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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

 یفضاها ینبهتر  یمعرف
 یراندر جهان و ا یابر 

 یک یمعنبه زبون ساده، به یابر  یرهذخ یفضا
 ییرهذخ یبرا یی. فضاینترنتها یرو یسکهاردد

 یاز هر جا یراحتبه یدکه بتون یطور شما به هاییلفا
از افراد  یلی. خیدداشته باش یها دسترسجهان به اون

 یک ییهته یکردن برا ینههز  یجابه یدنم حیترج
اطالعات و حمل اون، از  یرهسخت افزار جهت ذخ

 ینراجع به بهتر  یاستفاده کنن. ما اطالعات یابر  یفضا
 ینو در ا یمکرد یجمع آور  یساز  یرهذخ یفضاها

در جهان و  یابر  یفضا ینمقاله، چند تا از بهتر 
 یرو به شما معرف یراندر ا یابر  یفضاها طورینهم
 .یمکن

https://netran.net/mag/بهترین-فضای-ذخیره-ابری/
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 ییرهذخ یبرا یی. فضاینترنتها یرو یسکهاردد یک یمعنبه زبون ساده، به یابر  یرهذخ یفضا
 یلی. خیدداشته باش یها دسترسجهان به اون یاز هر جا یراحتبه یدکه بتون یطور شما به هاییلفا

اطالعات و حمل  یرهسخت افزار جهت ذخ یک ییهته یکردن برا ینههز  یجابه یدنم یحاز افراد ترج
 یمکرد یجمع آور  یساز  یرهذخ یفضاها ینراجع به بهتر  یاستفاده کنن. ما اطالعات یابر  یاون، از فضا

رو به شما  یراندر ا یابر  یفضاها طوریندر جهان و هم یابر  یفضا ینبهتر مقاله، چند تا از  ینو در ا
 .یمکن یمعرف

 در جهان یساز  یرهذخ یفضاها ینبهتر 

 یادیز  یآشنا و ناآشنا یها، اساماون ینوجود داره که در ب یابر  یرهذخ یفضا یبرا یادیز  یهاانتخاب
ها به شما کمک کرده ازاون یکیتا در انتخاب  یمکرد یدر جهان رو بررس هاینوجود دارن. ما مشهورتر 

 .یمباش

 کاربران گوگل یبرا یابر  یفضا ینبهتر  (Google Drive): ویگوگل درا .1
 

 

که  یددقت داشته باش ید. اما بایدآپ استفاده کنعنوان بکبه یابر  یرهذخ یاز فضا تونیدیشما م
به محض پاک شدن  یوتر،اطالعات با کامپ(Sync)  یهمگام ساز  یبرا یابر  یاز فضاها یبعض

 .کننیهم پاک م یابر  یاون رو در فضا تریواطالعات در کامپ
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 یگابایتگ 15: یهاول یگانحجم را 
 ساالنه  یادالر  1.99/ ماهانه  یتترابا 1 یدالر برا 99.99ساالنه  یادالر  9.99: ماهانه هزینه

 یگابایتگ 100 یدالر برا 19.99

گیگابایت فضای رایگان میده. به این معنی که اگه شما  15به هر فرد دارای اکانت گوگل،  گوگل درایوگ
گابایت گی 15یا حتی یوتیوب استفاده کنید،  (Google Calender) ، تقویم گوگل(Gmail) از جیمیل

های های گوگل مشترکه، پس اگه فایلفضای ذخیره ابری در اختیار دارید. این فضا بین تمام سرویس
 .گیگابایت کم میشه 15زیادی در جیمیل خودتون داشته باشید، به همون میزان از 

ران کارب یهمگام شدن ول یسسرو ینفرض با ا یشصورت پبه یدیاندرو یهادستگاه
که کدوم پوشه با  یدانتخاب کن تونیدیازش استفاده کنن. شما م توننیهم م یگهد هایعاملیستمس

 Google Docs(. اگه شما از یانتخاب یساز همگام یتبشه )قابل Sync یا یشما همگام ساز  یوترکامپ
شده در گوگل  یرایشو یها یلفا ینترنتبه محض اتصال به ا ید،استفاده کن هایلفا ینا یشایرو یبرا
 .یشنم یرهذخ یودرا

