
 یدبه هنگام خر یدینکته کل 7;  یمبخر یچه هارد اکسترنال

 هارد اکسترنال
باال رفتن حجم فایل های قابل نیاز به ذخیره شدن و همچنین 

خرید افزایش نیاز مردم به آرشیو مطالب سبب شده که امروزه 

ساسی هر خانه و یا هاردهای اکسترنال به یکی از نیازهای ا

دالیلی از جمله دسترسی سریع به د. به سازمانی تبدیل شو

اطالعات وهمچنین قابل حمل بودن هارد اکسترنال، این وسیله 

. با از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار است هامروز

ظهور این وسیله، پشتیبان گیری از فایل ها برای کاربران 

بسیار راحت گردید و کاربران به راحتی می توانستند از 

ک نسخه کپی شده همراه داشته و در همه جا با محتواهای خود ی

خود حمل نمایند. اما سئوالی که به وجود می آید این است که 

در میان انواع و اقسام مختلف هاردهای اکسترنال، چه هارد 

اکسترنالی بخریم که نیازمان را مرتفع سازد و چه هارد 

اکسترنال مارک خوبی در بازار وجود دارد که مشتریان از 

رید آن احساس رضایت نمایند. برای پاسخگویی به این سئواالت خ

از شما همراهان همیشگی مجله بروز کاال تقاضا می کنیم که تا 

  انتهای این مقاله همراه ما باشید. 
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 هارد اکسترنال یدمناسب جهت خر یها یارمع

خوب است بدانید که هاردهای هارد اکسترنال چی بخرم؟ 

اکسترنال در انواع مدل ها و رنگ های مختلف و با ویژگی های 

پشتیبانی از اثر انگشت و متنوعی همچون قابلیت ضد آب بودن، 

ضد ضربه بودن تولید و به فروش می رسند که با توجه به 

در  نیازتان شما می توانید یکی از آن ها را انتخاب نمایید.

هنگام خرید هارد اکسترنال هم همچون هر محصول دیگری، توجه 

به یک سری از آیتم ها به شما کمک می کند تا پس از خرید 

ز جمله مواردی که در هنگام خرید هارد دچار ضرر نشوید. ا

اکسترنال نیاز است تا بدان توجه شود می توان به ظرفیت، 

سرعت ذخیره سازی و انتقال، قیمت و امنیت آن توجه نمود تا 

بتوانید بهترین محصول را متناسب با نیازتان خریداری 

 نمایید.  



 مناسب یساز یرهذخ یتظرف

د هارد اکسترنال نیاز است اولین فاکتوری که در هنگام خری

به آن توجه شود ظرفیت متناسب با نیاز کاربر و نوع کسب و 

حداقل ظرفیت ذخیره سازی کار و یا استفاده از آن می باشد. 

می باشد که در گیگابایت  500 هارد اکسترنال برابر با

مقایسه با سایر حافظه های قابل حمل، از ظرفیت بسیار 

در هنگام خرید هارد اکسترنال بهتر  .بیشتری برخوردار است

است که آینده را در نظر داشته باشید و هاردی را خریداری 

 فضاینمایید که در آینده نیز پاسخگوی نیازتان باشد و 

 د. ذخیره سازی قابل توجهی ارائه ده

 دارند ؟ یدنارزش خر ییها یتاکسترنال به چه ظرف یهاردها

ید هاردهایی با ظرفیت جالب است بدانید که شما می توان

ذخیره سازی بیشتر را به نسبت مقدار حافظه ای که دریافت می 

د. به عنوان مثال اگر د، با هزینه مناسب تری تهیه نماییکنی

گیگابایتی  500قرار باشد برای هر گیگابایت در یک حافظه 

 4هزارتومان پرداخت کنید، این مبلغ برای یک هارد  200مبلغ 

 هزارتومان کاهش پیدا می کند.   90ترابایتی به 

 

 سرعت انتقال اطالعات

به دلیل استفاده از پالتر و هد و همچنین بهره گیری از رابط 

USB هاردهای اکسترنال از سرعت انتقال و دریافت باالیی ،

برخوردار می باشند که این امکان را به کاربر می دهد که به 

راحتی و در زمان کوتاهی، داده های خود را ذخیره و یا به 

از آن جایی که از هارد برای  سیستم دیگری منتقل نماید.

