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ســام بــه دوســت داران مگيــت، اميدواريــم دی مــاه 

ايــن  باشــيد. در  را پشــت رس گذاشــته  خوبــی 

دوره از مگيــت بــه ادامــه مطلــب مگيــت آذرمــاه 

می پردازيــم و تعــدادی از ارائه دهنــدگان فضــای 

ــم. ــی می كني ــری را معرف اب

:)DropBox( دراپ باکس

ذخیره ســازی  فضــای  کهنــه کار  »ارائه دهنــده ی 

ــری« اب

متــام رسویس هــای ابــری در ابتدا تنهــا دو گیگابایت 

فضــای رایــگان در اختیــار شــا می گــذارد؛ امــا 

می توانیــد بــا لینــک کــردن دراپ باکس بــه صفحات 

اجتاعــی و دعــوت از دوســتان، ایــن مقــدار را تــا 

۱۶ گیگابایــت افزایــش دهیــد.

دراپ باکــس یــک فولــدر در PC یــا لپ تــاپ شــا 

میســازد و ایــن فولــدر را بــه صــورت آنایــن همگام 

ســازی )Sync( می کنــد. بــا ایــن کار شــا چــه 

ــه متــام فایل هــای  ــن، ب ــن باشــید و چــه آفای آنای

ویرایــش  داشــت.  خواهيــد  دسرتســی  خودتــان 

آفایــن در ایــن رسویــس از بقیــه ی رسویس هــا 

ــود. ــام می ش ــرت انج به

ویژگی هــای تجــاری دراپ باکــس ایــن امــکان را بــه 

کاربــران می دهــد کــه در یــک کار مشــرتک ســهیم 

باشــند؛ درحالی کــه بــه هــر فــرد میــزان نامحــدودی 

رسويس های فضای ابری

فضــا در حســاب دراپ باکس شــخصی وی اختصاص 

ــه ای  ــای پیرشفت ــاوه، ویژگی ه ــود. به ع داده می ش

ــز فراهــم  ــا نســخه بندی نی ــل ی ــی فای ــر بازیاب نظی

تجــاری  حســاب های  قیمــت  اســت.  شــده 

دراپ باکــس از ۱۲.۵۰ دالر بــرای هــر کاربــر در 

ــن امــکان اســتفاده ی  مــاه رشوع می شــود. همچنی

ــه مــدت ۳۰ روز وجــود دارد. ــگان ب آزمایشــی رای

دراپ باکــس امــکان تأییــد دو مرحلــه ای دارد و 

 AES فایل هــا بــا اســتفاده از اســتاندارد 256 بیتــی

ــگاری میشــوند. رمزن

:)Google Drive( گوگل درایو

ــوگل و  ــداران گ ــرای طرف ــی هوشــمندانه ب »انتخاب

ــران جــی ســوییت« کارب

بــا  پیش فــرض  بــه  صــورت  رسویــس  ایــن 

دســتگاه های اندرویــدی یکپارچــه شــده اســت؛ امــا 

ــه گــوگل  ــادی ک ــل فضــای ذخیره ســازی زی ــه دلی ب
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رسويس های فضای ابری                                

ــت  ــن اس ــذارد، ممک ــار می گ ــگان در اختی ــه  رای ب

کاربــران پلتفرم هــای دیگــر نیــز بــه آن گرایــش 

ــد. ــدا کنن پی

ــه  ــگاری ۲۵۶ ک ــتفاده از رمزن ــای اس ــه  ج ــوگل ب گ

ــتفاده  ــورد اس ــس م ــو و دراپ باک ــط وان درای توس

ــتفاده  ــی اس ــگاری ۱۲۸ بیت ــرد، از رمزن ــرار می گی ق

ــار  ــا را در اختی ــای ش ــد فایل ه ــد و می گوی می کن

کســی قــرار منی دهــد؛ مگــر اینکــه دســتور قضایــی 

در ایــن خصــوص وجــود داشــته باشــد.

