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 انواع هارد  .1
 و هارد اکسترنال  نترنال یتفاوت هارد ا  .2

 فهرست مطالب
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 تالی جید یه هاداد یو نگهدار  رهی موجود در بازار به ذخ یانواع هارد ها
روز به روز   ی تالیج ی د یداده ها یتکنولوژ  یایدن شرفتیپ با .کنند ی کمک م 

  ی مهم و ارزشمند م یداده ها به حد نیاز ا ی برخ .هستند شیدر حال افزا
اما چگونه و با چه  د؛یآن ها هست بانیباشند که شما به فکر نسخه پشت

 یی آشنا یبرا .شما آسان کرده اند  یامر را برا نیحافظه ا یهاردها ؟ی روش
 .دی مطلب با ما همراه باش نیبا آن ها در ا

 

 انواع هارد 1#

 یو اندازه قابل دسته بند یکاربر  ، ی هارد از نظر سرعت، درگاه اتصال  انواع
هارد، از   ی اصل یها  یاز دسته بند ی ک یبخش درباره  نی ما در ا اما هستند؛

 .مییگو  ی م نظر نوع کاربرد، سخن
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 (Internal Hard) نترنالیانواع هارد ا 1-1#

است که به  یقطعه ا وتریکامپ ی همان حافظه داخل ای  نترنالیا هارد
دهد تا تمام  ی امکان را م  نیکاربر ا به متصل است و وتریمادربرد کامپ

هاردها  نیا یارتقا معموال .کند رهیآن ذخ  یخود را رو ی ها و داده ها لیفا
و   ضیتعو  یبرا اما شود؛ ی انجام م ی به آسان ی شخص یوترهایدر کامپ

 .دیداشته باش ی دانش و مهارت کاف  دیلپ تاپ با نترنال یهارد ا یارتقا

 .میده ی قرار م ی را در ادامه مورد بررس  نترنالیهارد ا انواع

 یاز نظر ساختار داخل نترنالیانواع هارد ا (1
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 : (Mechanical Internal Hard Disk) ی کی مکان  نترنالیا هارد •

ساخته  یپوشش فلز  کی بازو و موتور در  سک،یاز د ی کی مکان  نترنالیا هارد
به  ی بستگ  ی کی خواندن و نوشتن داده ها در هارد مکان  سرعت .شده است

 3.5و  2.5مختلف  زی نوع هارد در دو سا نیا .سرعت حرکت موتور آن دارد
و  ی شخص یوترهایآن ها را در کامپ بیترت  به شود که ی ساخته م  ی نچیا

 .برند ی لپ تاپ به کار م 

 

 : (SSD Internal Hard Disk) یاس اس د نترنالیا هارد •

SSD مخفف عبارت Solid State Drive ینوع هاردها نیا .است 
  یآ یتکنولوژ  از ندارند و سکیموتور و د  ی کیهارد مکان برخالف  ی داخل
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  حذف  .در ساختار خود استفاده کرده اند (IC: Integrated Circuit) ی س
 .اشاره شده باعث کاهش وزن و اندازه هارد شده است یقسمت ها

 

 پورت ای  یاز نظر درگاه ورود نترنالیانواع هارد ا (2

 :(PATA Internal Hard Disk) با پورت پاتا نترنالیا هارد •

PATA  مخفف عبارت Parallel advanced technology 
attachment پورت   نیبا ا نترنالیا یهاردها نیاول  1986سال  در .است

با دو کانال داشتند که امکان   ی نوع هاردها کابل نیا .به بازار عرضه شدند
 وتریتوان گفت هر کامپ ی واقع م  در .کردند ی اتصال به مادربرد را فراهم م 

 .را داشت PATA نترنالیهارد ا 4اتصال  تیظرف
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 : (SATA Internal Hard Disk) با پورت ساتا نترلیا هارد •

SATA  مخفف عبارت Serial Advanced Technology Attachment 
  هارد .شدند PATA با پورت  یهاردها نیگزیهاردها جا نیا .است

SATA نیا در .کند ی اتصاالت استفاده م  ینازک برا اریبس ی از کابل ها 
مشخص است اطالعات به صورت   زیهاردها همان طور که از اسمش ن

 .ابدی  ی انتقال م ی ال یسر
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 نترنال یا  یهاردها یای مزا

 حافظه که دیوجه شدحافظه: اگر بعد از گذشت زمان مت یارتقا .1
آن را ارتقا  دیتوان ی م  ستیشما ن یازهاین یپاسخگو گریهاردتان د 

 .دیده
 یها سکیحجم بزرگ تر، هارد د  لیحافظه: معموال به دل تیظرف .2

مناسب   ی اطالعات دائم  رهیذخ یبرا دارند و یشتر یحافظه ب ی داخل
 .هستند

 ازین گرید  و ردیگ ی قرار م ستمیدر داخل س نترنالیبودن: هارد ا ثابت .3
 .دیشدن آن باش دهیشما نگران گم شدن و دزد ستین
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 (External Hard) انواع هارد اکسترنال 2-1#

قرار  ستمیداخل س نترنالیبرخالف هارد ا ی حافظه خارج ایاکسترنال  هارد
 رهیذخ ینوع هارد برا نیافراد از ا معموال .حمل دارد تیو قابل  ردیگ ی نم

داشته باشند،  ی به آن دسترس  ی خواهند در هر مکان  ی که م  ی اطالعات
 ی از حافظه داخل بانینسخه پشت یبرا زیافراد ن ی برخ .کنند ی استفاده م 

