اﮐﻨﻮن ﻓﺼﻞ درﻫﻢ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺨﺰنﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺳﺖ...

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎز  NASدر ﺳﺎل ) 2015ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﺟﺪﯾﺪ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ً اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل (2015
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و دوﺑﺎره ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﻤﺎره ) 135ﻣﺮداد  (1391ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ
) NASﺳﺮﻧﺎم  (Network Attached Storageﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ داد .اﻣﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ورود ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از
اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺳﺮور ﺑﻪ روی ﻣﯿﺰﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رده ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ داده دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASرا ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن NAS
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﭼﺎپﮔﺮ وﻏﯿﺮه ﯾﮏ اﺑﺰار ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ
ورود ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺮﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎهﻫﺎی  USBﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻼود و
ذﺧﯿﺮه آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻪداری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﺟﺪﯾﺪ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ً اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  (2015ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و دوﺑﺎره ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺎراﯾﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ در ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ،اﻧﻮاع
رِﯾﺪ و ﻧﺼﺐ آﺳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت  NASاﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﮐﻢارزشﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا در  NASﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﮐﺎراﯾﯽ دﺧﯿﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ  NASرده
ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ  NASﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ واﻗﻌﯽ آن و ارزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺄس ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت  NASدرﺑﺎره ﮐﺎراﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ )ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ( ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت از
روی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد :ﮐﺎراﯾﯽ  ،NASﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻼﯾﻨﺖ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ و
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮی در ﺷﮑﻞ  5ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﺤﮏزﻧﯽ  File Copyﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  NASPTﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻧﺪازه  1.15ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .BAKوﯾﻨﺪوز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎراﯾﯽ را دارد .ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮏزﻧﯽ  Directory Copyﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  NASPTﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن  2833ﻓﺎﯾﻞ در  44ﭘﻮﺷﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ دﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﭙﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ

اﺳﺖ.

شکل  :5نمونهای از نتایج محکزنی کارایی NAS

اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ در ﺣﺎل ﮐﭙﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮدازﻧﺪه  NASﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در  NASﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ،زﻣﺎن ) Seekﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه( و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
در ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎر ﮐﭙﯽ اﻃﻼﻋﺎت از روی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  NASﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از اﻧﺪازه ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻪﻃﻮر داﯾﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  VOBاز روی  DVDﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را روی ﺷﺒﮑﻪ و  NASذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه NAS
ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ داﯾﻢ در ﺣﺎل ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  NASﺑﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ رم زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ  NASﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و
ﺣﺎﻓﻈﻪ رم واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز  7و  8ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ .ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ

ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را  100ﺑﻪ 200
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﺣﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﺗﮏ دراﯾﻮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روﺗﺮﻫﺎی ﺑﺎ درﮔﺎه USB
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  12.5ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺻﺪ ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺪﺗﺮ از
 NASﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را از دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮهﺳﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ  NASرده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  50ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ از روﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ  802.11acاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روﺗﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﯾﮏ
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .راهﮐﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ  NASرده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزار را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﮔﺮ روی ﯾﮏ  NASﺗﻮان
ﺧﺮوﺟﯽ  File Copyﺣﺪود  100ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ) 125ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،
اﻓﺰودن ﺗﻌﺪاد درﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی
اﺗﺮﻧﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ  NASرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی  10GbEﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  159 ،158و
 160ﻃﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﺗﺎزهوارد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ« ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  NASروی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اراﺋﻪ دادﯾﻢ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ  NASﺗﺎ ﺣﺪودی آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ ً اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺰﯾﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺿﺮوری ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻓﺎرغ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رده ﻣﺤﺼﻮﻻت  NASﺗﮏ
دراﯾﻮی ﺗﺎ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﻧﮕﻪداری ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ  NASاﺳﺖ.
اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺪﯾﺎ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه  NASﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  UPnP ،DLNAو iTunes
 Serverﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .رده ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺪود  20ﺗﺎ  40ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ) 2.5ﺗﺎ  5ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﭙﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺎﻫﺎی  1080pﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﻢزﻣﺎن
را روی ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  UPnP ،DLNAو  iTunes Serverﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺪﯾﺎ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺤﺖ وب ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻼود ﺑﯽدرﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎﯾﯽ  NASداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت دو ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﯿﻮﻧﭗ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺪﯾﺎﺳﺮوری اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ  ASUSTORﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺎزار رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻮﻧﭗ از درﮔﺎهﻫﺎی
 HDMIاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ  NASﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺎﺳﻨﺘﺮ ﯾﺎ  HTPCﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﻮﻟﻮژی از درﮔﺎهﻫﺎی
 HDMIﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه روی  NASاز دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASاﻣﺮوزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ روی ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط از راه دور اﯾﻤﻦ و اﺳﺘﻔﺎده

از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻼودی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Google Drive ،Dropbox ،AWSوﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ »ﮐﻼود ﺧﺼﻮﺻﯽ« اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور ﮐﺎﻣﻼ ً اﯾﻤﻦ را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺪه روی  NASﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻢﮐﻢ در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش و اﺳﺘﻘﺒﺎل اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Apple Time Machineاز آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  NASﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ روی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﮐﻼﯾﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از راه دور ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻼود ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.