ــو ایــن اســت  نکتــه ی منفــی در مــورد گــوگل درای

ــا محیــط کاربــری وب ســایت آن چنــدان  کــه کار ب

ســاده نیســت. البتــه کاربــران وینــدوز و مــک 

می تواننــد جهــت اســتفاده ی آســان، اپلیکیشــن 

ــد. ــب کنن ــود و نص ــو را دانل ــکتاپ گوگل درای دس

:)Mega( مگا

»طرحی نو در امنیت«

ــل  ــی مث ــا قابلیت های ــگا، ب ــدی م ــس نیوزلن رسوی

بهرتیــن  از  یکــی  زیــاد  بســیار  رایــگان  فضــای 

ــد  ــادت دارن ــه ع ــت ک ــرادی اس ــرای اف ــا ب گزینه ه

کننــد.  ابــری  ذخیره ســازی  را  خــود  فایل هــای 

ــن  ــا ای ــه ش ــگا ب ــردی م ــل کارب ــن موبای اپلیکیش

ــای  ــا و عکس ه ــه فایل ه ــد داد ک ــکان را خواه ام

خــود را بــه  راحتــی بارگــذاری کنیــد و ازطریــق 

بــه آن هــا  دســتگاه  ها و کاینت هــای مختلــف 

ــید. ــته باش ــی داش دسرتس

مــگا مدعــی اســت کــه داده هــای ذخیره شــده 

در رسورهــای آن هــا، هنــگام ارســال از دســتگاه 

ــن  ــه ای ــی ک ــوند. از آن جای ــگاری می ش ــا رمزن ش

ــع کــد کاینــت خــود را منتــرش کــرده  رشکــت منب

اســت، کارشناســان توانســته اند صحــت ادعــای 

ــد  ــد کنن ــد و تأیی ــرار دهن ــورد بررســی ق ــگا را م م

ــز  ــی وجــود ندارد.)رم ــد امنیت ــه تهدی ــه هیچ گون ک

ــه  ــری ک ــط کارب ــی فق ــذاری end-to-end: یعن گ

داده هــا رو قــرار داده میتونــه اون ها رو رمزگشــایی 

ــد.( کن
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:)OneDrive( وان درایو

»خدمتــی از مایکروســافت؛ مناســب بــرای کاربــران 

ویندوز«

اســکای درایو  بــه  پیش تــر  کــه  وان درایــو 

ــدوز ۱۰  ــپلورر وین ــل اکس ــت، در فای ــهرت داش ش

درونی ســازی شــده اســت. یعنــی نیــازی بــه دانلــود 

ــتفاده از  ــورت اس ــت و در ص ــزا نیس ــه ی مج برنام

وینــدوز ۱۰ می توانیــد مســتقیا از آن بهره منــد 

ــوید. ش

پلتفرم هــای  بــرای  رسویــس  ایــن  اپلیکیشــن 

اندرویــد، آی او اس و مــک نیــز موجــود اســت.

:)iCloud( آی کالد

»رسویس ابری اپل«

اگــر می خواهیــد از محتویــات آیفــون خــود در 

آی کاد نســخه ی پشــتیبان تهیــه کنیــد، بــه فضایــی 

ــگان  ــور رای ــل به ط ــه اپ ــی ک ــرت از ۵ گیگابایت بیش

ــرای  ــد داشــت. ب ــاز خواهی ــذارد نی ــار می گ دراختی

بيشــرتی  فضــای  كافيســت  مشــكل  ايــن  رفــع 

گيگابايــت  ايــن رسويــس 50  كنيــد.  خريــداری 

ــك دالر در  ــرت از ي ــی كم ــا مبلغ فضــای بيشــرت را ب

ــذارد . ــا ميگ ــار ش اختي

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــز می توانن ــدوز نی ــران وین کارب

کاینــت رســمی آی کاد فایل هــای خــود را بــا ایــن 

درایــو همگام ســازی کننــد و از طریــق برنامه هــای 

ــا  ــه آن ه ــایت آی کاد ب ــود در وب س  iWork موج

دسرتســی داشــته باشــند.

ــتانداردهای 128 و  ــا از اس ــگاری فایل ه ــرای رمزن ب

ــد. ــتفاده می کن ــی AES اس 256 بیت
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:)iDrive( آی درایو

پوشــش  بــا  ذخیره ســازی  بــرای  »راهــکاری 

شــبکه« درایوهــای 

ــه  ــا را ک ــای ش ــدام فایل ه ــور م ــه ط ــو ب آی درای

ــازی  ــد همگام س ــود دارن ــبکه وج ــای ش در درایوه

ایــن  حذف شــده  فایل هــای  می کنــد. 

رسویس دهنــده از رایانــه به صــورت خــودکار از 

رسور حــذف منی شــوند؛ بنابرایــن خطــر حــذف 

ناخواســته ی چیــزی وجــود نــدارد.

آی درایــو همچنیــن آی درایــو اکســپرس را ارائــه 

ــر  ــت در آن اگ ــا عضوی ــه ب ــی ک ــد؛ رسویس می کن

کل داده هــای خــود را از دســت بدهیــد، یــک 

ــتیبان  ــای پش ــامل فایل ه ــی ش ــو فیزیک ــارد درای ه

ــد  ــال خواه ــا ارس ــرای ش ــا را ب ــده ی ش گرفته ش

کــرد تــا متــام فایل هــای ازدســت رفته را از ایــن 

ــد. ــی کنی ــق بازیاب طری

:)Pcloud( پی کالد

»ایده آل برای ذخیره ی فایل های سنگین«

بانــد  پهنــای  محدودیــت  اگرچــه  پــی کاد  در 

ــره  ــه ذخی ــی ک ــم فایل ــرای حج ــا ب ــود دارد؛ ام وج

می کنیــد محدودیتــی نیســت و می توانیــد هــر 

ــا  ــد، ب ــل چندرســانه ای ســنگینی کــه می خواهی فای

کنیــد. پــی کاد همگام ســازی 

ــکتاپ  ــای دس ــام پلتفرم ه ــرای مت ــس ب ــن رسوی ای

و موبایــل دردســرتس اســت و امــکان الگیــن از 

ــت  ــن رشک ــود دارد. ای ــز وج ــت نی ــایت رشک وب س

ــن  ــت شــده اســتکه قوانی ــور ســوییس ثب در کش

بااین حــال،  دارد.  محکمــی  خصوصــی  حریــم 

ــا  ــد ب ــرت می توانی ــت بیش ــدی از امنی ــرای بهره من ب

پرداخــت ۳.۹۹ دالر در مــاه تک تــک فایل هــای 

خــود را رمزنــگاری کنیــد و روی آن هــا پســورد 

بگذاریــد.

