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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران   مجله نت   
یزدان یوسفی نویسنده:    

 

راهنمای خرید هارد  
اینترنال و انتخاب از  

 مختلف هایسری

از   یکی  شاید  هارد  خرید  هر  نیاز   نیتر ی دستدم آموزش  های 
کنن که خرید و انتخاب هارد کاری  ها فکر می خیلی فردی باشه، 

ترا کاری نداره، اما تا حاال فکر  نداره، درسته خرید یک هارد یک  
کردید این هارد رو برای چه کاری نیاز دارید؟ به این فکر کردید  

دونید آیا می   ؟ که بهترین هارد رو بر حسب نیازتون تهیه کنید 
ی اطالعات مناسبه، برای نصب ویندوز  که هاردی که برای ذخیره 

اول از  و بازی مناسب نیست؟ قبل از خرید یک هارد باید شما  
خودتون بپرسید که این هارد رو برای چه کاری نیازدارید؟ فقط  

تونین بهترین هارد رو بر حسب  بعد از طرح این سواله که می 
 نیازتون تهیه کنید. 

 

https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
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 حسب نیاز انتخاب بهترین هارد بر
 

 
 

کنن که خرید و انتخاب هارد  ها فکر می خیلی های هر فردی باشه،  نیاز   نیتر ی دستدم آموزش خرید هارد شاید یکی از  
ترا کاری نداره، اما تا حاال فکر کردید این هارد رو برای چه کاری نیاز دارید؟ به  کاری نداره، درسته خرید یک هارد یک  

کنید  تهیه  نیازتون  رو بر حسب  بهترین هارد  کردید که  فکر  برای ذخیره آیا می   ؟ این  ی اطالعات  دونید که هاردی که 
اول از خودتون بپرسید که این هارد  مناسبه، برای نصب ویندوز و بازی مناسب نیست؟ قبل از خرید یک هارد باید شما  

 تونین بهترین هارد رو بر حسب نیازتون تهیه کنید. رو برای چه کاری نیازدارید؟ فقط بعد از طرح این سواله که می 

. پس بهتره که در این زمینه  می دار نگه ها رو در یک جای امن  خوایم برای همیشه اون ی ما اطالعاتی داریم که می همه  
  ی کس چ یهتونم بگم که  عات داشته باشیم، اگه موافقبن در این مطلب با من همراه باشید، چون به جرات می یک سری اطال 
هایی که من تهیه کردم که  شه گفت که جدا از تعداد هارد من هارد نخریده، البته می   اندازهبه ی شخصی  برای استفاده 

اون  که  هست  دالیلی  نباشه،  مهم  خیلی  مشاید  خریدم،  رو  کاربری ها  برای  هارد ن  مختلفی  برند های  با  و  هایی  ها 
های مختلف رو تست کردم، اگه شما با من در این تنوع هم که شده برند   به خاطرهای متفاوتی تهیه کردم و  سرعت 

بررسی  های معروف رو هم  های متفاوت، برند ها و کاربری های مختلفی با سرعت مقاله همراه بشید، عالوه بر معرفی هارد 
که هارد کارکرده سالم    دم ی مدم که چطوری یک هارد کارکرده بخرید، یعنی به شما آموزش  کنم و حتی به شما یاد می می 

دم اما خب بعضی مواقع نیازه که  رو از هارد معیوب تشخیص بدید؛ البته شخصا خرید هارد کارکرده رو پیشنهاد نمی 
 ید هارد معیوب رو از سالم تشخیص بدید که کاله سرتون نره هارد کارکرده تهیه کنید؛ پس بهتره که بتون
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 سکیهاردد تاریخچه 
 

 
 

کامپیوتر   سکیهاردد اولین    سیگیتشرکت    1980در سال   این هارد مخصوص    5.25دیسک  های شخصی رو ساخت، 
هارد    یفّناور البته    مگابایت بود،  5حافظه این هارد تنها    های شخصی بدل شد،اینچی به اولین هارد مخصوص کامپیوتر 

خوام که نکات  مده بود؛ در این مطلب سعی ندارم که تاریخچه هارد رو برای شما بنویسم، بلکه می قبل از این به وجود او
ز تولید این هم خالی از لطف نیست، مثال تا قبل ا  مسائلاما خب دونستن یک سری    رو به شما یاد بدم،  یتر ی کاربرد
هایی که  شدند، شاید براتون جالب باشه شرکت اینچی تولید می  14و  8های ها در اندازه اینچی، هارد  5.25 سکیهاردد 

شون  ها محصوالت دادن، اونعمده به بازار نمی   صورتبه محصوالت خودشون رو  میالدی    1990کردن تا سال  هارد تولید می 
  کم کم  1990ها از سال  کردن اما اون دادن و تحت برند خودشون کار نمی های کامپیوتر می مستقیم به سازنده  صورتبه رو  

شد هارد رو از ها بود که دیگه می شون رو در بازار تحت برند خودشون عرضه کردن، و تقریبا از همون سال محصوالت 
قابلیت ارتقا هارد رو چه از نوع خارجی و یا    1984ینتاش تا سال  های مکها تهیه کرد، جالبه که بدونید، کامپیوتر فروشگاه 

نمی  عمال  و  نداشتند،  اون داخلی  هارد  کرد،شد  تعویض  رو  نیاز    ها  و  لپ کرد  اضافهبه کمبود حجم  در  هارد  ها،  تاپ ن 
کمپانی اپل    1986در سال    ها سوق داد،ها رو به سمت ایجاد راهی برای متصل کردن حافظه خارجی به کامپیوتر کمپانی 

تونستن با استفاده از این  های این کمپانی می مجهز کرد، که دارندگان کامپیوتر   SCSI  اولین کامپیوتر خودش رو به پورت 
دوم اپل( وصل کنن. البته در ادامه با    نسلها )مثل  مجهز بودن رو به این کامپیوتر  SCSI هایی که به پورت  پورت درایو 
پورت    یفّناور پیشرفت   اومدن  در    USBو  پورت  این  از  استفاده  بوردهاو    ی هاسک یهاردد تر،  جدید   یمادر 

اون    های این پورت سرعت باالتر ترین مزیت رو آغاز کردن و یکی از مهم   USBخارجی)اکسترنال( هم استفاده از پورت  
 در انتقال داده بود. 
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 ی هارد دقیقا چیه؟ وظیفه
 

  عامل ستم یسها هارد به فضایی برای نصب  طور که اطالع دارید، وظیفه هارد ذخیره اطالعات است، البته در رایانه همون 
یاد داریم تا همین طور که اکثر ما به سازی اطالعاته، همون که خود این حالت هم نوعی ذخیره   شدهل یتبد ها  و برنامه 

ها و   های مهم، عکس های اداری، فیلم مراسم ها و سند شون )فایل م کشور خودمون اطالعات مهم چند سال پیش مرد
رو روی دیسک دیگر اطالعات  نوری ذخیره می شون(  این دیسک های  اما خب  نوری)کردن،  مشکالت   ( DVDوCDهای 

های بسیار زیاد به علت  )خرابی گرفتنخش  ها  ترین مشکالت اون بشه به سه تا از مهم   نیبن یدرازیادی داشتن که شاید  
 ها سک یهاردد   رفتهرفته ها اشاره کرد، اما  کثیف شدن و یا استفاده زیاد ( و طول عمر کم و یا حتی کم بودن حجم اون 