رمزنگاری میشن. گوگل ادعا میکنه که به محتوای  AES بیتی 128ها در گوگل درایو با تکنولوژی فایل
ها رو مجبور به این کار کنه، مگر در صورتی که نهادهای قانونی اونگوگل درایو افراد سرکشی نمی

به اکانت خودتون اضافه ای امنیتی ای استفاده کنید تا الیهتونید از تأیید دو مرحلهکنن. شما می
آموزش  –گوگل درایو چیست  یکنید. اگه تصمیم گرفتید از گوگل درایو استفاده کنید، حتما مقاله

 .رو مطالعه کنید استفاده از گوگل درایو و مزایای آن

شما  یرو با شما به اشتراک بذاره، از حجم مصرف یلیگوگل فا یهابرنامه یدر بعض یاگر فرد
 اند از:ها عبارتبرنامه ین. ایشهکم نم یزیچ

 Google Sheets 
 Google Slides 
 Google Presentation 
 Google Drawings 
 Google Files 

 

 .یدبهره ببر  (G Suite) گوگل یاختصاص یسکامل آف یاز مجموعه تونیدیم یوبا داشتن گوگل درا

https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
https://netran.net/mag/google-drive/
https://netran.net/mag/google-drive/
https://netran.net/mag/google-sheets-vs-microsoft-excel/
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 یبرا یابر  یفضا ینبهتر  :((Microsoft OneDrive یکروسافتما یووان درا .2
 یندوزکاربران و

 
 یگابایتگ 5: یهاول یگانحجم را 
 یتترابا 1 یدالر برا 69.99ساالنه  یادالر  6.99: ماهانه هزینه 

ن یکی از بهترین فضاهای ذخیره سازی ابری هست که برای کاربران ویندوز آشناست. ای وان درایو
 .صورت پیش فرض وجود دارهبه 10سرویس در ویندوز 

 :نقاط قوت
 مناسب یهاول یگانو حجم را یدیاندرو یهاشده با دستگاه یساز  یکپارچه

 :نقاط ضعف
 یستآسون ن یلیاستفاده از رابط وب خ

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
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مگام ه یت(. قابلیسآف هاییلساخته بشن )از جمله فا ینبه صورت آنال توننیها مو فولدر هایلفا
رو با هر  هایلفا یهمه یستن یازیکه ن یمعن ینهم وجود داره. به ا یودر وان درا یانتخاب یساز 
 یهابه شبکه نخودتو یوبا اکانت وان درا تونیدیوب شما م ی. در نسخهیدکن یهمگام ساز  یوتریکامپ

 .کنهیتر مها رو آسونکار به اشتراک گذاشتن داده ین. ایدمتصل بش یاجتماع

 یخودتون دسترس هاییلبه فا OneDrive یتسا یقهم از طر  یگهد هاییوتراز کامپ تونیدیم ینهمچن
 یحق رو برا ینا یکروسافتکه ما یدتوجه کن یدشما مهمه با یبرا یخصوص یم. اگه حر یدداشته باش

 وجوکار رو جست ینهدف از ا یکروسافتکنه. ما یشما رو بررس هاییلخودش قائل شده که بتونه فا
 هاییلشامل فا توننیم هایلفا یننامناسب عنوان کرده. ا یمحتوا یدارا یامخرب  هاییلفا یبرا
 باشن. یترا یحق کپ یدارا

 

 

 ها فرمپلت یو سازگار با تمام ینآفال یابر  یفضا (: (DropBoxدراپ باکس .3

 

 :قوتنقاط 
 کرد یتبدون دانلود ادرو  هایلفا یشهم

 

 :ضعفنقاط 
 نداره یشرفتهپ هاییژگیو
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 یگابایتگ 2: یهاول یگانحجم را 
 یتترابا 5 یهر کاربر( برا یدالر )برا 12.50ساالنه  یاهر کاربر(  یدالر)برا 15: ماهانه هزینه 

 کاربر( 3حجم نامحدود )حداقل  یهر کاربر( برا یدالر )برا 25کاربر(| ماهانه  3)حداقل 

های لینوکس و بلک بری، عالوه بر ای هست که از پلتفرمفضای ذخیره سازی ابری دیگه دراپ باکس
افزار مخصوص ویندوز فون هم کنه. این سرویس یک نرمپشتیبانی می iOS ویندوز، اندروید، مک و

