســی نخواهن ــه اطالع ــز ب ــو نی ــی پرســنل ابرت حت

ــن اســت. ــال ام ــای شــما کام فایل ه

ــن  ــری ایرانســل وجــود دارد، ای ــورد فضــای اب ــه درم ــری ک ــل توجــه دیگ ــه قاب نکت

اســت کــه اگــر اشــتراک ابرتــوی شــما بــه پایــان برســد و قصــد تمدیــد آن را نداشــته 

باشــید، تــا یــک مــاه فرصــت دانلــود اطالعــات و انتقــال آن هــا بــه یــک اســتوریج 

دیگــر برایتــان فراهــم اســت امــا دیگــر امــکان آپلــود هیــچ فایلــی برایتــان وجــود 

نخواهــد داشــت.
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)ArvanCloud( ابر آروان

ــات  ــده خدم ــرکت های ارائه دهن ــن ش ــی از بهتری ــام یک ــر آروان )ArvanCloud( ن اب

ــات خــود را  ــد تمامــی فایل هــا و اطالع ــی اســت. شــما می توانی ــری ایران فضــای اب

در فضایــی نامحــدود ذخیره ســازی کنیــد و ازطریــق ســایت آروان کلــود و از هــر کجــا 

ــه وبســایت  ــد ک ــب اســت بدانی ــد. جال ــدا کنی ــه آن هــا دسترســی پی ــه آســانی ب ب

ــر،  ــان دیگ ــن زب ــار چندی ــز در کن ــی نی ــی و انگلیس ــای فارس ArvanCloud از زبان ه

ــد. ــتیبانی می کن ــل پش ــور کام بط

ــری آروان  ــای اب ــید. فض ــود باش ــات خ ــن اطالع ــت رفت ــران ازدس ــت نگ الزم نیس

ــت  ــا از امنی ــد ت ــداری می کن ــزا نگه ــتوریج مج ــما را در 3 اس ــات ش ــی اطالع تمام
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ــم  ــه تی ــز ب ــر آروان مجه ــن، اب ــر ای ــان خاطــر داشــته باشــید. عــالوه ب آن هــا اطمین

پشــتیبانی اســت کــه در تمــام طــول روز و بــدون تعطیلــی، آمــاده پاســخگویی بــه 

ــت،  ــد اس ــز بهره من ــی نی ــنترهای ایران ــرکت از دیتاس ــن ش ــه ای ــت.از آنجاییک شماس

امــکان اســتفاده از خدمــات ابــر آروان بــا ســرعت و کیفیتــی بــاال بــرای شــما فراهــم 

ــود. خواهــد ب

ــی کــه  ــوع پلن ــا ن ــری آروان، متناســب ب ــره ســازی اب قیمــت ســرویس فضــای ذخی

ــر آروان، امــکان تعییــن متغیرهــای  ــود. در اب انتخــاب  می کنیــد، متفــاوت خواهــد ب

هــر پلــن بــرای کاربــران فراهــم شــده اســت تــا بتواننــد بــه انــدازه نیــاز و مصرفشــان 

هزینــه پرداخــت کننــد.
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mega.io 10-فضای ابری

 mega.io نــام دیگــر در لیســت بهتریــن فضاهــای ابــری بــدون شــک فضــای ابــری

ــد  ــری بســیار ســاده ای دارد و شــما می توانی ــط کارب ــری راب ــن فضــای اب اســت. ای

بــه راحتــی بــا آن کار کنیــد. امــکان کشــیدن و رهــا کــردن فایل هــا در مــگا یکــی از 

ترفندهایــی اســت کــه بــه شــما در اســتفاده ســریع و البتــه آســان از ایــن فضــای ابری 

ــد  ــما می توانی ــه ش ــت ک ــری آن اس ــای اب ــن فض ــای ای ــد. از ویژگی ه ــک می کن کم

ــه آن دسترســی داشــته  ــف ب ــا و دســتگاه های مختل ــق کالینت ه ــی از طری ــه راحت ب

ــادر  ــه ق ــت ک ــل اس ــن موبای ــری دارای اپلیکیش ــای اب ــن فض ــن ای ــید. همچنی باش

ــن  ــود را در ای ــات خ ــر اطالع ــا و دیگ ــا، فیلم ه ــک آن عکس ه ــا کم ــود ب ــد ب خواهی

فضــای رایــگان ذخیــره ســازی کنیــد. 