شده   دهیبارها د رایز کنند؛ ی خود از هارد اکسترنال استفاده م ستمیس
سوخته و   ستمیحافظه س ی روسیو  ای ی کیزیف یها بیآس لیاست که به دل

در دو نوع موجود   یهارد اکسترنال از نظر ساختار  انواع .پاک شده است
 :هستند

 یاکسترنال از نظر ساختار داخل یانواع هاردها (1

 : (HDD External Hard Disk) ید یاکسترنال اچ د  هارد •



 

8 www.namatek.com 

HDD مخفف عبارت Hard Drive Disk سکینوع هارد د نیا .است 
 یرو ی س یناطداده ها به صورت مغ  ع،یچرخش سر لهیدارد که به وس   یی ها

با وجود محافظ،  HDD یهاردها .شوند ی آن ها نوشته و خوانده م 
به هارد  دیشد یضربه ها اگر در مقابل ضربه دارند؛ یی باال تیحساس

از اطالعات شما پاک  ی بخش  ایاکسترنالتان وارد شود ممکن است کل  
 .شود

 

 :(SSD External Hard Disk) یاکسترنال اس اس د هارد •

SSD مخفف عبارت Solid State Drive نوع هارد اکسترنال   نیا .است
و   ستوریگردان از خازن، ترانز سکید یجا به است و یمانند فلش ممور 

در ساختار  رییبر تغ  عالوه .کند ی اطالعات استفاده م  ینگهدار  یبرا رهیغ
 باالتر از هارد اکسترنال اریسب زین سک ینوع هارد د نی مقاومت ا ،ی داخل

HDD است. 
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 ز یاکسترنال از نظر کاربرد و سا یانواع هاردها (2

 :(Desktop External Hard Drive) اکسترنال دسکتاپ هارد •

 شی امر باعث افزا نی ها آداپتور به همراه دارند و ا سکی نوع هارد د نیا
  نهیدسکتاپ معموال گز یهاردها .شود  ی و باال رفتن وزن م ی اشغال یفضا

هارد اکسترنال دسکتاپ در   لیدل نیهم به و ستندیحمل ن یبرا ی مناسب
 شتریب .دارند یموجود طرفداران کمتر   یانواع هارد اکسترنال ها انیم

اطالعات   یو نگهدار  رهیذخ ینوع هارد برا نیشرکت ها و سازمان ها از ا
 .کنند ی استفاده م 
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 Passport External Portable) ی اکسترنال پاسپورت هارد •
Hard Drive :) 

اندازه کوچکشان قابل حمل هستند  لیاکسترنال به دل ی نوع از هاردها نیا
 لهیوس .دارند یحافظه کمتر  اما .معروف شده اند یبیج یو به هاردها

 نی اتصال و تام فهیاست که وظ USB کابل کی ی هارد پاسپورت ی جانب
 .را بر عهده دارد یانرژ 
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 اکسترنال  یهاردها یای مزا

که دارند،  ی اندازه و وزن مناسب لیهاردها به دل نیحمل: ا امکان •
است در  ی کاف تنها .را دارند گریبه مکان د ی حمل از مکان تیقابل

 .به آن ها وارد نشود ی بیآس دیمراقب باش یی هنگام جابجا
نوع   نیوز شدن، او به ر ی نوع ساختار داخل  لیاندک: به دل وزن •

 .دارند  ی هاردها وزن اندک 
 نانی اطم دیتوان ی : به کمک هارد اکسترنال شما مشتریب نانیاطم •

موجود  شهی هم تانیاز داده ها یا نسخه که دیخاطر داشته باش
تواند باعث حذف  ی نم  ستمیس ی روسیو  یها بیاست و آس

 .شدن آن ها شود
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 و هارد اکسترنال نترنالی تفاوت هارد ا 2#

  یتفاوت ها ستمیو نوع ارتباط با س ی عالوه بر ساختار داخل هاردها
 .میپرداز  ی ادامه به چند مورد از آن ها م در دارند که یار یبس

 :نصب ی چگونگ •

به کمک   ی آسان به .کند ی عمل م  یفلش ممور  کیاکسترنال مانند  هارد
  یتمام داده ها د یتوان ی م  شما شود و ی وصل م ستمیبه س USB کابل کی

مقابل نحوه اتصال و نوع انتقال اطالعات   در .دیموردنظر خود را منتقل کن
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انتقال اطالعات هارد   ی آسان به متفاوت تر است و  اریبس نترنالیهارد ا
 .ستیاکسترنال ن

 :سرعت •

و مادربرد در  ستمیبا س یواسطه ا چیو بدون ه مایمستق   نترنالیا هارد
تر  ع ی مورد سر ن ی سرعت انتقال داده ها در ا لیدل نیهم به ارتباط است و

 ی متصل م  ستمیبه س USB کابل  توسط است که یی از هارد اکسترنال ها 
آمدن سرعت انتقال   نیی توان گفت کابل ها باعث پا یم ی عبارت  به .شوند

 .شوند ی اطالعات م

 :اتصال محل •

در   نترنالیاز انواع هارد مشخص است، هارد ا کیطور که از نام هر همان
  یا لهیهارد اکسترنال وس اما رد؛یگ ی و لپ تاپ قرار م  وتریداخل کامپ

توانند   ی م کاربران .شود ی متصل م   ستمیاست که توسط کاربر به س ی جانب
 را قطع کنند. ستمیبعد از استفاده ارتباط هارد اکسترنال با س
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