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چه  و  چیست  مجازی  ابر  اینکه  و  مجازی  ابر  درباره  کاربران  از  که  بازخوردی  از  بعد  تواناتک: 
کاربردهایی دارد و کدام یک از ابرهای مجازی موجود در دنیای اینترنت از بقیه بهتر و امن تر هستند، 

تصمیم گرفتیم  راجع به بهترین 6 ابر مجازی اینترنت توضیح دهیم.

ابر مجازی در واقع فضایی که است که یک وبسایت در اختیار شما قرار می دهد مانند گوگل درایو، 
آی کلود )iCloud(، دراپ باکس و غیره تا بتوانید اطالعات مختلف خود را در آن به صورت آنالین 
ذخیره کنید. فایده ذخیره کردن اطالعات در ابر مجازی است این است که هر کجا که به اینترنت وصل 

باشید می توانید از آن اطالعات استفاده کنید.
قابل  نزد آن محفوظ مانده و  ابر مجازی است که اطالعات شما  امنیت آن  اما وجه دیگر ماجرا،   
اعتماد باشد. همچنین از طریق ابرهای مجازی می توانید اطالعات با حجم های زیاد را نیز به راحتی با 

دیگران شیر کنید.

به عوامل مختلفی بستگی دارد: سیستم عامل  برای شما مفید است  ابر مجازی  اینکه کدام  انتخاب 
دلخواه شما، حجم حافظه مورد نیاز و سطح امنیت الزم.
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)Dropbox( 1. دراپ باکس
دراپ باکس تنها ابر مجازی است که در کنار سازگاری با ویندوز، سیستم عامل مک، اندروید و 
"iOS"، با سیستم عامل های لینوکس و بلک بری نیز سازگار است. در نتیجه هر سلیقه ای داشته باشید، 

با دراپ باکس و اینترنت، همه جا به اطالعاتتان دسترسی خواهید داشت.
حساب پایه و معمولی این ابر مجازی فقط 2 گیگابایت حافظه در اختیار شما قرار می دهد که در 
مقایسه با دیگر رقیبان کم به نظر می رسد. برای فایل های متنی و داکیومنت ها همین مقدار حافظه واقعاً 
زیاد است اما بخواهید هر نوع از فایل های صوتی، ویدیویی یا عکس را آپلود کنید، بسیار کم است. اگر 
هریک از دوستانتان را به دراپ باکس دعوت کنید، 500 مگابایت حافظه بیشتر به شما داده می شود که 

می تواند تا سقف 16 گیگابایت پیش برود.
اگر حساب دراپ باکس را به فیسبوک یا توییتر الصاق کنید، 1 گیگابایت اضافی خواهید گرفت. 
به شما فضا می دهد. دراپ  نیز 3 گیگابایت  باکس  فعال کردن ویژگی "camera upload" در دراپ 
باکس از سیستم تأیید دو مرحله ای استفاده می کند و تمامی اطالعات ذخیره شده در سرورهای دراپ 
باکس از سیستم رمزگذاری "AES" 256 بیت استفاده می کند که البته این رمزگذاری از طرف دراپ 
باکس انجام می شود و نه از سمت شما. همچنین دراپ باکس از سیستم"SSL" هنگام آپلود و دانلود 

اطالعات استفاده می کند.

2. گوگل درایو
گوگل درایو در قلب خدمات آنالین گوگل قرار دارد. گوگل درایو فضایی با حجم 15 گیگابایت 
به طور رایگان در اختیار شما قرار می دهد که در نوع خود عالی است. اگر فایلی با حجم باال دارید و 
نمی توانید از طریق ایمیل آن را بفرستید، استفاده از گوگل درایو و شیر کردن آن با فرد گیرنده روش 
بسیار خوب و ساده ای است.برخالف دراپ باکس، گوگل درایو راهی برای اضافه کردن حجم حافظه 

آنالین به شما پیشنهاد نمی کند.
گوگل درایو مانند بسیاری دیگر از ابرهای مجازی، فولدرهای روی سیستم شما را آپلود می کند 
نام فولدر را داشته باشید. گوگل درایو از طریق ویندوز و مک در دسترس است و  و می توانید همان 
بسیار  استفاده کنند. سیستم گوگل درایو روی گوشی  از آن  نیز می توانند  اپل  اندروید و  گوشی های 
ساده و جذاب است. شما می توانید انتخاب کنید که کدام فایل ها به طور آفالین و بدون نیاز به اینترنت 
اما   "AES" از سیستم رمزگذاری  باشند. اطالعاتی که روی گوگل درایو ذخیره می شوند  در دسترس 
128 بیت استفاده می کند، برخالف دراپ باکس که از 256 بیت استفاده می کند که اندکی سطح امنیتی 
پایین تری دارد اما سریع تر است. گوگل اعالم کرده است که اطالعات شما را در اختیار هیچ نهادی قرار 
نمی دهد مگر درخواست به طور رسمی و از طرف مراجع قضایی باشد. هم چنین می توانید از سیستم تأیید 