های نوری رو ندارن،  کدوم از مشکالت دیسک شه گفت که تقریبا هیچ های نوری رو گرفتن، و به جرات می جای دیسک 
کنند باعث شد که  می فضایی که اشغال    به نسبتطور حجم بیشتر  زیاد، مقاوت بسیار باالتر و همینطول عمر بسیار  
 هاسک یهارددطور که اطالع دارید،  دیسک نوری در بین مردم رواج پیدا کنه، اما همون   یجابه دیسک  استفاده از هارد 

 برای کار ما مناسب هستند.  هاسک ی هاردددوم نوع از  باید بدونیم که ک  کنندهمصرف عنوان  هم تنوع زیادی دارند و ما به 

 

 حمل نقل و پورت  نظر از  سکی هارددانواع 
 

کاربری  مناسب  هارد  خرید  آموزش  اینکه  از  پایه قبل  اطالعات  باید  شما  کنیم،  شروع  رو  مورد تون  در  رو  ها  هارد  ای 
یک مسئله ساده باشه، و    ابتداطور که در ابتدای مقاله گفتم، خرید و انتخاب یک هارد شاید در  همون   باشین،داشته

مختلفی به بازار عرضه    در انواعها  طور نیست، هارد خواد، اما واقعا اینپیش خودمون بگیم هارد خریدن که تحقیق نمی 
 ونقلحمل   ازنظررو    خوام این قطعه الکترونیکیفعال می ها صحبت خواهیم کرد، اما  بیشتر در مورد اون   ترن ییپاشدن که در  

 )هارد اکسترنال(  خارجی داخلی )هارد اینترنال( و دومی هارد ما دو نوع هارد داریم یکی هارد م، ببینید بررسی کن

 هارد اینترنال یا همون هارد داخلی چیه؟ 
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  DVRتاپ و یا دستگاه  الکترونیکی مثل کامپیوتر لپ هارد داخلی همون طور که از اسمش پیداست، در داخل قطعات  
ها  گونه هاردوصل میشه، این   موردنظربه دستگاه    M2و یا    SATA،IDEهای  گیره و مستقیما با استفاده از پورت قرار می 
و یک کابل    چهارسو  ی گوشتچ یپخواد با یک  شه فقط حال و حوصله می کرد)البته برای شدن که می   جاجابه شه  رو نمی 

طور  و هاردت رو وصل کنی، ولی همون  ی بازکنکیس رو    نیتوی م که رفتی  ییهرجا ساتا، شما با استفاده از این ملزومات 
تره، دیگه نیازی هم    صرفهبه زیاد    ییجاجابه هارد اکسترنال در صورت لزوم  خرید یک    به نظرم خواد،  که گفتم حوصله می 

 . نیست(  یگوشتچ یپبه حمل  

 

 اکسترنال یا همون هارد خارجی چیه و چه کاربردی داره؟ هارد 
 

 
 

ابعاد کوچک  به پورت  تر و همچنین کمی شیک هارد اکسترنال، همون هارد داخلیه در  تا    USBتر که  هم مجهز شده 
ها به دلیل داشتن این نوع هارد   ؛ تاپ و ... متصل کرد هایی نظیر تلویزیون، کامپیوتر، لپ بشه اون رو به دستگاه   یراحتبه 

  ،های زیادی دارند، البته انتخاب از بین این دو نوع هارد هممختلف طرفدارهای  و استفاده در سیستم   ونقلحملقابلیت  
ساعته به کامپیوتر وصل نیست، قطعا طول   24بستگی به نحوه استفاده و نیاز شما داره. این نوع هارد به این دلیل که 

 تونه انتخاب بهتری باشه. های مهم می ی داره و برای آرشیو فایل عمر بیشتر 
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 مزایای هارد اکسترنال 
 بودن  حملقابل  •
 امکان استفاده فقط در مواقعی که به اطالعات آن نیاز داریم  •

 

 مزایای هارد اینترنال 
بیشتر   • نسبتسرعت  به   به  اینترنال  اکسترنال)هارد  به  هارد  هارد  متصل می   مادربردصورت مستقیم  ولی  شه 

 ده(انتقال می  USBو از طریق پورت ر  اکسترنال اطالعات
 RAIDقابلیت  •
 دوام بیشتر در صورت روشن بودن هر دو هارد  •
 حجم  به نسبتهزینه کمتر   •

 

 های مختلف هارد اینترنال برند
برند دونید در کشور ما هم هارد طور که می همون  با  اینترنال  از قدرت  می های مختلفی عرضه  های  شوند و خریداران 

تونم از سیگیت،وسترن  کیفیت رو به شما معرفی کنم؛ می انتخاب باالیی برخوردار هستن، اگه بخوام چند برند معروف و با
های  های متفاوت برای کاربری هایی رو با سرعت و حجم ها هارد دیجیتال و توشیبا نام ببرم، البته هر کدوم از این برند 

آگاهانه بهترین هارد رو برای استفاده    د یباد کنیم تا شما  ها بررسی می اند، که در ادامه اکثر اون بازار عرضه کرده   متفاوتی به 
 خودتون انتخاب کنید. 

 

 های اینترنالانواع هارد
 

انجام دادم،   مادربردپورت و اتصال به    ازنظر رو    یبند م ی تقسکنم، البته این  تقسیم می   دودستههای اینترنال رو من به  هارد 
  IDEهای  شون منقرض شد، هارد شکر که دیگه تا حدودی نسل   خدا روتر از بقیه هستن و  نوع اول که نسبتا قدیمی 

های  ، هارد IDEتر برخوردار بودن، بعد از نسل های جوون برادر   به نسبت تری  هستن، این نوع هارد از سرعت و حجم کم 
SATA    های ساتا  در هارد گیری داشتن،  نسل قبلی خودشون پیشرفت چشم   به نسبت)ساتا( به بازار عرضه شدن که

رسد)البته این سرعت مربوط به پورت ساتاست( اما سرعت انتقال می گیگابیت بر ثانیه هم   6سرعت انتقال اطالعات تا 
که سرعت    شدهاضافه   مادربردهاهم جدیدا به    M2رت  البته پو  .رسید مگابایت می   133اطالعات در نسل قبلی تنها به  

هاردهایی    به نسبت کنن  هایی که از این پورت استفاده می است، اما سرعت هارد   هی بر ثانگیگابیت    6انتقال این پورت هم  
خوبی نبود درسته؟    الوس؟  کدو مه حسب پورت  اما بهترین هارد اینترنال بر   .کنن بیشتره که از پورت ساتا استفاده می 

رو کال    M2های ساتا بهترین هستند.)پورت  شدن پس همون هارد رو که گفتم کاش زودتر منقرض می   IDEهاردهای  
 (فاکتور گرفتیم
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 نیاز  ا توجه به هارد ب انتخاب
 

شیم  می   روروبه   یشمار ی ب های  میگیریم، هارد جدیدی تهیه کنیم با انتخاب   که تصمیم طور که اشاره کردیم، وقتی همون 
ی مختلفی  هابارنگ هاش رو  ، مثال شرکت وسترن دیجیتال هارد اند شدهی طراح   ی بخصوص   که هر کدوم برای استفاده 

که یک هارد فرضا یک  گن  شن و می دونن، و صرفا وارد مغازه می ها رو نمی ها تفاوت این هارد تفکیک کرده، که خیلی 
که فردی به مغازه    شدهده یدده و یا حتی  دار هم هر هاردی که دم دستش باشه رو به مشتری می ترا بهم بدید، و مغازه 