ــه فــرد ایــن فضــای ابــری، امنیــت داده و اطالعــات  از دیگــر ویژگی هــای منحصــر ب

ــات  ــال اطالع ــگام ارس ــه هن ــت ک ــی اس ــری mega.io مدع ــای اب ــت. فض ــما اس ش

ــث  ــا باع ــگاری داده ه ــی  شــوند. رمزن ــگاری م ــا در ســرور رمزن توســط شــما، داده ه

ــا  ــده ت ــوردار ش ــت برخ ــطح امنی ــن س ــده از باالتری ــره ش ــات ذخی ــود اطالع می ش

ــد.  ــوده باش ــا کاری آس ــخصی و ی ــات ش ــن اطالع ــت مهم تری ــما باب ــال ش خی

در صورتــی کــه حجــم اطالعــات شــما زیــاد اســت بــه صــورت رایــگان می توانیــد از 

فضــای ابــری تــا 20 گیــگا بایــت اســتفاده کنیــد! ایــن میــزان از حافظــه در مقایســه 
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ــا پرداخــت  ــه ب ــزان حافظ ــن می ــی اســت! ای ــر بســیار عال ــری دیگ ــای اب ــا فضاه ب

ماهانــه 4.99 دالر تــا 200 گیــگا بایــت نیــز قابــل افزایــش اســت.

نکتــه قابــل توجــه آن کــه فضــای ابــری mega.io دارای امکانــات مختلــف متناســب 

بــا هــر شــغل اســت. در نتیجــه شــما بــا خریــد فضــای مناســب بــا کســب و کار خــود 

می توانیــد بــه صــورت حرفــه  ای کســب و کار خــود را دنبــال کنیــد. بــا نصــب یــک 

ــود را  ــت خ ــتقیم اکان ــورت مس ــه ص ــی و ب ــه راحت ــد ب ــکتاپ می توانی ــه دس برنام

مدیریــت کنیــد. 

 

 

box.com 11-فضای ابری

یکــی از بهتریــن فضاهــای ابــری کــه می توانیــد از آن بــرای کســب و کارهــای خــود 

نیــز اســتفاده کنیــد، فضــای ابــری باکــس دات کام اســت. ایــن فضــای ابــری دارای 
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ــا  ــد ب ــاال اســت و شــما می توانی ــت بســیار ب ــا امنی ــری تجــاری ب حســاب های کارب

خیــال آســوده حجــم زیــادی از اطالعــات کاری خــود را در آن ذخیــره کنیــد. این فضای 

ابــری توســط اپلیکیشــن های بســیاری پشــتیبانی می شــود، از ایــن رو نگرانــی بابــت 

ســازگاری دســتگاه خــود بــا ایــن فضــای ابــری نخواهیــد داشــت.

ــد.  ــتفاده کنی ــگان اس ــی و رای ــای پول ــد از گزینه ه ــما می توانی ــس دات کام ش در باک

ــای  ــگ فض ــد از 10 گی ــما می توانی ــگان ش ــری رای ــای اب ــتفاده از فض ــورت اس در ص

حافظــه بهــره منــد شــوید. هزینــه طرح هــای پولــی آن نیــز بســیار مناســب اســت، 

بــه طــوری کــه شــما بــا پرداخــت ماهانــه تنهــا 5 دالر می توانیــد از فضــای ابــری 100 

گیــگا بایتــی آن اســتفاده کنیــد. فضــای ابــری box.com یــک کالینــت رســمی بــرای 

اندرویــد دارد. همچنیــن کالینــت همــگام ســازی از صفحــه دانلــود، بــرای وینــدوز و 

مــک موجــود اســت.