 .داره

       یهمگام ساز  ینفولدر رو به صورت آنال ینو ا سازهیتاپ شما ملپ یا PCفولدر در  یکدراپ باکس 
Sync) ) یخودتون دسترس هاییلبه تمام فا ین،و چه آفال یدباش ینکار شما چه آنال ین. با اکنهیم 

 .یشهبهتر انجام م هایسسرو ییهاز بق یسسرو یندر ا ینآفال یرایش. ویددار 

بر خالف  هایلبه اشتراک گذاشت. اما در صورت اشتراک گذاشتن فا یهو فولدرها رو با بق هایلفا یشهم
OneDrive ی. تنها در صورت ارتقایدرو مشخص کن یرایشکاربرها امکان و ییهبق یبرا تونیدینم 

 یو اجازه یدبه اشتراک گذشته پسورد بذار  هاییلفا یرو تونیدیم DropBox Plusه اکانت خودتون ب
با استفاده از  هایلداره و فا یادو مرحله یید. دراپ باکس امکان تأیدکاربرها ند یهرو به بق یرایشو

 .یشنم یرمزنگار  AES یتیب 256استاندارد 

 

 

 

 

 کاربران اپل یبرا یابر  یفضا ینبهتر : (Apple iCloud) اپل کلودآی  .4

 :قوتنقاط 
 ها سازگارهپلتفرم یاستفاده از اون آسونه و با همه

 چندکاربره داره یمثل استفاده یتجار  هاییتقابل
 

 :ضعفنقاط 
 کمه یهاول یگانحجم را

https://www.dropbox.com/
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 ید| اگر دستگاه اپل نداشته باش یگابایتگ 5: یدگر دستگاه اپل داشته باش: ایهاول یگانحجم را :
 یگابایتگ 1

 ماهانه  یگابایتگ 200 یدالر برا 2.99| ماهانه  یگابایتگ 50 یدالر برا 0.99: ماهانه هزینه |
 یتترابا 2 یدالر برا 9.99

اپل ساخته  یافزارهااگه در نرم یحت ید،کن یرهرو ذخ یلیکه هر نوع فا یدهکلود به شما اجازه م یآ
 یخودتون دسترس هاییلبه فا iOSمک و  یندوز،و هایعاملیستمدر س تونیدینشده باشه. شما م

استفاده از اون کاربر  یاپله و بهتره برا یهادستگاه یمخصوص کاربرها یبا  کلود تقر  ی. آیدداشته باش
خودتون  هاییلبه فا یندوزکلود در و یآ یتبا استفاده از وبسا تونیدیحال شما م ین. با ایداپل باش
 .یدداشته باش یدسترس

. عالوه یدمختلف به اشتراک بذار  یهایکیشناپل ینرو ب هایلفا تونیدیم یسسرو ینبا استفاده از ا
. اپل یدکار رو ادامه بد ینا اییگهو در دستگاه د یددستگاه شروع کن یکرو از  یرایشبر اون، کار و

یتیب 256و  128 یاز استانداردها هایلفا یرمزنگار  یبرا  AES به  ینهمچن پل. ایکنهاستفاده م
 یها رو بازرسشما باشه، اون هاییلفا یندر ب ییرقانونغ یامضر  ییکه اگه محتوا یدهخودش اجازه م

.بکنه  

 :قوتنقاط 
 باال یتراحت و امن یها کاربر دستگاه ینمناسب ب یساز همگام
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 یبا اشتراک دائم یابر  یفضا ینبهتر  (: (pCloudکلود یپ .5

 
 یگابایتگ 10: یهاول یگانحجم را 
 بدون  یتترابا 2 یدالر برا 7.99/ ساالنه  یگابایتگ 500 یدالر برا 3.99: ساالنه هزینه /

 یگابایتگ 500 یدالر برا 175 یزمان یتمحدود

هاییه که اشتراک صرفه، از معدود سرویسبهکه کار کردن باهاش هم راحته هم مقرون پی کلود
سکتاپ و موبایل در دسترسه. عالوه بر اون های دفرمالعمر داره. اپلیکیشن اون برای تمامی پلتمادام