شکل  :6سری  ReadyNASشرکت نتگیر گزینههای زیادی برای پشتیبانگیری اطلاعات دارند و تنها دستگاههایی هستند که
برای ذخیره فایلها محدودیت حجمی ندارند و از سیستم محافظت  Bitrotو فایل سیستم  Btrfsاستفاده میکنند.

ﻣﺤﺼﻮﻻت  ReadyNASﺷﺮﮐﺖ ﻧﺖﮔﯿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی روی ﮐﻼﯾﻨﺖ و NAS
دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﻓﻮری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه را روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ) FTP،SMBو  (NFSاراﺋﻪ
دﻫﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰارشﮔﯿﺮی اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .رده ﻣﺤﺼﻮﻻت  ReadyNASﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  Bitrotو ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ  Btrfsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )
ﺷﮑﻞ  .(6ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺳﯽﮔﯿﺖ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  LaCieﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از روی دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از روی
اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺷﺪه در ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی NFS ،SMB ،FTP Server ،و WebDAVﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ  NASزﯾﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ از راه دور ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رده ﻣﺤﺼﻮﻻت  MyCloudﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺮن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ردهﻫﺎی ﺑﺪون
رِﯾﺪ ،رِﯾﺪ  1و رِﯾﺪ  5اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺪل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7ذخیرهسازهای  MyCloudشرکت وسترن دیجیتال برای پشتیبانگیری از راه دور و کلاود شخصی مناسب هستند.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻮرت ﺑﺮای روﺗﺮ ،ﻓﺎﯾﺮوال ،ﻣﻮدم ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ) NATﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻮدم  ADSLﺑﺎ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ( ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ  NASدﺳﺘﺮﺳﯽ از
راه دور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼود ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز روی روﺗﺮ ﭘﻮرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت  myQNAPcloudﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻮﻧﭗ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻮرتﻫﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا وﺟﻮد دارد و
اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  UPnPاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺤﺚ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از روی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ و ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻓﻘﻂ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASدﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

توجه داشته باشید استفاده از درگاه  USBو اتصال دستگاههای ذخیرهساز
اکسترنال به یک  NASتک کشو نمیتواند موجب افزایش ظرفیت شود؛ زیرا اصولاً
ظرفیت دستگاه اکسترنال قابل ادغام و ترکیب شدن با درایو داخلی  NASنیست و
از فرمتهای متفاوتی استفاده میکند که با فایل سیستم تحت شبکه  NASمتفاوت
است .ممکن است فایل سیستم  NASاز  XFSیا  EXT3/4استفاده کند ،در حالی که
فایل سیستم دستگاه اکسترنال  Fat32یا  NTFSباشد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه  NASدﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی آیاواس و آﻧﺪروﯾﯿﺪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان NAS
را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺣﻮزه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش
اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  NASﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﺪل  NASﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  NASاﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻗﺒﺎل ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه دارد؟ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮماﻓﺰاری دارد؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻮﻧﭗ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﭼﻢدار
اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان  QNAP Selectدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﺎده ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  NASﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮورﻫﺎ و رکﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻃﺒﻊ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻪ آنﻫﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی  VMware Ready ،Citrix Readyو  Microsoft Hyper-Vاراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻮﻧﭗ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ  NASﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎری ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن راهاﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی و ﻟﻮد ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﺞﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری دراﯾﻮﻫﺎ و
ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﮕﺎه  Synology DS415+از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ .(8

شکل  Synology DS415+ :8از پردازندهای با قابلیت رمزنگاری سختافزاری بهره میبرد.

روی ﻣﺤﺼﻮﻻت  NASﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Thecusﻧﺖﮔﯿﺮ ،ﺳﯿﻨﻮﻟﻮژی ،ﮐﯿﻮﻧﭗ و اﯾﺴﻮسﺗﻮر ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺿﺪوﯾﺮوس ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  SANو
 iSCSIﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻮﻧﭗ و ﺳﯿﻨﻮﻟﻮژی از درﮔﺎهﻫﺎی  eSATAو درﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﺴﺘﺮش  nﬁniband-connectedاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دراﯾﻮﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﮐﯿﻮﻧﭗ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض  iSCSIاراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ  NASﺑﻪ  SANﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(9
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Storage Poolرا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺖ.

شکل  QNAP TS-1079 PRO :9به درگاههای  iSCSIبرای گسترش ظرفیت دستگاه مجهز است.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره NAS Media Serving/Streaming
ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن  NASﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﺎﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
 NASﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺎﺳﺮور ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﺪﯾﺎ ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ  NASﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
 NASﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ:
 -1ﻣﺪﯾﺎ را درون ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ( و ﭘﻮﺷﻪای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -2ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﭘﻮﺷﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 -3ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ  NASاز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺎﺳﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ UPnP AV، DLNA
وﻏﯿﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ  360ﯾﺎ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  3اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮور  UPnPﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از  NASﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از روی  iTunesاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮور  iTunesﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮور ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺮای  iTunesروی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻣﮏ
ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن اﺳﺖ Apple Airport Express ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 NASﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را روی  iTunesذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮور  iTunesﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻪ

 iTunesﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد از  NASرا روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﯾﮏﺟﺎ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ
و دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻧﺼﺐ دارد .ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺤﮏزﻧﯽ اﻧﻮاع  NASﺑﺎزار ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ  NASاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ  NASاﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﻫﻢ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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