
دکتر مریم صراف زاده

عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
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 هایی که از کارگاه امروز برمی دارید کجا نگهداری می کنید؟یادداشت
با بروشورهایی که از نمایشگاه کتاب جمع آوری کرده اید چه می کنید؟
چگونه ذخیره اش می کنید؟. وب سایت یا وبالگی را اتفاقی پیدا کردید که برای پایان نامه یا کارتان می خورد
تان نرود چکار می کنید که از خاطر. فرصت داوری اش را ندارید. از نشریه ای که داورش هستید مقاله ای برای داوری برایتان فرستاده اند

و بعد انجامش دهید؟
 ه در انبوه کجا ذخیره اش می کنید ک. پیامی در تلگرام درباره راهکارهای غلبه بر بی خوابی دریافت می کنید. بی خوابی شده ایددچار

پیام ها گم نشود؟
 فایلی را که از اینترنت دانلود کرده اید با چه نامی ذخیره می کنید که بعد بتوانید پیدایش کنید؟
کجا ذخیره اش می کنید؟. در فهرست مندرجات مجله ای مقاله ای می بینید که بدرد یکی از درس هایتان می خورد
پسوردهایتان را چگونه به خاطر می سپارید؟
؟برای مدیریت عکسهایتان چه کار می کنید
چکار می کنید که فراموش نشود؟. امروز آخرین مهلت پرداخت قبض برق است
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تفاده از ابزارها و روشهایی برای مدیریت، مرتب کردن و طبقه بندی، دسترسی، به اشتراک گذاری و اس
.اطالعاتی که در زندگی شخصی و حرفه ای خود گردآوری می کنید

القه و مدیریت اطالعات شخصی کمک می کند تا به سرعت و به آسانی فایلها، وب سایت های مورد ع
.مقاله های مورد استفاده خود را پیدا کنید

ود حافظه انسان محد. مدیریت اطالعات شخصی نیاز دنیای امروز با وفور اطالعات در دسترس است
!است
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دفترچه تلفن، تقویم و دفترچه یادداشت: ابزارهای سنتی
مثل : ابزارهایی برای یادداشت برداریGnotes

مثل : ابزارهایی برای یادداشت کردن فهرست کارهایی که باید انجام شوندWunderlist

مثل تقویم گوگل: ابزارهایی برای مدیریت زمان
مثل : ابزارهایی برای ذخیره و به اشتراک گذاری لینک ها و بوکمارکهاDiigo, Instapaper

مثل مندلی، اندنوت: ابزارهایی برای مدیریت استناد
ابزارهایی برای مدیریت اطالعات تماس
ابزارهایی برای مدیریت پسوردها
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ایدنیاوردههمراهراخودسخنرانیارائهفایلاماباشیدداشتهسخنرانیکنفرانسیدرقرارست.

اردندوجودایمیلباآنارسالامکانامابفرستیددوستتانبرایرابزرگحجمباهاییفایلخواهیدمی.

گرانیدناماکنیدمنتقلدانشجویییاهمکاریادوستدرایوفلشرویخودرایانهرویازرافایلیخواهیدمی

.بیندازدکارازراشمارایانهوباشدویروسیآنهادرایوفلشکه

ازبودشدهذخیرهآنروینامهپایاناصالحاتآخرینکهدرایویفلشوبودهسوراخشلوارتانیاکیفجیب

.استرفتهدست
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آخراالحواستدانشگاهدرکارتانمحلکامپیوتردرفایل.ایدگذاشتههاییکامنتخوددانشجویمقالهفایلروی

.ندکاصالحرااشمقالهتاباشدداشتهراشمانظراتخواهدمیکهدادهایمیلدانشجووهستیدخانهواستهفته

خودشدهسالارمقالهدرراتغییراتیتاشدهخواستهشماازکهکنیدمیدریافتاینشریهازایمیلیوهستیدسفردر

بهفرسدرکهاستشدهگردآوریهایدادهحاویهایفایلبهدسترسیمستلزمتغییراتایجاد.دهیدانجاممجلهبه

.نداریددسترسیآنها

یمایمیلمشاورتاناستادهموراهنمااستادهمبرایراآنفایل.ایدکردهتکمیلرانامهپایانهایفصلازیکی

شماکارهککردندمیاصالحوگذاشتندمیکامنتفایلیکرویدوهرشدمیکاشایکنیدمیفکرخودبا.کنید

.شدمیترراحتویرایشدر
7



متوجهاامکنیدکارخودمقالهرویکهشدهپیدافرصتی.استهمراهتانلپتاپوهستیدفرودگاهیاقطاردر

.نداریدروزبهنسخهبهدسترسیحالوایدکردهکارآنرویدانشگاهدرخودرایانهدربارآخرینکهشویدمی

آیدمیتانیاد.کندتکمیلشتاایدفرستادهاونزدراکار.نویسیدمیمقالهیاگزارشیکداریددوستتانبا

فایلانگیدوگچوندهیدانجامراتغییراتبعدودهیدتحویلراکارتامانیدمیمنتظر.کنیداضافهرابخشی

.بودخواهدکنندهگیجها

داینبردههمراهشناسنامهامابنویسیدفرمدرراتانشناسنامهسریالشمارهخواهندمیشماازایادارهدر.
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 ذخیره ابری زیر مجموعه رایانش ابری یاcloud computingنظام های رایانش ابری نه . است
.ی دهندتنها فضای ذخیره سازی بلکه نرم افزارهای رایانه ای را از طریق شبکه در اختیار کاربر قرار م