بــا توجــه بــه آن کــه ایــن فضــای ابــری یکــی از قدیمی تریــن حافظه هــای موجــود 

اســت، ایــن فضــا بــا بســیاری از اپلیکیشــن ها از جملــه آفیــس 365 و گــوگل داکــس 

ســازگاری دارد. البتــه قابــل ذکــر اســت یکــی از ویژگی هــای منفــی ایــن فضــای ابــری 

ــش از 250  ــد بی ــگان نمی توان ــرح رای ــما در ط ــودی ش ــای آپل ــه فایل ه ــت ک آن اس

مــگا بایــت حجــم داشــته باشــد. بنابرایــن بــرای ذخیــره یــک فایــل ســنگین تر بایــد 

ــد.  ــری ویرایــش کنی ــه بخش هــای کوچک ت در صــورت امــکان آن را ب

از دیگــر ویژگی هــای مثبــت فضــای ابــری box.com می  تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره 
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 sheets کــرد کــه باکــس بــا نــرم افزارهــای کاربــردی ماننــد اتوکــد و ابزارهایــی ماننــد

و slides ادغــام شــده اســت تــا شــما بتوانیــد بــه راحتــی تمامــی کارهــای کاری خــود 

را تنهــا در یــک فضــا انجــام داده و ذخیــره کنیــد.

 

mediafire 12-فضای ابری

یکــی دیگــر از بهتریــن فضاهــای ابــری کــه شــما می توانیــد هــم بــه صــورت رایــگان 

ــری mediafire اســت.  ــد، فضــای اب ــه از آن اســتفاده کنی ــا پرداخــت هزین و هــم ب

ایــن فضــای ابــری بــه صــورت رایــگان تــا 10 گیــگا بایــت حافظــه را در اختیــار شــما 

قــرار می دهــد. نکتــه جالــب دربــاره ایــن فضــای ابــری آن اســت کــه شــما نــه تنهــا 
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ــا  ــد دعــوت از دوســتان خــود ی ــا انجــام کارهایــی مانن ــه بلکــه ب ــا پرداخــت هزین ب

ــه صــورت رایــگان فضــای  ــد ب ــر می توانی ــا فای ــال کــردن صفحــات مجــازی مدی دنب

حافظــه خــود را تــا 50 گیــگا بابــت افزایــش دهیــد.

قابلیت هــای بــه اشــتراک گــذاری فایــل در فضــای ابــری mediafire یکــی از بهتریــن 

ــا  ــی و ب ــه راحت ــد ب ــه شــما می توانی ــه طــوری ک ــردی آن اســت. ب ویژگی هــای کارب

ســرعت بــاال ســنگین ترین فایل هــای خــود تــا 20 گیــگا بابــت را بــه اشــتراک بگذارید. 

ایــن فضــای ابــری همچنیــن قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری فایــل حتــی بــا کاربرانــی 

کــه از فضــای ابــری مدیــا فایــر اســتفاده نمی کننــد را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. 

ــر  ــا فای ــردی اســت. مدی ــز بســیار ســاده و کارب ــری نی ــری ایــن فضــای اب رابــط کارب

ــرده  ــازار عرضــه ک ــه ب ــد و ios طراحــی و ب ــرای اندروی ــی را ب اپلیکیشــن های مختلف

اســت تــا هــر کــس بــا هــر دســتگاه و سیســتم عاملــی بتوانــد از ایــن فضــای حافظــه 

ــدت  ــن م ــش از 10 ســال ســابقه کاری داشــته و در ای ــر بی ــا فای ــد. مدی اســتفاده کن

