
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای خرید هارد اکسترنال
 

  بررسی انواع دستگاه های ذخیره سازی اطالعات 

 بررسی هارد های اینرتنال و اکسرتنال 

  رضا توکلی  راهنامی خرید و آشنایی با هارد های اکسرتنال 
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 صـــفحــــه یـــــکـــ
 مــقدمه 

 (Hard Disk)تاریخچه کلی دستگاه ذخیره سازی اطالعات 

 انواع هارد های داخلی و خارجی 

 بررسی مدل ها و انواع هارد های اکسرتنال  

 راهنامی خرید هارد اکسرتنال 

 راهنامی خرید هارد اکسرتنال

 رضا توکلی  : طراح نویسنده و

موضوع : کامپیوتر ، سخت افزار ، 
 دستگاه های جانبی ، هارد دیسک

    از رسی کتاب های الکرتونیک
 مجموعه زندگی

 ُ  ســه–تاریخ انتشار : فروردین نــود 

Reza98.Tavakoli@yahoo.com 

Reza98.Tavakoli@Gmail.com 
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: تاریخچه هارد دیسک یا دیسک سخت   

 مانند هشد حفاظت محیطهای برای و بودند سنگین و بزرگ بسیار سخت دیسکهای پیش سالها
 میزان و ظرافت دلیل به) صنعتی محیطهای از مناسبرت بسیار بزرگ، هایاداره یا اطالعات مرکز
 زا پیش. بودند( آنها باالی مرصفی توان و اندازه دلیل به) هاخانه و کوچک هایاداره و( دقت
 ۵۳) اینچی ۰۱ یا( مرتیسانتی ۰۱)اینچی ۹ صفحات سخت دیسکهای بیشرت ۰۸۹۱ سال اوایل
 به) بودند زیاد ساختامنی سطح با متحرک مدارات تجهیزات شامل که داشتند( مرتیسانتی

 عنوان یاب عیب ماشینهای نام به گاهی که متحرک تجهیزات بزرگ دیسکهای خصوص
 یلدل به آنهم. دارند نیاز فاز سه توان حتی یا باال جریان به بسیاری موارد در و.(. شوندمی

 ختس دیسکهای دلیل، همین به. بود رفته کار به آنها ساختار در که بزرگی موتورهای وجود
 ۰۸۹۱ از بعد. نگرفت قرار استفاده مورد کامپیوترها میکرو برای ۰۸۹۱ سال تا رایج طور به

 با اینچی ۳٫۰۳ سخت دیسک اولین که ساخت را ST-۳۱۵ نوع تکنولوژی گیت سی رشکت
 شخصی کامپیوترهای) ایکارخانه بندی پیکر در حقیقت در. بود بایت مگا ۳ ظرفیت
 .بود نشده تجهیز سخت دیسکهای با (IBMرشکت

 

 اشان سازنده کارخانه نام تحت ۰۸۹۱ سال اوایل در کامپیوترها میکرو سخت دیسکهای بیشرت
 جانبی هایدستگاه از بخش یک عنوان به آنهم OEMsرشکت توسط مگر رفتندمنی فروش به

 IBM رشکتXT نوع کامپیوترهای .Apple Profile و Corves Disk System مانند) بزرگ
 که شد خام دیسکهای خرید سمت به رشوعی روند این و. بودند داخلی سخت دیسک شامل
 رشوع ختس دیسکهای کنندگان تولید. شدندمی وصل سیستم به واسطه بی و مستقیم طور به
 دیسکهای ،۰۸۸۱ اواسط در و منودند OEMs رشکت هامنند کنندگان، مرصف برای یابی بازار به

 .شدمی یافت نیز فروشی جزئی مغازه هر در سخت

 

 دیسکهای شدند، شخصی کامپیوترهای انتخاب هایگزینه از یکی داخلی دیسکهای زمانیکه
 اپل اولین. بود استفاده مورد کنندگان تولید دیگر و مکینتاش اپل در همچنان خارجی
 هیچ و داشتند بسته کامالً ساختامن یک که شد ساخته ۰۸۹۵ و ۰۸۹۱ سالهای بین مکینتاش
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 پورت یک اپل ۰۸۹۵ سال در. دادمنی پوشش را دیگر خارجی یا و داخلی سخت دیسک
انگلیسی به) ریزکامپیوتر سیستم واسط :SCSI) ارتباطات که افزود مزبور قطعه پشت در 