دو مرحله ای گوگل استفاده کنید.
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)OneDrive( 3. وان درایو
عمل کرد وان درایو )همان اسکای درایو سابق( بسیار به دراپ باکس شبیه است و اپلیکیشن هایی در 
دسترس ویندوز، مک، اندروید، "iOS" و ویندوز موبایل دارد. جدیداً اعالم کرده است که با معرفی هر 

یک از دوستانتان می توانید 500 مگابایت حافظه بیشتر جایزه بگیرید.
اگر عکس های گوشی خود را به وان درایو الصاق کنید و طوری تنظیم کنید که عکس ها به طور 
اتوماتیک در وان درایو آپلود شوند، 3 گیگابایت حافظه بیشتر خواهید داشت.یکی از تفاوت های وان 
اما  ابتدا 7 گیگابایت حافظه رایگان به شما می دهد  با دراپ باکس این است که وان درایو، در  درایو 
سقف دعوت دوستان را 5 گیگابایت قرار داده است.یکی از ویژگی های جذای وان درایو این است که 
به اطالعاتتان دسترسی  از راه دور  از طریق وبسایت وان درایو می توانید در یک کامپیوتر دیگر،  شما 
 "Fetch Files" داشته باشید. سیستم مورد هدف شما باید روشن بوده و وان درایو را اجرا کند و ویژگی

در آن فعال باشد.
داشته که  برای خود محفوظ  را  این حق  مایکروسافت  بگوییم که  باید  مورد حریم خصوصی  در 

اطالعات شما را اسکن کند.

)Box( ۴. باکس
بیشتر مواقع این ابر مجازی با دراپ باکس اشتباه می شود در حالی که باکس مدتی پیش از همتای 
مشهورش آغاز به کار کرد. مهم ترین دلیل عدم شهرت این ابر مجازی این است که تا چندی پیش نیز 
این شرکت بر روی بخش تجاری تمرکز کرده بود و خدمات فوق العاده ای را در این بخش ارائه داده 
است اما در بخش غیرتجاری تالشی نداشته است. با این حال باکس ده گیگابایت حافظه در اختیار شما 
قرار می دهد. اما نکته مهم این است که در باکس شما نهایتا فایلی با حجم 250 مگابایت را می توانید 

آپلود کنید.

 2 درایو  وان  در  و  گیگابایت   10 باکس  دراپ  و  درایو  گوگل  در  شده  آپلود  فایل  حجم  سقف 
گیگابایت است اما برای بسیاری از فایل ها، 250 مگابایت بسیار کافی است. از لحاظ عملکرد، باکس 
است.  شده  طراحی  خوب  بسیار  هوشمند  گوشی های  در  مجازی  ابر  این  اپلیکیشن  است.  عالی  بسیار 
دیگر  یا  آفیس، گوگل داک  مایکروسافت  از طریق  می توانید  مجازی شما  ابر  این  وبسایتی  نسخه  در 
نسخه های آنالین فایل را ایجاد کرده و در باکس ویرایش کنید. امنیت این ابر مجازی در حد رمزگذاری 

256 بیت در سرور ها است و برای اطالعات در حال انتقال نیز از  "SSL" استفاده می کند.

)iCloud( 5. آی کلود
و  نیست  مطلب  این  در  شده  معرفی  ابرهای  دیگر  بر خالف  کلود  آی  دارید،  انتظار  که  همانطور 
نمی توانید به سادگی بقیه با آن کار کنید. به جای آن این ابر مجازی به تمام وسیله های اپل وصل است.

اپلیکیشن ها،  اتوماتیک اطالعات  به طور  با آی کلود دارند و  تنگاتنگی  ارتباط  آیفون ها و آیپد ها 
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تقویم، کانتکت ها و ایمیل در آن آپلود می شود.
آی کلود 5 گیگابایت حافظه به شما می دهد که در نگاه اول زیاد به نظر می رسد اما با آپلود شدن 
از  بسیاری  است،  امن  کلود  آی  که  حالی  در  می شود.  پر  سرعت  به  حافظه  این  ویدیو ها  و  عکس ها 
اطالعات رمزگذاری می شوند. اپل همچنین این حق را برای خودش قائل است که اطالعات شما را چک 

کند مبادا که فایل های مخرب بین آن ها وجود داشته باشد.

)Spideroak( 6. اسپایدر اوک
اگر واقعا نگران حریم خصوصی هستید، اسپایدر اوک ابر مجازی مناسب شما است. ابرهای مجازی 
مانند دراپ باکس، گوگل درایو، وان درایو و باکس اطالعات را در سرور هایشان رمزگذاری می کنند 

اما اسپایدر اوک روش متفاوتی دارد.
وقتی این برنامه را دانلود کرده و نصب می کنید، می توانید فایل هایتان را به یک فولدر در سیستمتان 
منتقل کنید و پیش از آپلود آن را رمزگذاری کنید. این یعنی فقط شما هستید که می توانید به اطالعاتتان 
هر  معرفی  با  و  قرار می دهد  اختیار شما  در  ابر مجازی 2 گیگابایت حافظه  این  باشید.  داشته  دسترسی 

دوست 1 گیگابایت حافظه رایگان خواهید گرفت که تا سقف 10 گیگابایت پیش خواهد رفت.