بســیاری از افــراد در سراســر جهــان از آن بــرای ذخیــره اطالعــات شــخصی و تجــاری 

خــود اســتفاده کــرده انــد. پلــن ذخیــره ســازی حرفــه ای ایــن فضــای ابــری در ســال 

2014 از 100 گیــگا بایــت بــه یــک تــرا افزایــش پیــدا کــرد و شــما بــا پرداخــت هزینــه 

ای بســیار مناســب می توانیــد از ایــن میــزان فضــای حافظــه بهــره منــد شــوید.
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terabox.com 13-فضای ابری

ــه  ــگان از حافظ ــورت رای ــه ص ــد ب ــه می توانی ــری ک ــای اب ــن فضاه ــی از بهتری یک

ــی از  ــت. یک ــری terabox.com اس ــای اب ــوید، فض ــد ش ــره من ــی به ــرا بایت ــک ت ی

ویژگی هــای عالــی ایــن فضــای ابــری در کنــار حافظــه رایــگان فــوق العــاده آن اســت 

ــتراک  ــه اش ــرده و ب ــره ک ــی را در آن ذخی ــر فرمت ــا ه ــل ب ــر فای ــد ه ــه می توانی ک

ــای  ــود در فضاه ــواع موج ــن ان ــی از قدرتمندتری ــه یک ــای حافظ ــن فض ــد. ای بگذاری

ابــری اســت کــه از فنــاوری هــوش مصنوعــی بهــره بــرده اســت. هــوش مصنوعــی 

بــه شــما کمــک می کنــد بتوانیــد بــه راحتــی کســب و کار خــود را ســازماندهی کــرده 

ــد.  ــره کنی ــی را در جــای مناســب خــود ذخی ــل اطالعات و هــر فای
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ــه  ــازی و تهی ــگام س ــت هم ــری terabox.com قابلی ــای اب ــای فض ــر ویژگی ه از دیگ

پشــتیبان از اطالعــات اســت. ایــن فضــای حافظــه دارای امنیــت باال و مناســبی اســت 

کــه می توانیــد بــا خیــال آســوده اطالعــات خــود را بــه آن بســپارید. شــما می توانیــد 

ــی از لــپ  ــه اشــتراک گذاشــته خــود را در هــر دســتگاه و سیســتم عامل فایل هــای ب

تــاپ تــا تلفــن همــراه مشــاهده کنیــد. در ایــن فضــای حافظــه همــان طــور کــه در 

بــاال نیــز اشــاره شــد، پرونده هــای ذخیــره شــده بــه صــورت هوشــمند بــه پروژه هــای 

مختلــف منتقــل شــده تــا دسترســی مجــدد شــما بــه آن هــا و ســازماندهی کار راحــت 

تــر و ســریع تر انجــام شــود.

عکس هــا و فیلم هــا قبــل از نمایــش بــه صــورت پیــش نمایــش بــه شــما نشــان داده 

ــن  ــری می شــود. همچنی ــه صــورت خــودکار پشــتیبان گی می شــود. از عکس هــای ب

فضــای حافظــه ای در اختیــار شــما قــرار می گیــرد دائمــی اســت و شــما تــا هــر زمــان 

کــه بخواهیــد می توانیــد از آن اســتفاده کنیــد.
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parsaspace.com 14-فضای حافظه

ــری مختلفــی  ــز فضاهــای حافظــه اب ــی نی ایــن روزهــا بســیاری از شــرکت های ایران

را بــه شــما ارائــه می کننــد کــه بســیاری از آن هــا ویژگی هــای قابــل توجــه و 

ــای  ــر فض ــال حاض ــی در ح ــری ایران ــای اب ــن فضاه ــی از بهتری ــد. یک ــبی دارن مناس

حافظــه parsaspace.com اســت. پارســا اســپیس بیــش از 16 ســال اســت کــه در 

زمینــه هاســتینگ فعالیــت داشــته و خدمــات مناســبی در اختیــار کاربــران خــود قــرار 