ترین هارد شرکت  مراجعه کرده و صرفا به دلیل ارزون بودن یک هارد وسترن دیجیتال سبز رو خریده )این هارد ضعیف 
ها از میزان حافظه کش و سرعت  بقیه هارد   به نسبت هارد برای آرشیو کردن اطالعاته و  وسترنه که البته کارایی این  

از    مراتببه ش هم  و نویز   یی دارهطول عمر باال  خب مزایای هم داره، مثال هارد سیز شرکت وسترنکمتری برخورداره، اما  
های سنگین طراحی نشده، خود من  برنامه ، پس قطعا این هارد برای اجرای ویندوز و  (های این کمپانی کمتره دیگر هارد 

ها شاهد این موضع بودم که یکی از آشنایان همیشه از سرعت کم کامپیوترش گالیه داشته، و بعد از بررسی این بار 
 ز بود. کرد وسترن سبموضوع متوجه شدیم که هاردی که ایشون ازش استفاده می 

 

 تال ی جی وسترن د یهاهارد یرنگ ها ی معن
 

 
 

تونید  دیسک است، محصوالت این شرکت رو می زمینه تولید هارد ها در وسترن دیجیتال یکی از معتبرترین شرکت شرکت  
های اینترنتی رو  طور که اطالع دارین، اگه سری به بازار بزنید و یا سایت همون در کشور خودمون تهیه کنید،    یراحتبه 
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های متعددی به بازار عرضه کرده  های خودش رو در رنگ د شین، که شرکت وسترین دیجیتال هارچک کنید؛ متوجه می 
، اگه  نشدهاستفاده ها  های دارای معنی و مفهوم خاصی هستن و صرفا برای زیبایی محصول از این رنگ و قطعا این رنگ 

  رونی االبته تونید هاردی رو که بیشترین کارایی رو برای شما داره رو انتخاب کنید، ها رو بدونید، می شما معنی این رنگ 
های مختلف استفاده کرد اما ممکنه کمی  ها در زمینه ها یکیه و میشه از تمامی اون بگم که خط تولید اکثر این هارد 

ها  سترن رو یاد بگیرید و تفاوت اونهای و، پس با ما همراه باشید تا معنی رنگ های هارد شون متفاوت باشهبازدهی 
 هم بدونید. رو با 

 

 

 وسترن دیجیتال سبز
 

 
 

های شرکت وسترن دیجیتاله، اگه شما کنیم، رنگ سبز از سری هارد خب اولین رنگی که در این مقاله اون رو بررسی می 
هارد فرضا یک ترا رو میگرفتین، فروشنده به دلیل اختالف   شدین، و از فروشنده قیمت وارد می ای  تا پارسال به هر مغازه 

کرد و شما هم خشنود از اینکه یک خرید ارزون  به شما معرفی می   رنگ ی آب جای هارد  تومانی این هارد رو به هزار   10قیمت  
و فایل انتخاب کرده  اگه شما این هارد رو برای آرشیبگم    رونی اگشتید، البته  تجربه کردید، به خانه خود برمی   روخوب و  

از درست  انتخاب باشین، قطعا یکی  زندگی شما بودهترین  اکثرا هارد سبز رو برای نصب سیستم عمل تهیه  ،  های  اما 
شه که انتخاب و خرید شما به یک تجربه تلخ بدل بشه، هارد سبز از شرکت وسترن  کردن که خود این مورد باعث می می 

شه به دوام باال و سرعت  های این هارد می فایل و اطالعاته، از مشخصات و ویژگی داری  دیجیتال مخصوص آرشیو و نگه 
ی مستقیمی با سرعت اون داره، هارد وسترن  پایین و همچنین نویز کم اشاره کرد، البته دوام و نویز کم این هارد رابطه 

طور  ، همونشدهعرضه رابایتی به بازار  ت  8گیگابایتی تا    250های  چرخه و در حجم می   RPM  5400گرین با سرعتی معادل با  
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ی و بهینه   مصرفکم ها محصوالت  شه نمادی برای طبیعت دونست و خیلی از کمپانی می که اطالع دارین، رنگ سبز رو  
از این هارد برای کار  به این توجه داشته باشین، اگه شما  انتها  بازار می کنن، در  با این رنگ روانه  رو  های  خودشون 

یا نصب   و  بازده خوبی ازش نمی   عاملستمیسمحاسباتی  کنید،  این هارد،  استفاده  از  بهترین حالت استفاده  گیرین، 
هاتون رو روی اون نصب  عنوان هارد دومه؛ یعنی شما هارد اول کامپیوتر خودتون رو که ویندوز، بازی و برنامه استفاده به 

های مشکی و یا آبی(، البته قطعا اگه سرعت براتون مهمه، تهیه یک  از رنگ باشید)ترجیحا    کردهه ی تهقبال  کنید رو  می 
رو هم    SSDهای  هارد   یزودبه از اصل قضیه فاصله نگیریم، من    به نظرم تونه شما رو به بهشت ببره، خب  می   SSDهارد  

ارد وسترن دیجیتال سبز؛ وارد استفاده از همکنم، برگردیم به موضع اصلی یعنی  در یک مقاله دیگه معرفی و بررسی می 
که به چند موردی هم اشاره کردم، اگر ما نیاز به فضای    هابرنامه و نصب    عاملستم یسای برای  پس از انتخاب هارد دیگه 

 هارد سبز رنگ وسترین دیجیتاله،   هامون و یآرشداری بهترین انتخاب برای نگه  م یداشته باشبیشتری 

 :های هارد وسترن دیجیتال سبز ویژگی 

 سرعت کم  •
 مناسب برای هارد دوم و ذخیره اطالعات  •
 دواممقاوم و با  •
 هاقیمت کمتر به نسبت دیگر رنگ  •
 تر تولید نویز کم  •

 
 

 بررسی هارد وسترن دیجیتال آبی 
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صورته،  شن، البته این مورد فقط در کشور ما به این رنگ آبی معطوف می   یسوبه های  از رنگ سبز همه چشم   بعد  خب
توسط شرکت وسترن دیجیتال رو    دشدهیتولهای  های آبی بیشترین استفاده رو در بین هارد دنیا رنگ هارد اما در کل  

های سبز برخوردارن و همین موضوع باعث شده که  هارد   نسبت بههای وسترن از سرعت بهتری  این سری از هارد دارن،  
از هارد آبی این  ارد سبز وسترن شما می های خانگی بیشترین استفاده رو داشته باشن، برخالف هدر کامپیوتر  تونید 

البته  ، بیادبا سرعت معقول هم بر   عاملستم یسمحاسباتی و اجرای   یکارهاپس شرکت این انتظار رو داشته باشین که از  
متفاوته، پس اگر شما   باهم ها  در حال حاضر دو سری هارد وسترن دیجیتال آبی در بازار داریم، که سرعت چرخیدن اون

اینترنتی سفارش بدین، حتما توجه کنید که هاردی    یهات یساوب هم به بازار رفتید و یا قصد داشتین یک هارد آبی رو از  
هم در بازار    RPM  5400باشه، چون یک سری هارد آبی با سرعت    RPM  7200رو انتخاب کنید؛ که سرعت چرخیدنش  
های شرکت وسترن رو  این سری از هارد   های سبز وسترن دیجیتاله.ر حد هارد موجوده و سرعت این سرعت دقیقا د

های کوچک استفاده کرد. البته باید بگم که سری  های خانگی و همچنین ادارات و شرکت شه برای مصارف کامپیوتر می 
تری رو نسبت  بیش   یسروصداشه که کمی  آبی به نسبت سری سبز از سرعت بیشتر برخوردار هستند و همین باعث می 

کمی نویز هست، انتظار صدای تراکتور رو از هارد آبی نداشته   سروصدابه اون سری تولید کنن)البته دوستان منظورم از 
کنه، و  ی بازار می های مختلفی تولید و روانه کنه(، وسترن دیجیتال سری آبی خودش رو با حجم باشین کال اذیت نمی 
نظر خودتون رو انتخاب  ترابایتی، هارد مد   6گیگابات تا    500های  تونید از بین حجم تون می نیاز   دازه شما بسته به نوع و ان

 و تهیه کنید. 

