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INTERNET HARDISK 

Selamat datang saudara anda sekarang berada di eBook TopStrategi.com yang 
kesekian. 

Hmmm. . .dari namanya saja ada udah keren INTERNET HARDISK. Saya aja yang 
membuat nama sampai kesengsem. He..he 

Lalu apa itu internet hardisk. Yah..semacam hardisk virtual yang ada di internet. 

Kelebihan INTERNET HARDISK daripada yang konvensional. 

• Gratis, ini yang terpenting. 
• Dapat dibuka dimana saja asal anda sambungan internet, 
• Tidak membutuhkan waktu lama seperti saat kita menambahakan harddik di 

komputer kita. 

Tentu untuk menyimpan sebuah data yang begitu besar sampai giga byte 
membutuhkan media penyimpanan yang cukup mahal. Namun dengan membeli 
hardisk baru tentu membutuhkan uang yang banyak. 

Dan tentu saya tahu nasib anda yang merana? Tidak punya uang untuk membeli 
hardisk baru bukan? Mengapa saya tahu... 

Tentu anda membeli eBook ini karena anda tidak punya uang. He. .he.. 

Ok..ada dua hal yang anda butuhkan : 

• Hardisk virtual 
• Penghubung antara komputer anda dan Hardisk virtual anda 

Yap! hanya anda butuhkan ke dua hal itu saja. Tidak lebih tidak kurang. 

http://TopStrategi.com
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Hardisk virtual 
Dari namanya saja tentu anda harus sadar bahwa ini bukan rangkaian peralatan 
eletronika. Namun sekedar merupakan sebuah sistem saja. 

Di internet pasti anda mengenal bermacam-macam account email dari Yahoo, 
Hotmail dsb. Entah itu berbayar atau tidak ? 

Pasti dari anda, ada yang mengenal Gmail alias google mail. Bahkan mungkin anda 
sudah memiliki account tersebut. Kelebihan Gmail adalah mampu menyimpan data 
sebanyak 2 gygabite lebih dan gratis. 

Mengapa saya sebut kelebihan lihat ulasan saya berikut ini. 

E-mail gratisan sudah saya pakai sejak 1996 di Hotmail. Sejak saat itu bermunculan banyak sekali 
layanan eMail gratis. Dan akhirnya yahoo memenangkan persaingan dan menjadikan salah satu 
andalan bisnisnya. 

Namun sekarang ada persaingan ketat 

Gmail memberi gratis 2 gigabytes Dengan begitu kita dapat membiarkan 1.000.000 (1 juta) lembar surat 
elektronik tersimpan, tanpa repot-repot menghapusnya. Atau, secara gampang, bayangkan saja kita 
bisa menyimpan 2.000 eBook yang masing-masing tebalnya 500 halaman. 

Lalu kenapa GmaiL? 

Sekarang kita bandingkan dengan yahoo. Penyedia eMail gratis paling populer. 

Di Yahoo Mail kita hanya dapat menyimpan 6 Megabyte (Mb). Sampai tulisan ini dubuat.Tapi kalau 
mau tambahan 100 Mb, tiap tahun kita harus merogoh kocek sekitar Rp. 450.000 dan memberikannya 
pada si Yahoo. Nah, G-mail memberi saya 10 kali lipat dari itu, dan gratis 

Kenapa Google berani memberikan penyimpanan sebesar itu gratis? Dalam mengembangkan G-mail, 
Google memanfaatkan kepakarannya di bidang mesin pencari untuk mendulang uang. Pertama, ia 
merancang penggunanya untuk tidak menghapus email-email tua. Apalagi pada dasarnya orang males 
menghapus email, namun terpaksa dilakukan karena minimnya kuota penyimpanan, dan juga karena 
susah menemukan surat lama dari tumpukan dokumen elektronik itu. 

Kini Google menyediakan mesin pencari powerful untuk menemukan kembali surat yang anda inginkan. 

Kedua, di sini cerdiknya sepasang multijutawan baru Larry Page dan Sergey Brin (dua pendiri Google), 
mesin G-mail akan menggunakan isi surat itu sebagai petunjuk untuk meletakan iklan yang sesuai. 

Pada awalnya, untuk mempunyai account Gmail kita harus di invite seseorang yang 
sudah mempunyai account Gmail. Tapi sekarang kita bisa memiliki account Gmail 
tanpa harus di invite orang lain, karena kita bisa Sing Up di situs www.Gmail.com. 

Gmail menyediakan 2 Giga byte space untuk menampung e-mail. Bahkan lebih. 

Nah sekarang bagiamana menyimpan data selain eMail di Gmail. Bab selanjutnya 
akan membahas hal penting ini, 

http://www.Gmail.com


 

Penghubung antara komputer anda dan Hardisk virtual 

Baiklah sekarang tiba bagimana anda menyimpa datanya. 

Saat ini ada software add-on untuk Microsoft windows yang bernama GMail Drive. 
Software ini berfungsi untuk memanfaatkan space account Gmail yang 2 Giga byte 
sebagai drivevirtual yang dapat menyimpan data. 

He..he ini baru bagus 

Sebelum anda saya ajak untuk menggunaka software ini. Terlebih dahulu anda harus 
memunyai softwarenya bukan? 

GMail Drivenya. bisa anda download di situs www.softpedia.com ataupun 
www.download.com . Gunkan searchbar di masing-masing situs. Ketikkan Gmail 
drive, anda akan mendapatkan banyak versi dari software tersebut. 

Setelah softwarenya selesai kita download langsung di instal dengan mengklik 2 kali 
file setup. Lihat Gambar 

 

Tunggu samapi proses instalasinya selesai 

 

Nah sekarang setelah proses instalasi selesai masuk ke MyComputer (penggguna 
windows) anda akan mendapatkan drive baru yang berlabel GMail Drive. 
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http://www.softpedia.com
http://www.download.com


 

Klik dua kali ikon tersebut and akan langsung mendapat tampilan seperti dibwah 

 
Ketikkan usernama dan password anda lalu klik OK. 

Tunggu deh proses loadingnya. 

 

Setelah loading akan muncul gambar di bawah ini 
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Lho kok kosong? Ya. .iyalah anda kan belum menyimpan apa-apa? 

Sekarang Kita bisa menggunakannya layaknya drive penyimpanan biasa. Kita bisa 
mengcopy paste file,membuat folder, menghapus folder dan mengecek space yang 
sudah kita gunakan. 

Namun jangan lupa demi keamanan data-data yang anda simpan. Klik kanan pada ion 
Gmail drive lalu pilih log out. 

 

Sekarang anda bisa menyimpan data bergiga-giga byte tanpa harus tambahan harddisk 
lagi. Anda bisa membuat account Gmail anda berkali-kali tanpa takut harus takut 
kekurangan uang. 
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http://www.softpedia.com
http://www.download.com
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Lho kok kosong? Ya. .iyalah anda kan belum menyimpan apa-apa? 

Sekarang Kita bisa menggunakannya layaknya drive penyimpanan biasa. Kita bisa 
mengcopy paste file,membuat folder, menghapus folder dan mengecek space yang 
sudah kita gunakan. 
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Sekarang anda bisa menyimpan data bergiga-giga byte tanpa harus tambahan harddisk 
lagi. Anda bisa membuat account Gmail anda berkali-kali tanpa takut harus takut 
kekeurangan uang. 
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