باید سرعت  ذخیره سازی و انتقال فایل ها استفاده می شود،



آن به گونه ای باشد که پاسخگوی نیازمان شود و بتوانیم در 

کوتاه ترین زمان، فایل های زیادی را انتقال دهیم. معموال 

یت بر ثانیه برخوردار اگیگاب 5هاردهای اکسترنال از سرعت 

 10هستند اما درایوهای جدید قابلیت انتقال داده با سرعت 

 ای کاربر فراهم نموده اند. گیگابایت بر ثانیه را نیز بر

 عوامل موثر بر سرعت انتقال اطالعات

دو مولفه بسیار تاثیرگذار برای تشخیص سرعت حافظه هارد 

استفاده می شود که اولین آن نوع درگاه ها و دومین آن 

تکنولوژی ذخیره سازی است. تکنولوژی ذخیره سازی در واقع 

تا به نام آن می باشد که به احتمال زیاد  HDDو یا  SSDهمان 

حال به گوشتان خورده است اما اگر بخواهیم به طور خالصه در 

به حافظه های پر  SSDمورد آن ها توضیح دهیم باید بگوییم که 

سرعتی گفته می شود که هیچ گونه اجزای مکانیکی ندارند و به 

ب و یا بسیار کمتر دچار آسی HDDهمین دلیل به نسبت حافظه 

سبب می  SSDخرابی می شود؛ اما خب متاسفانه قیمت نسبتا باالی 

شود که افراد به خرید ظرفیت های پایین تر روی آورند. اما 

سرعت کمتری دارند اما در  SSDبه نسبت  HDDبا اینکه هاردهای 

عوض ظرفیت ذخیره سازی بیشتری را در اختیار کاربر قرار می 

 د. نده

 سترنالهارد اک یدرگاه ها

همانطور که پیش از این ذکر نمودیم، برای تشخیص سرعت حافظه 

هارد از دو مولفه اساسی یعنی نوع درگاه ها و تکنولوژی 

ذخیره سازی آن استفاده می شود. اینکه لزوما تکنولوژی 

ذخیره سازی حافظه جدید و پر سرعت باشد، همیشه به این معنا 

رای انتقال اطالعات نخواهد بود که شما سرعت باالیی را ب

دریافت می کنید؛ پشتیبانی از درگاه های جدید نیز عاملی 

بسیار مهم و تاثیرگذار در انتقال سریع اطالعات است. امروزه 

برای انتقال  USBدر اغلب هاردهای اکسترنال از درگاه 

اطالعات استفاده می شود اما باز هم خوب است تا پیش از خرید 

مایید که رایانه شما از درگاه جدید هارد، اطمینان حاصل ن

 پشتیبانی می کند یا خیر. 

 یریدوام و حمل پذ یزانم

یکی از بهترین مزیت های هارد اکسترنال که الزم است در 

هنگام خرید توجه ویژه ای به آن داشته باشید، قابلیت حمل 

اگر قصدتان از خرید هارد ذخیره سازی آسان آن می باشد. 



اطالعاتتان و نگهداری از آن در خانه است که لزومی ندارد به 

حمل پذیری آسان آن توجه داشته باشید اما اگر نیاز است که 

هارد را دائما با خود حمل نموده، بهتر است اوال هاردی را 

 تهیه کنید که وزن آن سبک باشد و دوما در برابر ضربه و آب

نیز از خود مقاومت زیادی نشان دهد. توجه داشته باشید که 

این است که بر اثر ضربات  HDDیکی از مشکالت عمده هاردهای 

متوالی حاصل از حمل طوالنی مدت، هد هارد که وظیفه آن 

خواندن اطالعات است با دیسک برخورد می کند و ممکن است باعث 

 عاتتان از هارد شود. یا تمام اطالو حذف شدن بخشی از اطالعات 

 یتامن

مورد حمله  هاردهای اکسترنال بر خالف سرویس های شبکه ای

سایبری قرار نمی گیرد و به همین خاطر فایل های ذخیره شده 

در آن از امنیت بیشتری برخوردار است. اما توجه داشته 

باشید که فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که برای امنیت 

گرفت که از جمله این فاکتورها توجه به هارد باید در نظر 

عدم وارد شدن ضربه به آن می باشد. هاردهای اکسترنال از 

تکنولوژی مغناطیسی برای ذخیره داده های خود استفاده می 

د که ند و همچنین دارای بازوهای مکانیکی و پالتر می باشنکن

با وارد شدن ضربه به آن ممکن است دچار خرابی و از بین 

فایل های موجود در هارد شود. بنابراین برای رفع این رفتن 

مشکل بهتر است از هاردهای با ویژگی ضد ضربه و ضد آب بودن 

که به آن ها هاردهای آرشیوی نیز گفته می  هاستفاده نمود

شود. البته در نظر داشته باشید که هاردهای آرشیوی دارای 

هاردهای طراحی متفاوت و همچنین ابعاد بزرگتری به نسبت 

 د.  نمعمولی می باش

 محصوالت یتوجه به گارانت

حتما پیش از خرید محصول به مدت زمان گارانتی آن توجه 

نمایید چرا که هارد اکسترنال قرار است محل ذخیره سازی 

اطالعات بسیار مهم و ارزشمند شما باشد و واضح است که نمی 

شرکت  4خواهید در صورت بروز مشکل، بدون پشتیبان بمانید. 