 :های هارد وسترن آبیویژگی 
 ترابایت   6مگابایت تا   500های تولید در ظرفیت  •
 شه(بیشتر می چقدر این حافظه کش بیشتر باشه سرعت هارد  مگابایت )هر  64تا  16حافظه کش از  •
 تر بودن هارده( )در اینجا هم سرعت بیشتر نشانه قوی  RPM 7200و  5400سرعت چرخش  •
 های روزمره های خانگی و کار مناسب برای سیستم  •
 ، البته نگران نباشید هارد قطعه مقاومیه وجود کمی لرزش و نویز در هارد •

 
 بررسی هارد وسترن دیجیتال مشکی 
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دونیم که رنگ  کالس؟ همه می رسه، چرا با کالس خانواده می آبی وسترن حاال نوبت به فرد با   بعد از بررسی هارد سبز و
بودن و همچنین مستحکم و مقاوم بودن رو به   ت یفیباکمشکی رنگیه که نماد الکچری بودنه، چون این رنگ یک حس 

کیفیت خودش رو با این رنگ به  های با ده؛ شرکت وسترن هم از این نکته روانشناسی استفاده کرده و هارد مشتری می 
با رایانه خود کارهای    و   هاس ی نوبرنامه ها،  رو برای گیمر   یتال هارد مشکیشوسترن دیجبازار عرضه کرده،   کسانی که 

روانه بازار کرده و همچنین این   RPM  7200های وسترن با سرعت  کنن طراحی کرده؛ این سری از هارد محاسباتی می 
کنه، البته این تمام ماجرا نبود، و وسترن برای عملکرد بهتر در این سری از  مگابایتی استفاده می   128کش  هارد از حافظه  

های قبلی  سری   به نسبت تری  یابی و ایندکس بهینهدو پردازنده استفاده کرده و همچنین این سری رو به الگوریتم دست 
در سریع بتونه  تا  کرده،  رمجهز  اطالعات  زمان ممکن  دسته ترین  در و  نمایش  به  و  کرده  در  بندی  هارد هم  این  بیاره، 

تا    500های  ظرفیت  بدون دغدغه حجم    6گیگاباتی  این کمپانی  کاربران  تا  بازار شده  روانه  و  تولید    از یموردنترابایتی 
ه، اما چرا  تر کار متوجه شدید این سری روی کاغذ خیلی از سری آبی قوی   ینجایاطور که تا  خودشون رو تهیه کنن، همون

که در این مدل با    گفتم روی کاغذ؛ اگه راستش رو بخواین خود من هم از این سری هارد استفاده کردم و تنها تفاوتی
بود( دیدم نویز و لرزش کمتر و البته دوام بیشتر بود؛ و  RPM  7200سری آبی )البته سری آبی که سرعت چرخیدنشون 

به نداشتن، حاال می   باهم هایی که گرفتم در زمینه پردازش اطالعات خیلی تفاوتی  به تست   با توجه صورت  شه گفت 
تست رو وسترن    3تست این دو سری عملکردی مشابه داشتن و    6حداقل در    شدهانجام میانگین، در بین ده تست  

به  ال مشکی با اختالف ناچیز پشت سر گذاشت و البته در موارد خیلی کمی هم وسترن آبی عملکرد بهتری رو  دیجیت
برادر الکچریش ثبت کرد، پس اگر روزی هارد آبی روی سیستم خودتون رو با یک هارد از سری مشکی تعویض    نسبت

که هارد مشکی  باشین    داشتهیاد  به   رون یاو    نباشی  نداشتهتون رو  کردین، انتظار یک تغییر فاحش در عملکرد سیستم 
تونید انتظار داشته باشید که کمی، فقط  رو برای شما بازی کنه، اما می   SSDوسترن دیجیتال قرار نیست که نقش یک  

عنوان دلیل  شه به سیستم شما رو بهبود بده و همچنین لرزش کمتر و مقاومت بیشتر سری مشکی رو می کمی سرعت  
 .رای خرید این سری دید تری ب محکم 

 

 :های هارد وسترن مشکی یا همون بلکویژگی 
 

 ترابایت   6مگابایت تا   500های تولید در ظرفیت  •
 مگابایتی  128و  64حافظه کش   •
 لرزش کمتر  •
 استفاده از دو هسته در چیپ هارد  •
 یابی به اطالعات الگوریتم متفاوت برای دست  •
 RPM   7200سرعت چرخش   •
 مقاومت و کیفت باال  •

 
 
 



 اینترنال راهنمای خرید هارد 
 

 

12 

 

 

 بررسی هارد وسترن دیجیتال قرمز 
 

 
پردازیم، در این قسمت از  این کمپانی می   قرمزرنگهای وسترن دیجیتال به هارد  خب دوستان در ادامه بررسی هارد 

هایی که  مقاله قصد دارم که هارد قرمز وسترن دیجیتال رو بررسی کنم، فقط قبلش یک نکته رو بگم، دوستان این رنگ 
)این    شدهده ید ه وسترن از اون برای تفکیک محصوالتش استفاده کرده برای زیبایی نیست، بارها  بینید، و کارخان می 

مورد رو به چشم خودم دیدم( چون طرف هوادار پرسپولیس بوده هارد قرمز گرفته و یا برعکس چون طرفدار استقالل 
تای قبلی هستن و صرفا کاربردشون در  چند تر از  های وسترن تخصصی بوده هارد آبی رو گرفته، خب این سری از هارد 

  ی ساز ره یذخ توان برای ها رو می گن، این هاردمی   NASبه اون  اختصاربه است که  تحت شبکه یساز ره یذخ  یهاستم یس
های  های هارد ترین ویژگی های ویدیویی تحت شبکه استفاده کرد، و یکی از مهم ات و همچنین فیلم و سریال و فایل اطالع
از کمپانی    یقرمزرنگ   تونین هارد ، شما می وقفه استبرای روشن بودن و کار کردن بدون    هاتوانایی اون قرمز،   رو که 

از این هارد کار بکشید، شرکت وسترن با    ی روز شبانه قرار بدید و    NASوسترن دیجیتال تهیه کردین رو در یک دستگاه  
با استفاده از قطعات مقاوم این اطمینان رو به مشتریان خود داده که این سری از استفاده از فناوری  ها و همچنین 

و    Wd Redهای قرمزش رو هم به دو دسته  رو ندارن، این کمپانی هارد   مدتی طوالنصورت  ها مشکلی برای کار به هارد 
Wd Red Pro   ای از  و نسخه حرفه   5400مثال نسخه عادی از سرعت چرخش  هم دارن،  هایی با تقسیم کرده که تفاوت