منظور از ابر در واقع تعداد زیادی از رایانه ها. ذخیره ابری یعنی ذخیره فایل ها در فضای آنالین
نهان هستند که به هم در فضای آنالین متصل شده اند و جزئیات فنی آنها از دید کاربر پ( سرورها)

ورت مثال در ص. فایلها در سرورهای مختلفی ذخیره می شوند تا همیشه قابل دسترس باشند. است
.قطع برق یکی از سرورها از دیگر سرورها بشود دسترسی داشت

ذخیره سازی آنالین فایل ها فقط یکی از امکانات ذخیره ابری است.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_ser
vices
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Source: http://www.ict4u.net/components/components-

images/cloud-storage.jpg

14



15

Source: http://www.bestcloudstorage.net/wp-

content/uploads/2014/02/Mobile-Cloud-Storage.jpg



داشتن یک نسخه پشتیبان از فایل ها در یک مکان امن

قابل اگر رایانه شما در سیل یا زلزله از بین برود یا گوشی شما در دریا  غرق شود فایل های شما در فضای آنالین

.  دسترس هستند

 حفاظت از فایل ها در برابر خطراتی چون ویروسی شدن لپتاپ و گم شدن فلش درایو و...

حتی فایل هایی که به اشتباه حذف کرده اید در یک فولدر جداگانه در فضای ابری ذخیره می شوند.

دسترسی به نسخه های گذشته فایل ها

با  نام کاربری و رمز عبور امکان دسترسی دیگران به فایل های شما در فضای آنالین وجود ندارد.
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باز کردن فایل ها و ویرایش آنالین آنها بدون نیاز به داشتن برنامه یا اپلیکیشن مخصوص
.  آنها

مثال باز کردن یک فایل ورد در رایانه ای که مایکروسافت ورد روی آن نصب
.نیست
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Source: http://www.storagenewsletter.com/wp-

content/uploads/old/icono8/scality_cloud_storage_teamdrive_540.jpg.pagespeed.ce.7H3--

f3d1w.jpg
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نگارش و همکاری گروهی با امکان نگارش و ویرایش همزمان همه اعضای گروه و بدون نیاز به رد و بدل

کردن فایل ها از طریق ایمیل

ا به همه اعضای تیم پروژه های پژوهشی و نگارش های گروهی امکان دسترسی به فایل ها و ویرایش آنها ر

.طور همزمان خواهند داشت
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صدها سرویس ذخیره ابری وجود دارد  .
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Source: https://images.dazeinfo.com/wp-content/uploads/2016/04/google-drive-vs-dropbox-vs-amazon-cloud-drive-vs-microsoft-onedrive-
battle.jpg



 Dropbox  

Starts at 2 GB with free account 
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http://www.businessinsider.com/best-cloud-storage-price-google-drive-dropbox-icloud-one-drive-2014-12
http://www.businessinsider.com/best-cloud-storage-price-google-drive-dropbox-icloud-one-drive-2014-12
http://www.businessinsider.com/best-cloud-storage-price-google-drive-dropbox-icloud-one-drive-2014-12


1 .دراپ باکس را نصب کنید    :http://www.dropbox.com/install

2 .یک اکانت در دراپ باکس برای خودتان ایجاد کنید  .
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http://www.dropbox.com/install


ر است با وقتی دراپ باکس را نصب می کنید یک فولدر روی رایانه شما ایجاد می شود که مثل فولدرهای دیگ

ا تبلت این تفاوت که هر چه روی این فولدر ذخیره کنید در فضای آنالین دراپ باکس شما و نیز در گوشی ی

.شما هم ذخیره می شود

مانند زمانی که فایلی را روی دسکتاپ خود ذخیره می کنید. این فرایند بسیار آسان است.
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 Google Drive  

15 GB with free account 
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5 GB with free account



اگر سرور توسط یک هکر مورد حمله قرار گیرد و فایل هایم از بین بروند؟: امنیت. ا

2 .اگر رمز عبورم لو برود؟: حریم خصوصی

3 .نکند اطالعات شخصی مرا به گوگل یا شرکت های دیگر بفروشند؟: اعتماد

ین بعد از متولد/ بومیان دیجیتال/شبکه/نتیجه پژوهشی در آمریکا نشان می دهد که برای نسل هزاره
درصد آنها از ذخیره ابری استفاده می 55حریم خصوصی و امنیت و اعتماد اهمیتی نداشته و 1980
!کنند
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Encryptionرمز گذاری یا . 1

Authenticationاستفاده از نام کاربری و رمز  عبور یا . 2

ی کنند ایجاد سطوح دسترسی مختلف برای افراد مختلف در سازمانهایی که از ذخیره ابری استفاده م. 3
(Authorization)

حل به روش های مختلف از جمله استفاده از سیستم های سرمایشی در م: حفاظت فیزیکی سرورها. 4
.نگهداری آنها تا گرمای تولید شده سرورها به آنها آسیب نزند
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Which cloud storage service is right for you? (CNET)

22 Free Cloud Storage Services (About.com)
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https://www.cnet.com/how-to/onedrive-dropbox-google-drive-and-box-which-cloud-storage-service-is-right-for-you/
http://freebies.about.com/od/computerfreebies/tp/free-cloud-storage.htm
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