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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  

 

و  یستچ یابر  یفضا
در آن چه  یساز  یرهذخ

 دارد؟ یدیفوا

 یدهبه شما امکان م Cloud storage یا یابر  یفضا
 ی،خارج ازگوش یها رو در مکانها و پروندهداده
 ین. با ایدکن یرهفلش خودتون ذخ یاهارد  یوتر،کامپ

به  یدسترس یافزار برابه حمل سخت یگهکار د
رفتنشون هم  ینو نگران از ب یدندار  یازیاطالعات ن

اتصال  یا یت عمومینترنا یقفضا از طر  ین. ایستیدن
 یساز  یرهذخ یها در فضادر دسترسه. داده یاشبکه

 ی،( نگهدار ینترنت طور معمول اشبکه )به یقاز طر  یابر 
 .یشن)محافظت از داده( م گیرییبانو پشت یریتمد

ها، داده ینگهدار  یکاربرها معموال ماهانه در ازا
 هایسسرو ینا یت. امنکننیرو پرداخت م ایینههز 

ست. کنندهنگران کاربران ینب همچنان در
کردن با استفاده از  یخدمات سع یهادهندهارائه

و بهبود  یاچند مرحله یتها، احراز هوداده یرمزگذار 
 ها رو برطرف کنن.ترس ینخدمات، ا یزیکیف یتامن

https://netran.net/mag/what-is-cloud-storage/
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 ی،خارج ازگوش یها رو در مکانها و پروندهداده یدهبه شما امکان م Cloud storage یا یابر  یفضا
به  یدسترس یافزار برابه حمل سخت یگهکار د ین. با ایدکن یرهفلش خودتون ذخ یاهارد  یوتر،مپکا

 یا یت عمومینترنا یقفضا از طر  ین. ایستیدرفتنشون هم ن ینو نگران از ب یدندار  یازیاطالعات ن
( ینترنت ول اطور معمشبکه )به یقاز طر  یابر  یساز  یرهذخ یها در فضادر دسترسه. داده یااتصال شبکه

 .یشن)محافظت از داده( م گیرییبانو پشت یریتمد ی،نگهدار 

 هایسسرو ینا یت. امنکننیرو پرداخت م ایینهها، هز داده ینگهدار  یکاربرها معموال ماهانه در ازا
 یکردن با استفاده از رمزگذار  یخدمات سع یهادهندهست. ارائهکنندهکاربران نگران ینهمچنان در ب

 ها رو برطرف کنن.ترس ینخدمات، ا یزیکیف یتو بهبود امن یاچند مرحله یتها، احراز هوداده

 یم؟داشته باش یابر  یفضا یچجور 

 
و  یریتمد سازی،یمنا یزبانی،م یت. مسئولیشهتوسط شرکت ثالث ارائه م یابر  یساز  یرهبستر ذخ

دهنده است. ارائه دهندهشرکت ارائه یبه عهده cloud storageدر  هایرساختسرورها و ز  ینگهدار 
 داشتن یداشته باشن. برا یکه در هر زمان به اطالعات دسترس یدهم هایرو به مشتر  یناناطم ینا
 .یدکن یهها اشتراک تهشرکت یناز ا یدفضا با ینا

 شن؟یمحاسبه م یها چجور پرداخت

 :یمدو نوع مدل پرداخت دار  cloud storage استفاده از یبرا
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 هر بار استفاده یپرداخت در ازا  •

 یقابل دسترس یهاپرداخت بر اساس فرکانس و حجم داده •

  یم؟دار  یازن یابر  یچرا به فضا

داشته.  یادیز  یرثاطالعاتشون تا ییرهذخ یبرا ییها به جاافراد و سازمان یازن یرو یتکنولوژ  یشرفتپ
 باهم داره. ییهاسازمان تفاوت یکو  یکاربر معمول یک یبرا یازن ینحاال ا

 ...یدباش یکاربر معمول یکاگر شما 

 
 یرهها رو ذخاز داده یمقدار محدود تونهیهارد اکسترنال فقط م یحت یاشما  ییانهرا یسکهارد د