مگابایت    64متفاوتی هم برخوردار هستن، نسخه عادی    بره، این دو هارد از حافظه کش بهره می   7200سرعت چرخش 
شه؛ هم کمتر می   مروربه کنه که دور هاردش  می   مگابایت و البته نسخه عادی از یه قابلیتی استفاده  128ای  و نسخه حرفه 

شه و به همین دلیل طول عمرش  البته این قابلیت بسیار کاربردیه و زمانی که فشار روی هارد نیست سرعتش کم می 
 .شههم زیاد می 
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 بررسی هارد وسترن دیجیتال بنفش 
 

 
طور که  مناسبه؟ با ما همراه باشید؛ همون   DVRو    NVRهای  اگه برای شما هم سوال شده که چه هاردی برای دستگاه 

های بزرگ و  ی اخیر خیلی بیشتر شده، و عالوه بر مراکز و ساختمان بسته طی دهه های مدار دونید استفاده از دوربینمی 
ده از  ها هم به استفاده از این محصوالت رو آوردن، البته اگه از حق نگذریم استفاها و حتی خانه دولتی خیلی از مغازه 

ها برای ضبط  ، چون این دستگاه مداربسته های استفاده از دوربین   ادشدن یز ها برای امنیت بسیار مفیده، با  این سیستم 
بسیار زیاد شده؛   مداربسته زمینه هارد مناسب برای دوربین  سواالت هم در نیاز به هارد دارند،    DVRوقایع بر روی دستگاه  

ک محل  یا  و  منزل  در  هم  شما  اگه  مدار خب  دوربین  از  می ارتون  استفاده  می بسته  و  بدونید کنید  برای   خواهید  که 
تون چه هاردی رو تهیه کنین، باید به شما بگم که وسترن  دیجیتال برای این موضوع هم تدبیری اندیشیده؛ دستگاه 

دارن که    رو  یت این قابلها  بسته هستن، این هارد های مدارهای بنفش وسترن دیجیتال مخصوص دوربیندرسته هارد 
بدن و وقایماه  ادامه  کار خود  به  رو ضبط کنن، وستر ها بدون خاموشی و استراحت  افتاده  اتفاق  برای  ع  ن دیجیتال 

هر    WD Purple NVو    WD Purpleهای برداری کرده، هارد رضایت مشتریان خود در این رنگ هم از دو نوع هارد پرده 
کنن تا در مواقعی که الزم  رنگ ازش استفاده می های سبز همون فناوری که گفتم هارد )   intellipowerدو از تکنولوژی  

مگابایتی و    64ال هر دو مدل رو با حافظه کش  برن. وسترن دیجیتنیست سرعت چرخش هارد پایین بیاد( بهره می 
مگابایت اضافه    256  ها رو تا)در سری جدید وسترن حافظه کش این هارد   روانه بازار کرده  RPM 5400سرعت چرخش  

ها متصل میشن، نسخه عادی  هایی است که به اون و تنها تفاوت این دو هارد در پشتیبانی تعداد دوربین  کرده است(
از   تنها  از    ترشیاحرفه کنه اما برادر  دوربین پشتیبانی می   32این هارد  رو    64قابلیت پیشتبانی  دوربین تحت شبکه 

 اضافه شده(.  64های معمولی وسترن بنفش هم قابلیت ساپورت )دوستان در سری جدید هارد داره
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 :های هارد وسترن بنفشویژگی 
 موجود در بازار  یاحرفه  NVR و  DVR یها انواع دستگاه  ی برا  مناسب •
 ساعته برای مدت طوالنی  24مناسب جهت استفاده  •
 دور رو هم اضافه کرده   7200هایی با سرعت ه البته جدیدا هاردق یدور در دق  5400سرعت چرخش  یدارا •
 حافظه کش  تی مگابا 256تا  64 یدارا •
 ت ی ترابا 10تا  ت یترابا   1 یهات یدر ظرف موجود  •

 
 بررسی هارد وسترن دیجیتال طالیی 

 

 
 

های شرکت وسترن دیجیتال به آخرین رنگ این کمپانی  دوستان در ادامه مقاله آموزش خرید هارد و پس از بررسی هارد 
طالیی   رنگ  از    نیتر ت ی فیباکرسیدیم؛  یا  و  دارید  خانگی  کامپیوتر  یک  شما  اگر  عمال  و  هست  وسترن  شرکت  هارد 

های روزمره دارید؛ نیازی به تهیه هارد وسترن طالیی ندارید؛ شرکت وسترن این هارد رو مخصوص  تون استفاده سیستم 
کنن، هارد طالیی  ها استفاده می   NASهای قدرتمند طراحی کرده و همچنین این هارد رو هم در  ها و سرور ر دیتاسنت

ترین قطعات از دوام و کیفیت باالیی برخورداره و همچنین وسترن به دلیل استفاده از دو پردازنده و استفاده از مرغوب 
کال جداست( و این توانایی رو داره که روزها و   SSDهای د هارد این شرکته )دوستان بحث هار  ن یتر پرسرعت این هارد 

ی قوی  طور که گفتیم از دو پردازنده طالیی همون   وسترنهای سنگین سرور رو انجام بده،  ها بدون وقفه پردازش سال
، وسترن  ترین زمان ممکن تعداد زیادی درخواست رو آنالیز کنهشه که در سریع کنه و همین مسئله باعث می استفاده می 

البته باید بدونید که سرعت  مجهز کرده،    ریگلغزش دیجیتال برای جلوگیری از لرزش این هارد، اون رو به یک محفظه  
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بایتی بهره  مگا   256و    128های کش  دور بر ثانیه هست، و همچنین این هارد از حافظه   7200چرخش این هارد هم  
 ترابایتی به بازار عرضه کرده است.   10تا  1های بره و این کمپانی هارد وسترن طالیی رو در حجم می 

 :های هارد وسترن طالییویژگی 
 ه ی بر ثاندور   7200سرعت   •
 مگابایتی  256و  128حافظه کش  •
 ر یگلرزه استفاده از محفظه  •
 ترابایت   10تا   1های عرضه در حجم  •
 استفاده از دو پردازنده دقیق  •
 کیفیت استفاده از قطعات با  •

 
 

 سیگیت آموزش خرید هارد  
 

 
 

شرکت هم مثل شرکت وسترن    نیا  م،یرسی م   تی گیشرکت س  یها به هارد   بار   نیاهارد    د یخب در ادامه مقاله آموزش خر 
از فروش    یتوجهقابل که حجم    هییکا یآمر   ی کمپان  ک ی  تی گیدر محصوالتش برخورداره، شرکت س  یاز تنوع خوب   تال یجید

شرکت وسترن    ی هاکمتر از هارد   ی ز یچ   ت یف یک  ازلحاظ  ینان کمپا  یهارو در انحصار خودش داره، هارد   ایهارد در دن
نظر شخص  اگه  البته  بخوا  یندارن،  رو  هارد   ن،یخود من  ترج   تی گیس  یهامن  به وسترن  از    شخصهبه  دم،ی م   حیرو 
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  ی کمپان  نیتر بزرگ   ییکایغول آمر   نیبرخوردار هستن، ا  یخوب  تی فیاز ک  به نظرم هستم و    یهم راض  تی گیس  یهاهارد 
هم سهام شرکت مکستور رو    2006شروع کرده و در سال    1980در سال    نه یزم  نیخودش رو در ا   تی و فعال  ههارد   د یتول

