اﻧﻮاع ﻫﺎردﻫﺎ
ﻫﺎردﻫﺎ دارای ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی دﯾﺴﮏ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ روی اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺎردﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 10000 ،7200 ،5400و  15000دور دردﻗﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪا و ﻟﺮزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﻫﺎرد ﻫﺎی راﯾﺞ در دو ﺳﺎﯾﺰ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ
 3.5اﯾﻨﭽﯽ)(LFF

ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ

 2.5اﯾﻨﭽﯽ)(SFF

ﻫﺎرد IDE

از  ۱۹۸۶اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ  IDEﻣﺨﻔﻒ
 Integrated Drive Electronicsﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن  ATAﯾﺎ  PATAﻧﯿﺰ
اﻃﻼق ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﺷـﺎره دارد ﺑـﻪ Parallel Advanced Technology
 Attachmentو ﮐﻠﻤﻪ  Parallelﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮازی اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎرد ﻣﻮازی
ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه داده ﻫﺎی Pins
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﻫﺎرد  SATAدر ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﺷﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺎرد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۵اﻟﯽ ۱۳۳
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻫﺎرد SATA

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻋﺖ دادن اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺎرد و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻫﺎرد در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی )ATA Serial (SATA
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ) ATA Parallel (PATAﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺴﻬﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
5.1G/Sﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﻞ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺴﻞ دوم ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ3G/Sرﺳﯿﺪ ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل 2009
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ  SATA ۰٫۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ 6G/Sرﺳﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﻫﺎرد دراﯾﻮ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از SATA
3Gو SATA 6Gﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در اﺗﺼﺎﻻت 3Gﺑﻪ  6Gﺳﺮﻋﺖ
ﮐﻤﺘﺮ 3Gﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻫﺎرد ﺳﺎﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﻪ  ۶۰۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺎﺑﻞ  IDEﯾﮏ ﻫﺎرد
دﯾﺴﮏ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺎرد SCSI

 SCSIﮐﻠﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎری  Small Computer Systems Interfaceﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ورودی )ﺳﻮﮐﺖ( ﺑﺮای وﺻﻞ ﺷﺪن ﭼﺎﭘﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﺴﮏ دﯾﮕﺮی
ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺮ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺟﺎزه ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽ SCSI
را دارد .ﻃﺮاﺣﯽ آن از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ
در ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﺑﻪ  ۵ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺎرد ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ  RAMﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  CPUاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
ﺳﺮورﻫﺎی زﯾﺎد و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی ﻧﺪارد و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﺎدرﺑﺮدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻫﺎرد را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﮐﺎرت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺨﺼﻮص  SCSIﯾﺎ  SASﻧﯿﺎز
ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺎردﻫﺎ از ﻓﻦ آوری  Raidﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺎرد SAS

اﯾﻦ ﻫﺎرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎرد SCSIاﺳﺖ و  SASﻣﺨﻔﻒ Serial Attached
 SCSIﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻫﺎرد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۷۶۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ
ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
اﺳﺖ و ﭼﺮﺧﺶ دﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺎرد در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺎرد  SASﺗﻌﺪاد ﭼﺮﻫﺶ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ  ۷۲۰۰ﺗﺎ  RPM ۱۵۰۰۰ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎردﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺒﻠﯽ
ﮐﻤﺘﺮ و ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎور ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﺟﺮاء دارد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ در
ﺳﺮورﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺎدی ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻫﺎرد از  Hot pluggingﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻫﺎرد از
ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﺛﻨﺎء
ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺶ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
روی آن از دﺳﺖ
ﺑﺮود.

ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت  SASﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و ﯾﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮده و از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮازی ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ در
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ راﺑﻂ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﻮرت ﻫﺎ در ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ  SASﺑﻪ ﺻﻮرت
 Parallelﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺎرد ﻫﺎی  SATAاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻮع
 Serial Busﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻮع راﺑﻂ در ﻧﻮع اﺗﺼﺎل و ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در راﺑﻂ
ﻫﺎی ﻣﻮازی ﯾﺎ  Parallelﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮازی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در
ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
در Serial
 Busﻫﺎی ﻫﺎرد ﻫﺎی  SASﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻫﺎردﻫﺎ  3G/S ، 6G/Sو
 12G/Sاﺳﺖ.

ﻫﺎرد SSD

 SSDﻣﺨﻔﻒ  Solid State Driveﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﺪ
)(SSD
آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
دراﯾﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دراﯾﻮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺮق دارﻧﺪ زﯾﺮا از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه

داده از ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺠﺎی آن از ﻓﻨﺎوری ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ از ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ) (ICﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه داﺋﻤﯽ داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺎرد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻫﺎرد  HDDﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در وﯾﻨﺪوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺟﺮاء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزﯾﻬﺎ
روی اﯾﻦ ﻫﺎرد ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  HDDاﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وزن ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ از ﻫﺮ دو ﻫﺎرد دراﯾﻮ ﺳﻨﺘﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
)(Smart Response Technologyاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺰﯾﺖ آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی
اﺟﺮای  SSDو ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی  HDDاﺳﺖ.