می دهــد. فضــای حافظــه رایــگان در ایــن حافظــه ابــری 5 گیــگا بایــت اســت و شــما 

ــد.  ــد از آن اســتفاده کنی ــام ســاده می توانی ــت ن ــه ثب ــد مرحل ــا چن ب

ترافیــک شــما بــا اســتفاده از خدمــات پارســا اســپیس بــه صــورت کامــال رایــگان  و 

نامحــدود بــوده و شــما هزینــه ای بابــت آن پرداخــت نخواهیــد کــرد. ایــن فضــای 

ابــری برخــالف بســیاری دیگــر از فضاهــای ابــری خارجــی، از پروتــکل FTP اســتفاده 

ــر  ــا و دیگ ــا، فیلم ه ــد عکس ه ــکل می توانی ــن پروت ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــرده اس ک

اطالعــات خــود را بــه هــر حجمــی آپلــود کنید. بــا اســتفاده از خدمــات فضــای حافظه 

ــز  ــی نی ــای اختصاص ــدود زیردامنه ه ــال نامح ــد از اتص parsaspace.com می توانی

بهــره منــد شــوید. 

تیــم پارســا اســپیس دارای یــک تیــم پیشــتیبانی بســیار قــوی اســت کــه در صــورت 

بــروز هرگونــه مشــکل و یــا داشــتن هــر ســوال می توانیــد بــه صــورت تلفنــی و یــا 

ایمیــل بــا کارشناســان آن هــا گفــت و گــو کــرده و مشــکل خــود را رفــع کنیــد.
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سخن آخر

افــراد و کســب و کارهــای مختلــف، اعــم از دیجیتالــی و ســنتی، بعضــا نیــاز دارنــد 

تــا حجــم عظیمــی از اطالعــات دیجیتالــی خــود را در یــک محــل امــن ذخیره ســازی 

ــد. فضــای ذخیره ســازی  ــا اســتفاده کنن ــد مجــددا از آن ه ــده بتوانن ــا در آین ــرده ت ک

ابــری کــه حکــم یــک هــارد مجــازی نامحــدود را دارد، بــه اینگونــه افــراد و مشــاغل 

ــر،  ــه کمت ــا هزین ــد و ب ــخ دهن ــود پاس ــای خ ــه نیازه ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــک می کن کم

اســتوریج های فیزیکــی خــود را از زیــر بــار ســنگینی ایــن حجــم از اطالعــات، نجــات 

دهنــد.

بــه ایــن ترتیــب، وظیفــه تامیــن و نگهــداری از تمامــی زیرســاخت های ســخت افزاری 

ــده  ــرکت های ارائه دهن ــده ش ــن کار، برعه ــام ای ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــزاری م و نرم اف
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خدمــات فضــای ابــری گذاشــته می شــود تــا نیــاز نباشــد افــراد، خــود ایــن مقدمــات 

را فراهــم کننــد.

بــا اســتفاده از اســتوریج های ابــری، کارمنــدان یــک شــرکت قــادر خواهنــد بــود تــا 

ــده ترین  ــه بروزش ــبانه روز، ب ــاعتی از ش ــر س ــا و در ه ــر کج ــتگاهی، از ه ــر دس ــا ه ب

نســخه از اطالعــات و فایل هــای شــرکت دسترســی داشــته و از راه دور کارهــای خــود 

را بــه انجــام برســانند.

ــر  ــد تاثی ــات، می توان ــره اطالع ــرای ذخی ــت ب ــتفاده از اینترن ــا، اس ــر این ه ــالوه ب ع

مثبتــی هــم بــر محیــط زیســت داشــته باشــد. چراکــه در اینصــورت، تــا حــد زیــادی 

ــود. ــی می ش ــرژی صرفه جوی ــرف ان در مص
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