های تونین از طریق وب سایت هم ثبت نام یا ورود کنید. در پی کالد محدودیتی برای فایلکاربرها می
 .های سنگین راحت همگام سازی میشنآپلودی وجود نداره و فایل

با  یشهاون مداره. عالوه بر  یمحکم یخصوص یمحر  ینثبت شده و قوان یسشرکت در سوئ ینا
 کرد. یرو رمز نگار  هایلدالر، تک تک فا 4.99پرداخت ماهانه 

 :ضعفنقاط 
دلخواه  هاییلفا تونیدیشما نم یعنی. کنهینم یبانیپشت هایلفا یانتخاب یهمگام ساز  یژگیاز و

 .یدانتخاب کن یناستفاده آفال یخودتون رو برا
 

https://www.pcloud.com/
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 یگانرا یابر  یفضا ینبهتر  (Mega): مگا .6

 
 یگابایتگ 50: یهاول یگانحجم را 
 ماهانه  یتترابا 2 یبرا یورو 9.99| ماهانه  یگابایتگ 400 یبرا یورو 4.99: ماهانه هزینه |

 یتترابا 146 یبرا یورو 29.99| ماهانه  یتترابا 8 یبرا یورو 19.99

 :قوتنقاط 
 یباز  یآسون و با طراح یرابط کاربر 

 ینکو یتب یهادر دسترس بودن پرداخت
 

 :ضعفنقاط 
 باند یدر پهنا یتمحدود
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بود که اشتراک ساالنه هم دارن و  یاکانت شخص یبرا یم،اشاره کرد یدخر  یکه برا ییفضاها یهمه
ماهانه  یینهبا هز  یتیترابا 15هم اشتراک  یزینسیاکانت ب ی. برایشهم ییجودرصد صرفه 16 ینهدر هز 
 یداکاهش پ یتایگابگ 15ماه به  یکبعد از  یگابایتیگ 50 یهاول یگانوجود داره. حجم را یورو 10.00

 .یکنهم

تری در اختیارتون قرار ی بیششبیه گوگل درایو و وان درایوه، ولی حجم رایگان اولیه مگا عملکرد
استفاده میکنه. یعنی فقط کاربری  end-to-end ترین ابرهاست. چون از رمز گزاریمیده. مگا از امن

 .ها رو رمزگشایی کنهها رو قرار داده میتونه اونکه داده

 

 

 مناسب یمتبا ق یابر  یفضا :( (iDriveیودرا یآ

 

 :قوتنقاط 
 داره. ییباال یتو امن یادز  یهاول یگانحجم را

 :ضعفنقاط 
 داره یینیسرعت پا
 

https://mega.nz/pro
https://mega.nz/pro
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 یگابایتگ 5: یهاول یگانحجم را 
 یتترابا 5 یدالر برا 72.62( | ساالنه ی)اکانت شخص یتترابا 5 یدالر برا 52.12: ساالنه هزینه 

 (ی)اکانت سازمان یگابایتگ 250 یدالر برا 74.62نفره( | ساالنه  5 یمی)اکانت ت

 هاییمتبا ق تریشب یهاهست و حجم هایساز سرو ییهاکه در باال ذکر شده، نمونه هاییینههز 
 هم دارن. یباالتر 

های موجود در درایو شبکه رو همگام سازی میکنه. هاتون، حتی فایلبه صورت مدارم فایل آی درایو
ن. به همین خاطر هایی که از کامپیوتر پاک میشن، به صورت خودکار از سرور پاک نمیشچنین فایلهم

ها آی هایی که به صورت اتفاقی پاک میشن دیگه وجود نداره. عالوه بر اینخطر از بین رفتن فایل
هاتون پاک شد، یک رو ارائه میده، که با عضویت در اون، وقتی تمامی داده  iDrive Expressدرایو، 

تا اطالعاتتون رو دوباره بدست  رو براتون ارسال میکنه های پشتیبان گرفتههارد درایو شامل فایل
 .بیارید

 

 

 یرانیا یساز  یرهذخ یفضا

چند تا از  ید،استفاده کن یرانیا یساز  یرهذخ یاز فضاها یدشما عالقه داشته باش یدکه شا ییاز اونجا
 .کنیمیم یرو هم بهتون معرف یراندر ا یابر  یفضاها ینبهتر 
 