شامل که درایوهایی. منودمی پذیرامکان را خارجی  SCSI  میکرو در بودند خارجی های
 طور به که ۰ اپل رسی مانند گرفتندمی قرار استفاده مورد بسیار نیز قدیمی کامپیوترهای

 در(. استتوجه مورد نیز همچنان که کاربردی.)بودند استفاده مورد رسویسها در وسیعی
 شدند باعث فایروایر و بییواس مانند باال رسعت با خروجی پورتهای ۰۸۸۱ اواخر
 گیرند قرار توجه مورد بیشرت شخصی کامپیوترهای انواع در خارجی دسکهای با هاییسیستم

 لینوکس عاملسیستم از که کاربرهایی تاپها، لپ از کنندگان استفاده برای خصوص به
 یا دو بین را اطالعات زیادی مقدار خواهندمی که کاربرهایی همچنین و کنندمی استفاده

 با را خود دیسکها امروزه سخت دیسکهای کنندگان تولید بیشرت. کنند مبادله منطقه چند
.  سازندمی دار خروجی پورتهای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع عکس : وبسایت پاور تکنولوژی

  منبع مطلب : ویکی پدیا )فارسی(
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 مقدمه : 

صفر و یک تنظیم شده است، از دست در جهانی که متام اطالعات و داشته های ما بر پایه 
به حساب می آید. فقط یک لحظه تصور کنید که هارد   دادن اطالعات، فاجعه ای بزرگ

... دیسک رایانه تان از کار می افتد یا این که اطالعات تان را از دست می دهید  

نت اما امروزه با تولید و گسرتش هارد های خارجی رایانه مشکل خراب شدن و از بین رف
اطالعات کاربر کمرت شده است. رشکت های تولید کننده هارد های خارجی امکاناتی را در 
اختیار کاربران می گذارند که بتوان فایل ها بازیابی و یا به طور اتوماتیک از آن ها بکاپ 

 گرفت که این امر نقش بزرگی در ذخیره و نگه داری اطالعات دارد. 

 انواع هارد :

تقسیم می شوند.  (External)و خارجی  (Internal)به دو دسته داخلی  هارد های امروزی
هارد های داخلی یا اینرتنال در داخل رایانه و یا لپ تاپ شام قرار می گیرند ولی هارد های 

 به دستگاه شام متصل می شوند.  USBخارجی یا اکسرتنال به وسیله کابل 

 ...در اینجا می خواهیم تنها به بررسی هارد های خارجی یا اکسرتنال بپردازیم 

تقسیم    ) رومیزی ( Desktopو   ) قابل حمل ( Portableهارد های اکسرتنال به دو دسته 
می شوند . هارد های قابل حمل کوچک تر از هارد های رومیزی هستند و سایز آن ها بین 

 ت . اینچ متغیر اس 5.1تا  5.1

هارد های قابل حمل بیشرت توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرند و مجبوبیت بیشرتی 
دارند ، هارد های رومیزی برای نگهداری همیشگی اطالعات مفید هستند و به درد اتصال به 

 دستگاه زیاد و جا به جا کردن منی خورند . 

 

 

 

 

  رومیزیمنونه هارد  منونه هارد قابل حمل 
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 هارد های قابل حمل : 

  سایز کوچک تر و سبک تر 

  داری تنوع و مدل های بیشرت 

  آسان است  استفاده کردن با آن ها 

  های بازی  پشتیبانی از کنسول 

  استفاده در دستگاه های مختلف 

 )دو ترابایت( TB 2بیشرتین ظرفیت : 

 Western Digital , Silicon Power , Adata , Seagate بهرتین رشکت های تولید کننده :

 .برای انتقال و نگهداری اطالعات بین دستگاه های مختلف مناسب است 

 

 هارد های رومیزی : 

   سنگین ترسایز بزرگ تر و 

   تنوع کمرت 

  استفاده کردن با آن ها آسان است 

   عدم پشتیبانی از کنسول های بازی 

 )دوازده ترابایت( TB 12 بیشرتین ظرفیت : 

 Western Digital (WD)بهرتین رشکت تولید کننده : 

 برای نگهداری همیشگی و تهیه فایل پشتیبان مناسب می باشند .