 اییگهد یساز  یرهرو به دستگاه ذخ هایلفا یدها تموم بشه، بااون یساز  یرهذخ یفضا یکنه. وقت
صرفه و بهمقرون ایینهکه گز  یهابر  یساز  یرهذخ یفضا ینه،گز  ینزمان بهتر  ینا در .یدمنتقل کن

 .پذیرهیاسمق

 

 ...یدسازمان باش یکاگر شما 
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کنه، به سراغ  گذارییهسرما یداخل یهاشبکه یدار ساخت و نگه یسازمان رو یک ینکها یبه جا

 یشهمتقبل نم یهنگفت هایینههز  یگهکار د ین. با ایرهم Cloud storageها در داده یساز  یرهذخ
 .کنهیرو پرداخت م ایینههز  یافتی،خدمات در  یبلکه فقط در ازا

 یساز  یرهذخ یفضاها ینبهتر 

 

فضا رو  یناگر ا ید. اما فراموش نکنیشهم یادسازمان شما ز  یینهها، هز داده یشدرسته که با افزا
 .دادیدیرو ارتقا م یرساختها فضا و ز داده یشبا افزا یدبا کردید،یم یهخود شما ته
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 اشاره کرد: یربه موارد ز  یشهم یابر  یفضاها یناز بهتر 

 OneDrive :وجود داره. فرضیشصورت پبه 10 یندوزمناسبه و در و یندوزو یکاربرها یبرا 
  :Dropboxمک و ید،اندرو یندوز،و ی،بلک بر  ینوکس،ل یهافرماز تمام پلت iOS یبانیپشت 

 .یکنهم
 Apple iCloud :ستینهگز  یناپل بهتر  یکاربرها یبرا. 
 Google Drive :گوگل مناسبه. یکاربرها یبرا 

 

 پیکربندی فضای ذخیره سازی ابری

Cloud storage  هاییسکد ینشده. ا یلسخت تشک یسکد یساز  یرهذخ یستمس یادیاز تعداد ز 
  شبکه به هم متصل هستن. یکخت مثل س

شامل  هایهال یناضافه کردن. ا یساز  یرهابر ذخ یکربندیباال رو به پ ییبا کارا هایییهها، الدهندهارائه
 .یشهم ((SSDحالت جامد  یوهایدرا

 یابر  یانواع فضا

 

رو مطالعه  فضاهای ابری در جهان و ایران معرفی بهترین یها مقالهبرای آشنایی کامل با بهترین
 .کنید

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/
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خودشون رو دارن  یایوجود داره که هرکدوم مزا Cloud storage یا یابر  یسه نوع مختلف از فضا
 .یرنبه کار م یخاص یاستفاده یو برا

 یخصوص یابر  یفضا -1

 یطشده و در مح یخاص طراح یاستفاده در سازمان و نهاد یبرا یخصوص یابر  یساز  یرهذخ
 یصآسون و تخص ی. دسترسیشهسازمان مستقر م یروالمحافظت شده در پشت فا یاختصاص

رو فراهم  یااش یساز  یرهذخ یهاپروتکل ینو همچن یتجار  یکاربرها  یرو برا یساز  یرهمنابع، ذخ
 .کنهیم

 

 عمومی -2

 یککه در  ینها ی. منظور از چند مستاجر کنهیروفراهم م یچند مستأجر  یساز  یرهذخ یفضا یک
 یهامناسب داده تریشنوع، ب ینکنن. ا یرهخودشون رو ذخ یهاداده توننیچند نفر م ی،ابر  یفضا

ران یگکنن و به د یرهخودشون رو ذخ یهاداده توننیفضا، افراد م ین. در ایهبدون ساختار اشتراک
 و استفاده بدن. یهم امکان دسترس

 

 یبریدیه یا یبیترک -3

مدل،  ینشخص ثالثه. ا یعموم یابر  یساز  یرهو خدمات ذخ یخصوص یابر  یساز  یرهاز ذخ یبیترک
 .کنهیمشاغل فراهم م یرو برا ترییشو امکانات ب یریپذانعطاف