مثل وسترن    قایهم دق  تی گیاز رقباش رو هم از دور حذف کنه، شرکت س  یک یتا تجارتش رو گسترش بده و    د یهم خر 
هارد با    یمتعدد  یهای ازسر خودش بکشه،    به سمتاز رقابت دور نمونه و بتونه اکثر کاربران رو    نکهیا  یبرا  تالیجید

بتونه کاربران    نکهیا  یبرا  تی گی. شرکت سمیشی ها آشنا م با اون  شتری کرده که در ادامه ب  ییرونما   یمتعدد  یهات ی ظرف
 :به بازار عرضه کرده ی سر  ا یپنج دسته و  دررو به سمت خودش جذب کنه محصوالت خودش رو 

 

 هم های سیگیت باتفاوت هارد
 

 
 

در    یسر  • که  اجمال  کی بارکودا  برا  یسر   نیا  تیگ یگفت س  شهی م   ی نگاه  در    یهاکار   یرو  استفاده  و  روزمره 
 .کرده   یطراح  یخانگ  یهاستم یس

  ، یحفاظت   زات یوسترن رو دارن و مخصوص تجه  یهاقرمز هادر   یسر   به   هی شب  یهاوک، که عملکرد  یاسکا  یسر  •
 شدن یتحت شبکه و مداربسته، طراح   یهانیو دورب یتیامن

 .شدن  یطراح   یتجار  یهاط ی ها و محو شرکت  هاتاسنتریاستفاده در د  یهم برا ی سر  نیکه ا   ز،ینترپرایا یسر  •
  ی طراح   نیسنگ  یهاو برنامه   نیسنگ  یهای باز   یرو مخصوص اجرا  رکودای فا  یسر   تی گیس  یکمپان   رکودا،یفا   یسر  •

هارد   .کرده  این سری  )اکثر  مقاله   SSDهای  در  و  به   هستن  اون دیگری  مورد  در  های صحبت  صورت مفصل 
 خواهیم کرد(

حجم    یجوابگو   حالنیدرعکرده، که    یطراح   چندمنظورهرو هم مخصوص استفاده    یسر   نیا  ولف،رون ی آ  یسر  •
 .باال هم باشه  ی کار 
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 بارکودا  تی گیس  هاردبررسی 
 

 
 تالی جی هارد وسترن د   بیبارکودا رق   تی گیگفت که هارد س  شهی م   م،یهارد نگاه کن  نیبه ا   یاسه ی صورت مقابه   می بخوا  اگه
شدن، و مناسب    یطراح   ی خانگ  یهاتاپ و لپ   هاستم یس  یخودشون برا  یهای ها توسط کمپان هارد   ن یا  ی هردو  ه، یآب

  ت، یگی س  میطور که گفتهمون   کنن،ی خودشون استفاده م   روزمره   یهاانجام کار   یخودشون برا  ستم یهستن که از س  یکسان
مشتر   ی برا ندادن  از دست  و  بازار  هارد   ی های حفظ  در سر خود،  رو  ا  یهای هاش  البته  کرده  عرضه  غول    ن یمتفاوت 

بده،    ئه رو به کاربرانش ارا  یمختلف   یهاحجمهم   یکرده که در هر سر   یکار بسنده نکرده، و سع  نیتنها به ا   یساز هارد 
  6،    ت یترابا   4،    ت ی ترابا  3،    تی ترابا   2،    ت یترابا   1  یهاخودش رو در حجم   ی بارکودا  یسر   ی هاهارد   ت یگی شرکت س

بازار عرضه کرده، کمپان  ت یترابا   12و    تی ترابا  10،    تی با ترا  8،    ت یترابا  خودش رو با دو    یبارکودا  ی سر   ت ی گیس  ی به 
  نیعرضه کرده، ا  ی به بازار جهان  ه یثانبر    تی مگابا   256تا    64کش    فظهحا  نیو همچن  هیدور برثان  7200و    5400سرعت  

-Multi ) بارکودا از   یدر سر   ت یگی استفاده کرده، س SATA 6 Gb/s هاش از رابطاز هارد   یسر   نیاتصال ا   یبرا  ی کمپان
Tier Caching) (MTC) شتر از وسترن  یب  ی کم  یسر   نیا  ی هاامر باعث شده تا، سرعت هارد   نیاستفاده کرده، که هم

 .باشد  ی آب

 ها توجه کنید! مهمی که هنگام خرید هارد باید به اون  نکات
 

باشه و اما   ه یبر ثاندور   7200که سرعتش  د یهارد رو چک کن یرد حتما  رو ا ه د یدر مورد سرعت هارد هنگام خر   دوستان
  ت یگی س  ی بارکودا  یسر   یهاهارد   ی بعضداره و    ری تاث  اتیدر سرعت انجام عمل  یل یحافظه خ   نیدر مورد حافظه کش، ا

  متفاوته باهمشون  حافظه کش 
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که در    د ی، توجه کندشدهیتول  تی مگابا  64و    32با حافظه کش    یخودش در دو سر   ت، یگابایگ  500  تی گی هارد س  مثال
خر  نسخه    د یهنگام  ته  یت یمگابا  64حتما  با   د یکن  ه یرو  ادامه  هارد   د یدر  که    500  ی هات یدر ظرف  ی سر   ن یا  یها بگم 

نسخه    یو دوم  تی مگابا  64اول با حافظه کش    نسخه  یک یدو نسخه هستند،    یهم دارا  یتیترابا   3و    2،  1  ت،یمگابا 
تر  باال   یهافت یبا ظر   یهاهارد   تی گی س  یاست، کمپان   یت یمگابا   265که قطعا انتخاب بهتر همون نسخه    یت یمگابا   256
  ی وسترن آب  یهانکته رو هم اضافه کنم که هارد   نیبه بازار عرضه کرده، البته ا  ی تیمگابا   256ش رو فقط در نسخه  دخو
بگم که وسترن    د یو در انتها با  برن،ی بهره م   ی تیمگابا   64اکثرا  از حافظه کش    شن،ی بارکودا محسوب م   یسر   یرده هم که  

کرده، تفاوتش با   یگذار پرو نام  یدابارکو  تی گیم رو سه نوع هارد اضافه هم داره که اون  کی خودش   ی بارکودا  یدر سر 
به باال استفاده    یت یمگابا   256کش    یاز حافظه   یسر   نیکنه، ای است که از اون استفاده م   یحافظه کش   ، یمعمول  یسر 

 .کننی استفاده م ی ر ی رندرگ  رینظ  ییکارها  یخودشون برا ستم یاست که از س  ی و مخصوص کاربران کنهی م

 

 هاوک  یاسکا بررسی هارد سیگیت
 

 
 

داره و مخصوص دورب  ی هاعملکرد مشابه هارد   ت یگی س SkyHawk یسر  رو  بسته  مدار  یهان یبنفش شرکت وسترن 
ها بدون خاموش شدن به کارش ادامه  سال   یها و حتماه   تونهی و م   کنهی م   یبان یرو پشت  نی دورب  64تا    یسر   نیهست ا

  تی گی هاوک س  یاسکا   ی از سر   ایحتما    د،یدار   ازین DVR یهادستگاه   ی نصب بر رو  یبده، دوستان اگه شما هم هارد رو برا
  یفناور   نیاستفاده کرده؛ ا Image Perfect یاز فناور   تیگیهاوک س   یاسکا   یدر سر   د،ی وسترن بنفش استفاده کن  ای