مطرح ضمانت کننده هاردهای اکسترنال که از نظر مشتری مداری 

در رتبه باالیی قرار گفته اند شرکت های آونگ، آواژنگ، داده 

پرداز متین و سازگار ارقام می باشد که در صورت دیدن نام 

هر یک از آنان می توانید با خیال راحت محصول را خریداری 

 نتی راحت باشد. نموده و خیالتان از بابت گارا



 کننده هارد اکسترنال یدمعتبر تول یبرند ها

امروزه برندهایی همچون هارد اکسترنال چه مارکی بخریم؟ 

سیگیت از برندهای  ونگ، ای دیتا ووسترن دیجیتال، سامس

معروفی هستند که در این زمینه فعالیت می کنند و مدل های 

ظرفیت های گوناگون مختلفی از هارد اکسترنال با طراحی ها و 

اگر به دنبال قدیمی ترین برندهای موجود  را عرضه می کنند.

در بازار هستید، هاردهای برند وسترن دیجیتال و سی گیت جزو 

با قدمت ترین های بازار می باشند به طوری که سی گیت به 

سال سابقه تولید هارد را دارد؛ اما اگر  30تنهایی بیش از 

رایتان مطرح باشد، برندهای سیلیکون محبوب ترین برندها ب

هستند. پاور توشیبا، ای دیتا و سونی جزو برترین های بازار 

ن دیجیتال و ای دیتا با قیمت در این میان هاردهای وستر

نسبتا مناسب خود نیز توانسته اند از محبوبیت زیادی 

 برخوردار باشند. 

 یتاد یهارد اکسترنال ا

ز برترین تولید کنندگان برند تایوانی ای دیتا یکی ا

 2001تجهیزات ذخیره سازی اطالعات در دنیا است که از سال 

فعالیت خود را آغاز نمود. عمده فعالیت این شرکت در زمینه 

هاردهای اکسترنال، فلش مموری و انواع کارت حافظه می باشد 

که محصوالت آن نیز به زیبا بودن و مقاومت شهرت دارند. خوب 

هاردهای رده باالی این برند تمام  است بدانید که

استانداردهای نظامی دنیا را پشت سر گذاشته اند و به راحتی 

 د. نبا برندهای وسترن دیجیتال و سی گیت به رقابت می پرداز

 پاور یلیکونهارد اکسترنال س

سیلیکون پاور یکی دیگر از برندهای محبوب و شناخته شده در 

فعالیت  2003عرصه محصوالت ذخیره سازی اطالعات است که از سال 

خود را در تایوان آغاز نمود. این برند از سبد کاالیی بسیار 

متنوعی برخوردار است و در بین هاردهای این کمپانی، به 

قیمت پیدا نموده و هم راحتی هم می توانید هاردهایی ارزان 

هاردهایی که بسیار حرفه ای و سرسخت هستند و استانداردهای 

 زیادی را پشت سر گذاشته اند. 

 هارد اکسترنال سامسونگ

همه ی ما با این برند کره ای به خوبی آشنایی داریم و می 

دانیم که یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع سخت افزار 

د سامسونگ یکی از بزرگترین و بهترین . برندر دنیا می باشد

تولیدکنندگان انواع هارد می باشد که با کیفیت و سرعت خوب 



محصوالت خود، در میان کاربران از محبوبیت زیادی برخوردار 

 است. 

 هارد اکسترنال وسترن

کمپانی وسترن دیجیتال یک برند قابل اعتماد و معروف در 

ر دستگاه های ذخیره زمینه ساخت هاردهای اکسترنال و دیگ

میالدی  1970سازی می باشد. این شرکت فعالیت خود را از سال 

شروع نموده و به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان 

هارد دیسک در دنیا شناخته می شود. ظرفیت هاردهای اکسترنال 

ترابایت متفاوت است و  8گیگابایت تا  500این کمپانی از 

زو معتبرترین انتخاب های خریداران به برای سالیان متمادی ج

 شمار می رود. 