 :عمل کنه یرز  ییوهسازمان به ش یدمثال فرض کن یبرا

 یهاداده یرو یشترو کنترل ب یساز  یکه به سفارش ییکاربرها یبرا یخصوص یابر  یفضا
 اطالعات براشون مهمه، مناسبه. یتامن یا دارن یازخودشون ن

IBM Cloud ،Google Cloud ، Microsoft Azure و Amazon Web Services (AWS) 
 هستن. یعموم یابر  یکنندگان فضا یناز تام ییهانمونه
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 یابر خصوص یکدر  یافتهداده ساختار  یرهذخ •

 یابر عموم یکدر  یگانیبدون ساختار و با یهاداده یرهذخ •

 

 یساز  یرهذخ یهاانواع روش

 
 قرار گرفتن. ینوع معمار  3 ینا ییهبر پا Cloud storage یا یابر  یانواع مختلف فضا

 مختلف  یدر جاها یعنوان شها بهداده ی،نوع معمار  ین: در ایبر ش یمبتن یساز  یرهذخ
به  یبدون ساختار مشخص مناسبه. دسترس یادز  یهاداده یحالت برا ین. ایشنم یرهذخ
 .یشهانجام م API یقفضا از طر  یندر ا هایلفا

 گیرنیجداگونه قرار م یهاها در بلوکداده یمعمار  ینبر بلوک: در ا یمبتن یساز  ذخیره .
 .مناسبه داده یگاهساختارمند مثل پا یهاداده یبرا

قابل  پذیر،یاسمق ی،فعل یازهایمتناسب با ن یددر سطح شرکت با یابر  یساز  یرهذخ یستمس یک
 باشه. یو کاربرد یدسترس
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 یرهذخ یبرا یکردرو ینتر ساده یل،صورت فابه یساز  یره: ذخیلبر فا یمبتن یساز  ذخیره 
ساده و قابل  ی،پلتفرم سلسله مراتب یکها در داده یسازمانده یحالت برا ینهاست. اداده

 .یهدسترس

 یابر  یفضا یایمزا

 
 .کنیمیداره  که در ادامه به چند مورد از اون اشاره م یادیز  هاییتمز  یابر  یرهذخ یفضا

 یتات بدون محدوداطالع یرهذخ

 یتها، ظرفکاهش داده یا یشبا افزا تونیدیکه م ینه. منظور اپذیرهیاسمق یابر  یساز  یرهذخ یفضا
 .یدکن یادفضا رو کم و ز 

 استفاده یپرداخت در ازا

مورد استفاده رو پرداخت  یساز  یرهذخ ینهفقط هز  هایمشتر  ی،ابر  یساز  یرهذخ یسبا استفاده از سرو
هنگفت  هایینهبه هز  یازین یگهصورت، د ین. در ایشههم کم م ینه. با کاهش استفاده، هز کننیم
 ینهن هز یبار پرداخت بشه، اما ا یکچند ماه  یاماهانه  یدبا یابر  یساز  یرهذخ هایینه. هز یستن

 .یستن یادچندان ز 

 یجهان یدسترس
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 یستدر دسترسه. الزم ن یدر هر زمان و هر مکان یستم،طور معمول از هر سبه یابر  یساز  یرهذخ یفضا
 .یدها باشبه داده ینگران عدم دسترس

 استفاده راحت

 هایهکنندیشها، آزمادهندهتوسعه ینراحته. بنابرا یابر  یساز  یرهبه ابر و استفاده از ذخ یدسترس
 رو شروع کنن.کار خودشون  یبه امکانات خاص یازبدون ن توننیم یتجار  یهاافزار و کاربرنرم

 یتخارج از سا یتامن

دارن و نفوذ به  یباالتر  یتداشتن سرور نامشخص، امن یلبه دل یابر  یساز  یرهذخ یدر فضا یهاداده
سرور  یدنقرار گرفتن در چند یلدلها هم بهداده یبامکان تخر  یب،ترت ینتره. به اها سختاون