 بنام   یز یما چ   هالم یدر اون ف اصطالحبه هارد مشاهده نشه، و   نیا یرو شدهضبط  یهالم یدر ف   یمیت فر اف  شهیباعث م
  ت ی ترابا 4،  تی ترابا   3،   تی ترابا  2،   ت یترابا  1 یهادر حجم  تی گ یس  وکها ی اسکا یسر  م، یرو احساس نکن  میفر   تاف
  ن یخودشون از ب  ازیتا کاربران متناسب با ن  شدهعرضه   یو به بازار جهان  د یتول  یکمپان   نیدر ا  تیترابا   8،    تیترابا   6،
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اما در مورد سیگیت اسکای هاوک باید بگم که، کمپانی سیگیت عالوه بر نسخه معمولی اسکای  ها انتخاب کنن،  اون
کنیم و سپس  رو هم به بازار عرضه کرده، ابتدا محصوالت معمولی این سری رو بررسی می   SkyHawk Alهاوک نسخه  

کارکرد وجود داره که در تصاویر به اون    ازنظرفقط در این دو نسخه یک اختالف    تر خواهیم رفت، ایبه سراغ نسخه حرفه 
های  کنم، کمپانی سیگیت حجم تبادل اطالعات رو در هارد پرداخته نشده و به همین دلیل خودم اینجا بهش اشاره می 

ترابایت دارند)تبادل   550قابلیت تبادل اطالعات رو تا    AIگرفته، اما سری    در نظرترا بایت    190معمولی این سری ساالنه  
   ابتدا به تصویر زیر نگاهی بندازید  شه(عات شامل خواندن، نوشتن می اطال

 
 

مگابایتی روانه بازار    256و    64ترابایتیش رو با دو حافظه کش    4و    2،  1های  بینید این کمپانی هارد طور که می همون 
 256ی کش  ی تنها از حافظه ترابایت  8و    6،  3های  باشن، اما در نسخه   کرده تا کاربرانش قدرت انتخاب بیشتری داشته 

)    شدهاستفاده   RVترابایتی این سری از سنسور    8و    6،  4های  اگه توجه کرده باشید در نسخه مگابایتی استفاده کرده،  
کنه و به همین دلیل طول عمر هارد افزایش پیدا و ارتعاشات دیسک داخلی هارد جلوگیری می   هالرزه این سنسور از  

شن هایی رو متحمل می ها هنگام نوشتن و خوندن اطالعات از روی دیسک، لرزش دونید هارد ی طور که م کنه، همون می 
  RVاغلب از سنسور    باال رده های  نشن، اما در هارد   هارد نوشته   یبر رو درستی  و در این هنگام؛ ممکنه که اطالعات به 

 کنن(.ها به کمتر میزان ممکن کاهش پیدا شه تا این لرزش استفاده می 
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،   8های  شه، این سری در حجم ، سری معمولی اسکای هاوک محسوب می تریاحرفه ی  که نسخه   SkyHawk Alسری  
مگابایته و همچنین   256های موجود در این سری  حافظه کش در تمامی هارد   شدهعرضه ترابایتی به بازار    16و    14،  12،  10

 است.  شدهاستفاده  RVهای این سری از سنسور در تمامی هارد 

 

 

 (ENTERPRISEهای سری اینترپرایز سیگیت )هاردبررسی 
 

گیرن، پس اگه  قرار می   مورداستفادههای  ها  مخصوص استفاده تجاری هستند و بیشتر در دیتاسنتر این سری از هارد 
  ENTERPRISEن رو از سری  نظر خودتوشما هم قصد دارید یک سرور جمع کنید، و در دیتاسنتر قرار بدید؛ باید هارد مورد 

های عادی سیگیت  شون، از توانایی و عملکرد بهتری نسبت به سری کاربری به    با توجهسیگیت انتخاب کنید این سری  
 Exos دودستهها رو در شون ذکر کرده، و اونها رو در اطالعات از این هارد  ردار هستن، سیگیت عمر مفید هر یکبرخو 

X   و Exos E  تونید مطالعه کنید. ها رو در جدول زیر می کدوم از این هارد  بندی مشخصات هر دسته و هر دسته 

 Exos Xسری 
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  Exos E سری
 

 
 . اش مشکلی ندارید شه؛ البته اگه با هزینه های خانگی هم پیشنهاد می استفاده از این سری در سیستم
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 سیگیت  Iron Wolf بررسی هارد سیگیت سری

 

 
 

های  ها با سرعت سابق دونست؛ این سری از هارد   NASهای  شه همون هاردهای شرکت سیگیت رو می از هارد این سری  
بازار موجود هستند، البته این نکته رو هم    18تا    1های  چرخن و با ظرفیت می   هیبر ثان دور    7200و    5900 ترابایت در 

استفاده کرده است، سری    ریگلرزه فراموش نکنیم که سیگیت برای حفظ کیفیت و جلوگیری از لرزش این سری، از محفظه  
های طوالنی  تفاده ترابایت تبادل داشته باشه. این سری برای اس  180تونه تا در سال  ایرون ولف از کمپانی سیگیت می 

های  رو روی تمامی هارد     RVهای طوالنی نداره؛ سیگیت سنسور  ها و ماه و مشکلی برای خاموش نشدن در روز   شدهنه یبه
 ن یا  ترابایت و باالتر سری آیرن ولف مجهز به این سنسور هستن،   4های با ظرفیت  و تنها هارد   این سری قرار نداده 

ه. سیگیت یک نسخه اضافه  کنی را کنترل م   سکیهاردد و عملکرد    هشی فعال م   هالرزش   ن یتر ف یخفسنسور در زمان وجود  
دستگاه    16ترابایت اطالعات رو در یک سال مبادله کنه و همچنین از    300تونه تا  هم برای این سری تولید کرده که می 

NAS  کنه، کمپانی سیگیت به این سری از محصوالتش لقب  پشتیبانی میIron Wolf Pro  .رو داده 

 

 نحوه تشخیص هارد کاردکرده سالم و معیوب 
 

های مختلف در بازار  خب دوستان ما تا اینجا یاد گرفتیم که چگونه، برای خودمون بسته به نیازی که داریم، از بین مدل 
خرید یک هارد نو  محصول مورد نظرمون رو انتخاب کنیم، اما همیشه اوضاع بر وفق مراد ما نیست و ممکنه، توانایی  
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جای ای نیاز داشته باشیم؛ خب در این مواقع باید به ی اضافه رو در جای دیگه رو نداشته باشیم؛ مثال ممکنه اون هزینه 
دم که  در این مطلب به شما آموزش می خرید یک هارد کارکرده باشیم؛ بله درست فکر کردین؛    به فکرنو،    خرید هارد 

ها روغن و بنزین رو  طور که راننده اضافه کنم، همون   رون یا؛ البته  ب رو تشخیص بدید چطوری یک هارد کارکرده معیو 
ترین قطعات  پذیر دونن که هارد یکی از آسیب کنن می دونن؛ افرادی هم که؛ از کامپیوتر زیاد استفاده می می   مصرفی 

تونن بدون اینکه بهشون  ها حتی می د تونه به اون آسیب برسونه؛ هارای می هر نوسانی و یا ضربه   چراکهکامپیوتره؛  
  باره ک ی به ته؛ اما  ها اتفاق افتاده که یک هارد سالم بوده و هیچ مشکلی نداشای وارد بشه، هم آسیب ببینن؛ بار ضربه 

  ی گارانتصورت آکبند و با  کنم که حتما سعی کنین که این قطعه رو به دچار مشکل شده؛ پس من به شما پیشنهاد می 
شه روش حساب کرد؛ از بین  معتبر تهیه کنین؛ خوشبختانه گارانتی هارد، مثل سایر قطعات آبکی نیست؛ و واقعا می 