 

 

 نیاز خود را به یکی از دو مدل هارد که معرفی شد انتخاب کنید :::::: حال باید بتوانید 
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 سیستم کلی هارد های اکسرتنال :

 می باشد . HDDو   SSDسیستم و پایه اصلی هارد های اکسرتنال و اینرتنال 

SSD = Solid Stete Drives                   HDD = Hard Disk Drive 

ها دارند و رسیع تر و بهرت  HDDتکنولوژی جدید تر و بهرتین نسبت به  SSDهارد های  
 HDDبرابر هارد های  4هم پشتیبانی می کنند اما حدود  USB 3هستند و همچنین از 

 استفاده می کنند. SSDگرانرت هستند .امروزه تقریبا متامی هارد های اکسرتنال از سیستم 

 

 رسعت :

 های پورت به باید دارد، اهمیت شام برای درایو از خواندن و نوشنت رسعت که زمانی
 پورت ولی کنند می پشتیبانی eSATA یا USB 2.0 از ها درایور بیشرت. کنید توجه دستگاه

USB 3.0 ره در. نکنند پشتیبانی آن از ها درایو همه است ممکن و نیافتاده جا کامال هنوز 
 eSATA از MAC های دستگاه. است بزرگ مزیت یک درایو در USB 3.0 وجود حال

 .کنند منی پشتیبانی

 .کنید توجه نیز FireWire طریق از درایو اتصال قابلیت به کنید، می استفاده Mac از اگر

 دارد خارجی انرژی منبع یک به نیاز معموال ولی. است بیشرت USB 2.0 از eSATA رسعت
 ،HD های فیلم مانند بزرگ های فایل جایی به جا برای پورت این از استفاده برای بنابراین
 .کنید استفاده آداپتور با اکسرتنال درایوهای از باید معموال

مگابایت بر ثانیه می رسد ولی نهایت رسعت هارد های  52به   USB 2نهایت رسعت انتقال 
USB 3  مگابایت بر ثانیه می رسد . 552به 

نقش مهمی در انتخاب شام خواهد داشت به رشطی که  USB 3پس پشتیبانی هارد از 
 نسل سوم پشتیبانی کند . USBکامیپوتر و یا لپ تاپ شام از 
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 امکانات جانبی :

رشکت های سازنده برای ایجاد رقابت و فروش بیشرت امکانات جانبی را چاشنی هارد خود 
به کاربران خود می می کنند . یکی از امکاناتی که معموال رشکت های بزرگ این صنعت 

 دهند رمزگذاری بر روی هارد به وسیله خود هارد است که می تواند بسیار مفید باشد .

یکی دیگر از این امکانات تهیه فایل پشتیبان به طور اتوماتیک می باشد که اگر ناگهان 
 متامی اطالعات شام پاک شد بتوانید به وسیله فایل پشتیبان آن ها را بازیابی کنید .

هارد ها محل نگهداری چندین گیگ از اطالعات ما هستند ولی در عین حال : وجه شود ت
 بسیار حساس و آسیب پذیر نیز هم هستند .

پس باید به جنس بدنه و مقاومت آن در برابر رضبه هم توجه کرد .)البته اگر منی خواهید 
خش نیست ( هارد خود را به بیرون از خانه انتقال دهید نیازی به خواندن این ب  

رشکت سیلیکون پــاور که از قدیم یکی از رشکت های بزرگ تولید کننده دستگاه های ذخیره 
سازی اطالعات بود در رسی های جدید خود امکاناتی نظیر هارد ضد رضبه ، ضد شوک و 

 ضد آب را تولید منوده است .
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 در پایان 

ال مناسب خود را خریداری کتاب بتوانید هارد اکسرتنامیدوارم که با استفاده از مطالب این 
 کنید و دیگر مشکلی نداشته باشید . 

5131 باتشکر رضا توکلی فروردین  

 وبالگ شخصی نویسنده : 

RezaTavakoli.R98.ir 

 

 تشکر ویژه برای متامی کتابخانه هایی که این کتاب را انتشار دادند ...
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