 

 یم؟کن یریجلوگ یوترمادربرد کامپ یچگونه از خراب

سیستم شما را تا متاسفانه یکی از مشکالتی که ممکن است 

آستانه مرگ نزدیک کند، آسیب مادربرد است که وظیفه اصلی آن 

طعات کنترل پردازشگر مرکزی و ایجاد رابطه بین آن و سایر ق

می باشد. اما چگونه می توانیم از خرابی این قطعه ارزشمند 

جلوگیری کنیم؟ جریان زدگی یکی از مهمترین دالیل خرابی 

مادربرد می باشد. گاهی وسیله جانبی که به مادربرد متصل می 

کنیم نیاز به توان بیشتری دارد و یا اینکه دچار ایراد و 

شود که جریان بیشتری  یا اختاللی است که این مسئله سبب می

از مین برد کشیده شده و در نتیجه مادربرد دچار جریان زدگی 

یا جریان کشیدگی شود. بنابراین سعی کنید که هیچگاه از فن، 



حافظه جانبی و کارت های غیرمجاز و بی کیفیت در کامپیوتر و 

 یا لپ تاپ خود استفاده نکنید.

ی شود، سوختن از دیگر عواملی که سبب خرابی مادر برد م

قطعات مادربرد است که با استفاده از منبع تغذیه 

استاندارد، جلوگیری از خرابی شیارهای گسترش و اتصال وسایل 

جانبی استاندارد می توانید از بروز آن جلوگیری بعمل 

آورید. برای جلوگیری از خرابی مادربرد بهتر است که در 

در حمل و نقل  هنگام اتصال سایر قطعات به آن دقت نموده،

از ماژول حافظه استاندارد استفاده گردد کامپیوتر دقت شود، 

و همچنین از کارت های گرافیک استاندارد استفاده و در نصب 

آن نیز بسیار دقت شود. با رعایت این نکات تا حد زیادی می 

توانید از خرابی مادربرد که یکی از اصلی ترین قطعات 

 آورید.  کامپیوتر است، جلوگیری بعمل

 نتیجه گیری

نیاز روزافزون به حافظه های جانبی و همچنین استفاده از 

به فکر تولید تکنولوژی سبب شده است که کمپانی های بزرگ 

د. کسترنال با قابلیت های متفاوت باشنمدل های مختلف هارد ا

اینکه چه هارد اکسترنالی بخرم و یا اینکه هارد اکسترنال 

چی خوبه به طور عمده به نیاز شما از هارد بستگی دارد اما 

توصیه ای که ما می توانیم به شما داشته باشیم این است که 

در هنگام خرید هارد اکسترنال، حافظه ای را انتخاب کنید که 

ا باشد تا در طوالنی ظرفیت ذخیره سازی آن بیشتر از نیاز شم

مدت به خرید هارد دیگری احتیاج پیدا نکنید. به نظر شما 

مناسب ترین ظرفیت برای یک هارد چقدر است و کدام برند برای 

  خرید مناسب تر می باشد؟

 سئواالت متداول

بهترین مارک هارد اکسترنال کدام است؟ برندهای زیادی  -1

فعالیت نموده  امروزه در زمینه تولید هاردهای اکسترنال

و محصوالت خود را به فروش می رسانند اما در این میان 

که مدل های با کیفیت و محبوب تری را برندهایی هستند 

روانه بازار کرده اند. از جمله این برندها می توان به 

ای دیتا، سیلیکون پاور، سیگیت، توشیبا، سامسونگ و 

 وسترن اشاره نمود. 

گوشی و یا تلویزیون نیز متصل می آیا هارد اکسترنال به  -2

شود؟ هاردهای اکسترنال در دو نوع با آداپتور و بدون 



آداپتور به فروش می رسد که هاردهای آداپتوردار را به 

راحتی می توانید به گوشی وصل کنید اما هارد اکسترنال 

بدون آداپتور برای اتصال به گوشی همراه، نیاز به یک 

ن تغییر فرمت سیستم عامل منبع تغذیه مجزا و همچنی

دارد. برای اتصال هارد به تلویزیون نیز ابتدا باید 

تلویزیون را بررسی کنید که آیا امکان پشتیبانی از 

هارد را دارد یا خیر. پس از آن نیاز است تا مواردی 

همچون رمزگذاری هارد، ساختار پارتیشن و فرمت فایل ها 

زیون به ه تلویو پس از آن هارد را ب هرا بررسی نمود

 د. وسیله کابل رابط متصل نمایی

از  SSDدر چیست؟ هاردهای  HDDبا  SSDتفاوت هاردهای  -3

در برابر  HDDبهتر است چرا که هاردهای  HDDهاردهای 

ضربه مقاوم نمی باشد و در برابر تکان های حین جابه 

جایی ممکن است اطالعات روی هارد حذف شود و همچنین پوشش 

 HDDمحافظ روی آن ها باعث می شود که به نسبت هاردهای 

 سنگین تر باشند. 