5

حنانه دژاگاه

ورودی 98

منابع:
https://www.zoomit.ir/computer-learning/-270147

-15best-cloud-storage-providers/

https://netran.net/mag/

https://www.zoomit.ir/computer-learning/270147-15-best-cloud-storage-providers/
https://www.zoomit.ir/computer-learning/270147-15-best-cloud-storage-providers/
https://www.zoomit.ir/computer-learning/270147-15-best-cloud-storage-providers/
https://netran.net/mag/


                                                  

6

Factslides.com

یکــی از مراجــع خــوب بــرای افزایــش اطاعــات عمومــی هســت کــه واقعيت هــا بــه صــورت اســاید نوشــته 

ــه آن دســته  ــوط ب ــد و اســایدهای مرب ــان را انتخــاب کنی ــد دســته بندی دلخواهت شــده اند و شــا میتوانی

بنــدی را بخوانیــد. مثــا اگــر بیــل گیتــس رو انتخــاب کنیــد ایــن اســایدها نشــون داده میشــوند:
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ــا  ــر دني ــه توســط اســاتيد برت ــگان ك ــن و رای ــد از فيلم هــای آموزشــی آنای ــن وبســايت شــا میتوانی در اي

ــه و در  ــر تهي ــگاه های معت ــر دانش ــر نظ ــی زي ــای آموزش ــن ويديوه ــويد. اي ــد ش ــده، بهره من ــس ش تدري

ــا  گذاشــته می شــود. بايــد ايــن نكتــه را گفــت كــه گواهــی ايــن وبســايت  ــار دانشــجويان رسارس دني اختي

جــزو  معترتريــن گواهی هــا بني امللــی بــه شــار مــی رود و بــرای دريافــت گواهــی دوره ای كــه گذرانديــد 

ــی  ــای اينرتنت ــد از رصافی ه ــر ميتواني ــورد نظ ــغ م ــت مبل ــرای پرداخ ــت. ب ــی اس ــت  مبلغ ــه پرداخ ــاز ب ني

ــد. اســتفاده كني

ناهيد خرسوی
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http://www.edx.org


مهشيد احمدی 
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https://www.nasa.gov/content/goddard/what-did-hubble-see-on-your-birthday

ــان از  ــا در روز تولدت ــه ناس ــی  را ک ــان، عکس ــخ تولدت ــاب تاری ــا انتخ ــد ب ــا میتوانی ــايت ش ــن وبس در اي

ــد.  ــت را ببینی ــه اس ــان گرفت کهکش
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snowpiercer معرفی فيلم

معرفی فیلم :

ــه زمیــن و بــه خطــر  ــه دلیــل گــرم شــدن بی روی ب

افتــادن حیــات بســیاری از موجــودات زنــده در این 

کــره خاکــی، انســان ها بــرای بهبــود ایــن وضــع بــه 

دنبــال راه چــاره ای می باشــند و آن چــاره را در 

ســاده ترین جــواب و تضــادی بــا مشــکل خــود بــه 

حســاب می آورنــد. آنــان می داننــد کــه گرمــای 

بــی رویــه در حــال نابــودی آنهــا اســت و چــاره را 

ــروژه  ای  ــب پ ــی در قال ــی مصنوع ــق رسمای در خل

بــه نــام “گاز ســو۷” می داننــد. ایــن پــروژه کلیــک 

می خــورد و نتیجــه اش بدتــر از خطــر نابــودی 

انســان ها  از گرمــا اســت! رسزمیــن  موجــودات 

ــه  ــه ب ــا گروهــی ک ــون تنه ــی شــود و اکن ــود م ناب

حیــات خــود ادامــه می دهنــد، از ســاکنان قطــاری 

هســتند کــه در بــرف و یــک مســیر از پیــش 

مشــخص شــده، زندگــی می کننــد. جهــان فیلــم 

ــان ها در  ــه ای از انس ــا منون ــه تنه ــاری ک درون قط

آن زندگــی می کننــد، روایــت می شــود. 

ــال  ــن ح ــا و در عی ــری نخ من ــم دارای ژان ــن فیل ای

بســیار دوست داشــتنی بــه نــام بقــا و تــاش بــرای 

ــان اســت! ــدن در آخرالزم ــده مان زن

اگــر هنــوز ایــن فیلــم را ندیده ایــد، مــن بــه شــا 

ــد. ــا آن را ببینی ــه حت پیشــنهاد می دهــم ک

نام فیلم : برف شکن
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