ﯾﮏ رﺳﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﭼﺮا وﯾﻨﺪوز ﻫﻨﻮز از ﺣﺮوف ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دراﯾﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ

وﯾﻨﺪوز ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺮف  :Cرا ﺑﺮای دراﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮوف را ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ دراﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  macOSو ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺪون ﺣﺮوف ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دراﯾﻮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ در وﯾﻨﺪوز )از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﮏوارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻮروارد( ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﺑﺮای
دراﯾﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ) MS-DOSدر واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺮف  Aو  Bﺑﺮای ﻓﻼﭘﯽ
دﯾﺴﮏﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و  Cﺣﺮف ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دراﻳﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﯾﻨﺪوز اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﺑﺮای دراﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  MS-DOSو ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم CP/M
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺣﺮوف روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم
 README.TXTﮐﻪ در دراﯾﻮ ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮏ دوم ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد  B:README.TXTرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮوف دراﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای دراﯾﻮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ در اﺑﺰار ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ
 MS-DOSﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده روی آﯾﮑﻮنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ارﺟﺎع

داده ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺣﺮوف دراﻳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ :ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل
ﺣﺮوف دراﻳﻮ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ macOS .اﭘﻞ ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ از روش
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و دراﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺣﺮف ،ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ داﯾﺮﮐﺘﻮری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ از روش وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل )(mount point
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دراﯾﻮ  DVDدر  ،:Dﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  mount/dvd/ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺸﻪ ﯾﺎ  rootﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و  macOSﺣﺮوف دراﻳﻮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻋﻮض آﻧﻬﺎ از داﯾﺮﮐﺘﻮری رﯾﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  /اﺳﺖ .دراﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی  \:Cدر  /ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﯾﺎ  mountﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ دراﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎی ﻗﺮاردادی  mountﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ داﯾﺮﮐﺘﻮری  homeﺷﻤﺎ در ﯾﮏ دراﯾﻮ دﯾﮕﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در  home/ﻣﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دراﯾﻮ ﻧﯿﺰ در  home/ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺣﺮوف در وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ دراﯾﻮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺧﺐ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ روش دراﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد را در وﯾﻨﺪوز ﻣﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮوف از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻗﺮاردادی
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دراﯾﻮ  USBاز  \C:\USBاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ وﯾﻨﺪوز ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮﻟﺪر ﻣﺘﺼﻞ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در اﺑﺰار Disk
 Managementﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار روی ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ Disk
 Managementرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه  Disk Managementروی ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ در ﯾﮏ دراﯾﻮ راﺳﺖ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Change Drive Letters and Pathsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ  Addﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ  Mount in the following empty NTFS folderاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮﻟﺪر ﺑﺮای دراﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮط اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮﻟﺪر را روی ﯾﮏ دراﯾﻮ  NTFSﻣﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دراﻳﻮ  NTFSﺑﺎﯾﺪ

در ﯾﮏ ﺣﺮف دراﯾﻮ ﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺮف ﺑﺮای دراﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻢ آوردﯾﺪ ) :Aﺗﺎ  (:Zﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﺿﺎﻓﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﺖ ﮐﺮده و در وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ وﯾﻨﺪوز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  26دراﯾﻮ
ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﭼﺮا وﯾﻨﺪوز ﻫﻨﻮز از ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﮔﺮ ﺣﺮوف دراﯾﻮ )ﻣﺜﻞ  (:Cﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دارد و وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد؟
دﻟﯿﻞ آن ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﻨﺪوز را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار
 MS-DOSﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ وﯾﻨﺪوز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺪﯾﻤﯽ وﯾﻨﺪوز ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻜﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮوف دراﻳﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روی دراﯾﻮ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از  :Cﻣﺜﻞ  \:Gﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎی اﺻﻠﯽ
را ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  G:\Windows, G:\Usersو  G:\Program Filesدر اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و اﯾﻦ رﺳﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻨﺪوز
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دراﯾﻮ  :Cﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:

howtogeek

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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