های سازگار، متین داده،آواژنگ  به تجربه )قطعات زیادی رو برای گارانتی ارسال کردم(؛ شرکت   با توجهها هم؛ من  گارانتی 
 دم و الماس ایران رو به بقیه ترجیح می 

افزار  باید نرم تشخیص هارد کارکرده سالم و یا معیوب ما نیاز به یک برنامه داریم، درسته ما برای تست هارد کارکرده  برای  
Hard Disk Sentinel   افزار اطالعات کاملی رو در مورد سالمت،  افزار را کرک کنیم؛ این نرم را نصب کنیم و سپس این نرم

رو دانلود و سپس فرایند نصب اون رو    Hard Disk Sentinel، ابتدا  دهی م ه ما  های کارکرد و دمای هارد رو بتعداد روز 
نرم کنیمشروع می  این  بر افزار کاربردی  ،  از سالمت هارد   عالوه  که  ما نشون می اطالعات مفیدی  به  های  ده، ویژگی ها 
 .هم داره که در ادامه چند موردش رو مثال زدم  یفردمنحصربه 

 

 Hard Disk Sentinelافزار  های نرمویژگی
 

 ی اعالم هشدار در صورت بروز مشکالت احتمال •
 نمایش میزان سالمت هارد  •
 نمایش کیفیت عملکرد  •
 قابلیت تست عملکرد سایت  •
 های متفاوت نمایش دمای هارد در زمان  •
 نمایش، ساعت و تعداد روز کارکرد  •
 … مدل و ، شماره سریال و همانند نوع  سکی هارددبه   مربوط  اتیاطالعات و جزئ شی نما •
 USB و یخارج  یهاسک یهاردد و  هاحافظه از انواع  یبان یپشت •
 و رفع مشکالت هارد ی ابیب یع •
 ی فضا  زان یبه همراه م و یو هر درا سکیهارددکل  ی فضا زان یم  شی نما •
 افزارنرم   یگزارش از عملکرد نظارت هیته  تی قابل •
 دچار مشکل شود  سک یهاردد که  ی درزمان ستمی خاموش نمودن س تی قابل •
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 برای تست هارد  Hard Disk Sentinelآموزش نصب برنامه 
 

 
 

کنه، زبان  که زبان فارسی رو پشتیبانی نمی   ییاون جا کنیم و از  افزار رو انتخاب می عنوان مرحله اول نصب زبان این نرم به 
 کنیم. کلیک می  OKکنیم و روی گزینه  انگلیسی رو انتخاب می 

 
 کنیم. کلیک می  Nextدر این مرحله روی گزینه 
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کلیک کنید، با این کار    Nextرو انتخاب و سپس روی گزینه    I accept the agreement  نه یگز در این مرحله شما باید  
افزار  تونید نرم نپذیرید؛نمی   باالروای دارید، اگه توافق  اید)البته دوستان فکر نکنید که چاره پذیرفته   باالرونامه  شما توافق 

Hard Disk Sentinel  .)رو نصب کنید 
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 کلیک کنید.  Nextکنید و سپس، روی گزینه افزار رو مشخص می در این مرحله، مسیر نصب نرم 

 
 کلیک کنید.  Nextدر این مرحله هم، بدون انجام هیچ کاری روی گزینه 

 
تاپ  سکخواهید آیکون برنامه در دالبته اگر می   کلیک کنید.  Nextدر این مرحله هم، بدون انجام هیچ کاری روی گزینه  

 نمایش داده نشه تیک اول رو بردارید. 
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 کلیک کنید.   Installافزار باید روی گزینه در این مرحله، برای شروع نصب نرم 

 
 

کلیک چپ کنید.)گفتم تیک رو    Finishرو بردارید و روی گزینه    Launch Hard Disk Sentinelخب دوستان، تیک  
 بردارید تا برنامه اجرا نشه، و قبلش بتونیم کرکش کنیم(

 Hard Disk Sentinelافزار منر یساز فعالمراحل کرک و 
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 کنیم افزار رو اجرا می فایل کرک این نرم 

 
 

 کنیم. کلیک می  Activateزینه ای بر روی گخیلی خونسرد بدون هیچ عمل اضافه 
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 کنیمادرس محل نصب برنامه رو وارد می 

 
ی اولش  کنیم و در همون صفحه می   روبازافزار  با موفقیت کرک شد؛ حاال این نرم   Hard Disk Sentinel؛  گمی متبریک  

 ده. در مورد هارد رو به ما می  از یموردنتمامی اطالعات 
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طور که مشخصه هارد  ن هارد من رو بررسی کنیم، همو   باهم، بیایید  Hard Disk Sentinelی اول  دوستان این هم صفحه 

طور که مشاهده  تاپ منه، و من خیلی حق انتخابی نداشتم، خب همون من از برند توشیبا هست، البته این هارد لپ 
روز باقی مونده،    903حدس زده که از عمر مفیدش  ، و برنامه  کارکردهروز    404درصد سالمت داره، و    84کنید این هارد  می 

تونید به  ترش هم تعداد دفعات روشن و خاموش شدنش رو مشخص کرده، برای نمایش دمای هارد هم می کمی پایین 
هم یک سری    سبزرنگدرجه برای هارد عادیه؛ البته دوستان در کادر    45، مراجعه کنید، دمای زیر  Temperatureسربرگ  

تونید که  ده، شما با دونستن همین موارد می های هارد رو به شما می و خطا  ده یدب یآسهای  مورد سکتور اطالعات در  
 یک هارد کارکرده سالم رو از یک هارد معیوب تشخیص بدید. 

 

 حرف آخر 
همچنین در    قرار بدیم،  یموردبررسکامل    صورتبه های سیگیت و وسترن رو  های شرکت در این مقاله سعی شده که هارد 

های اینترنال این دو شرکت آشنا کنیم تا شما بتونین بهترین هارد رو با توجه  هارد  سعی شده شما رو با انواع  این مقاله 
ساز  کیفیتی با این دو غول هارد  ازنظر ها های اونهای دیگری هم هستن که هارد البته مارک به نیاز خودتون تهیه کنید، 

ه، مثل توشیبا و یا شرکت هیتاچی، در کل نه در مورد هارد بلکه در مورد هر قطعه دیگه مربوط به کامپیوتر،  کنبرابری می 
تعصب هیچ برندی رو نکشید، به مشخصات محصول توجه کنید؛ در مورد هارد اگه هارد برای آرشیو فایل هست، سعی  

رو انتخاب    هی بر ثاندور    5400، مثال هارد وسترن سبز با سرعت  هتری دارکنید هاردی رو انتخاب کنید که سرعت پایین
 7200با سرعت    تر هارد های روزمره و حتی کمی سنگینها طول عمر بیشتری دارن، اما برای کار هارد   کنید چون این 

RPM   تر و داخل مقاله  های خاص هم که در باال و باالتر رو انتخاب و تهیه کنید، و اما در مورد کاربری   64ی کش  و حافظه
  SSDخرید یک هارد   به فکرعنوان آخرین نکته، اگه شما به بازی آنالین عالقه دارید،  اما به   ایم.توضیحات مفصلی داده 
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 های جدید، حجم بگیرید، چون بازی   در نظرگیگابایت    256برای خودتون باشید، حجم این هارد رو هم در کمترین حالت  
 کنن.زیادی رو آشغال می 