 .رسهیمختلف به حداقل م

 یابر  یرهذخ یفضا یبمعا

 
ها رو از استفاده وجود داره که ممکنه شرکت - یخدمات عموم یژهبه و - یابر  یساز  یرهدر ذخ یمورد

 کنه.ها رو محدود استفاده از اون یهم ممکنه نحوه یخدمات منصرف کنه. از طرف یناز ا

اون  یایکه مزا یرسههم داره اما به نظر م یبیمعا Cloud storage یا یابر  یدرسته که فضا
 .یشترهب
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 یتامن

 یابر  یساز  یرهذخ یاستفاده از فضا یشرکت رو برا یکتنها فاکتور مورد استناده که ممکنه  یتامن
 یها از محدودهداده یوجود داره که وقت ینگران ینبه شک بندازه. ا یحداقل کم یاکنه،  میلیب یعموم

 وجود نداره. یکنترل یگهها داون یرهاداره و ذخ ینحوه یشرکت خارج بشن، رو

 

 باند یو پهنا ینترنتوابسته بودن به ا

 یجادا یتمتصل بود، محدود ینترنتبه ا یدبا یوستهصورت پبه اطالعات، به یدسترس یبرا ینکها
 یپردازش ابر  یفناور  هاییتاز قابل یلیخ یف،ضع ینترنتباند کم و ا یهم با پهنا ی. از طرفیکنهم

 .یشهکاربر محدود م یبرا

 یابر  سازییرهذخ یفضا یگرد یکاربردها

 مثل: ها،یجهت محافظت از اطالعات مشتر یها با اقداماتدهندهاما ارائه
 داده یرمزگذار  •

 
 یزیکیف یتامن •

 
 اطالعات در چند مکان یرهذخ •

 
 رو بر طرف کردن. هاینگران این
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تعداد  ین،هاست. همچنکردن داده یگانیو با یابیباز  یری،گ یبانپشت موارد استفاده ترینیجرا
 ینهکاهش هز  یارعنوان معبه DevOps یبرا یابر  یساز  یرهاز خدمات ذخ هایاز مشتر  ترییشب

 یمدت زمان توسعه یرو برا یساز  یرهو ذخ یانشیمنابع را توننیها فقط م. اونکننیاستفاده م
 اجاره کنن. یشپروژه و آزما

 یاز فضا توننیها مشرکت یندارن. ا یخودشون نوسانات فصل یهاها، در حجم دادهاز شرکت یبعض
 خودشون رو کنترل کنن. هاییتراه فعال یناستفاده کنن تا از ا یابر  یساز  یرهذخ

 یست؟چ یابر  یبا فضا یهمگام ساز 

تونید بین گوشی یا کامپیوتر با ها میوجود دارن که با اون FolderSynce هایی مثل اپلیکیشنبرنامه
ها یا فایل مشخص سازی اینه که فایل فضای ابری مورد استفاده، ارتباط برقرار کنید. منظور از همگام

 .شده با فضای ابری یکی باشه و اگر اطالعاتی به اون اضافه شد، به فضای ابری هم اضافه بشه

 حرف آخر

 ینا یرهذخ یبرا ییشرکت، فراهم کردن فضا یا یمچه فرد باش یجیتال،اطالعات د حجم یشبا افزا
 ینبه کاهش ا یشهارائه م یمخصوص یهاشرکت یقکه از طر  ی،ابر  یداره. فضا ایینهاطالعات هز 

 آشنافضا  ینا یایتا شما رو با مفهوم، کاربردها و مزا یممقاله تالش کرد ین. در اکمک کرده ینههز 
 .یدبذار  یونبا ما در م یشیمخوشحال م یدداشت یر سوال. اگیمکن

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tacit.android.foldersync.lite&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tacit.android.foldersync.lite&hl=en
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 :مقاالت مرتبط
  اندروید در حافظه پاکسازی روش10 

  راهنمای خرید هارد اکسترنال

  های مختلف + نحوه تشخیص هارد معیوبد اینترنال و انتخاب از بین سریراهنمای خرید هار
 آموزش بک آپ گرفتن از آیفون

 

https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/
https://netran.net/mag/creating-guest-account-on-windows-10/
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