 یرانیا یابر  یفضا (Arvan Cloud):  آروان یابر  یفضا .1

 :قوتنقاط 
 مناسب یتسرعت و امن

 استفاده راحت
 

 :ضعفنقاط 
 نداره یدو عامل یتاحراز هو

 

https://www.idrive.com/
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 ندارهیهاول یگانحجم را : 
 یگابایتگ 1هر  یتومان برا 300: ماهانه هزینه 

ی پرداخت ی ابری هست. نحوهپارچهی زیرساخت یککنندهیک فضای ابری در ایران و عرضه ابر آروان
قدر آش میخوری خودمون. هزینه در این سرویس به تناسب مصرفه، در واقع هر چقدر پول بدی همون

 .ای برای اطالعاتشون ندارنبرها نگرانیبخش امنیتی این سرویس خیلی قویه و کار

 Object Storageاز نوع  یکنه،م یرهمختلف ذخ یاطالعات رو در سه جا یران،در ا یابر  یفضا ینا
استفاده از  یلدلبه ین. عالوه بر ایشهانجام م API یاوب  یقبه اطالعاتتون از طر  یهست و دسترس

 داره. یادیسرعت ز  یرانی،سنتر ا یتاد

 

 :قوتنقاط 
 االب یتامن
 نامحدود یفضا

 

 :ضعفنقاط 
 نداره یهاول یگانحجم را

 

https://www.arvancloud.com/fa


 یراندر جهان و ا یابر  یفضاها ینبهتر  یمعرف
 

13 

 

 یراندر ا یگانرا ینآفال یابر  یفضا ینبهتر  (Boxara): باکسارا  .2

 
 یگابایتگ 30: یهاول یگانحجم را 

 iOS های مبتنی بر ویندوز، اندروید وعاملی سیستمهم یک فضای ابری در ایرانه که از همه باکسارا
بدون  یکو گوش دادن به موز  یدیوو یبه مشاهده یشهخوب اون م هاییژگیاز و .کنهپشتیبانی می

 اشاره کرد. ینترنتبه ا یازها بدون نبه اون یو دسترس هایلفا ینبه دانلود و انتخاب آفال یازن
 تونیدیصورت م ین. در ایدهبعد از اشتراک رو هم م هایلامکان کنترل فا یرانی،ا یابر  یفضا ینا

در سطح  یتیاز لحاظ امن هایننه. عالوه برا یاکنن  یرایشاون رو و یتوننکه افراد م یدکن یینتع
 (AES) بیتی 256 یرمزگذار  یتیاز استاندارد امن هایلفا یرمز نگار  یقرار داره. برا یخوب یاربس

 SSL (Secureیتیامن یهحفاظت اطالعات در سرورهاش، ال یبرا ین. همچنکنهیاستفاده م
Sockets Layer) .داره 

 :قوتنقاط 
 یگانرا

 :ضعف نقاط
 کرد یهته یشهنم تریشب یو فضا یشهمحدود م یگابایتگ 30فضا به 

 

https://www.boxara.ir/
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 حرف آخر

صورت کامل به سازی در آن چه فوایدی دارد؟ ی فضای ابری چیست و ذخیرهمقاله که دربعد از این
رو به شما معرفی کنیم.  هترین فضای ابریب با این مفهوم آشنا شدید، تصمیم گرفتیم چندتا از

امیدواریم تاثیر مفیدی روی تصمیم گیری شما داشته باشیم. اگر سوال یا نظری راجع به این 
کنید که از نظر شما بهترنیه، با ما ای استفاده میفضاهای ذخیره سازی داشتید، یا از سرویس دیگه

 .در میون بذارید

 مقاالت مرتبط:
  )Server(راهنمای انتخاب و خرید سرور

 راهنمای خرید هارد اکسترنال
 های مختلف + نحوه تشخیص هارد معیوبراهنمای خرید هارد اینترنال و انتخاب از بین سری

 های انتقال فایل از گوشی به کامپیوتر و بالعکسآموزش روش

https://netran.net/netran.net/mag/what-is-cloud-storage
https://netran.net/mag/server-buying-guide/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/transfer-files/
https://netran.net/mag/transfer-files/
https://netran.net/mag/transfer-files/

