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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

و  یستچ SSD یحافظه 
 یسکبا هارد د یچه تفاوت 

 دارد؟ HDDحافظه  یا

وقتی ای، کنه کاربر مبتدی باشید یا حرفهفرقی نمی
کنید، به ذخیره سازی فایل استفاده می از کامپیوتر

دارید؛ و اینجاست که تفاوت اس اس دی نیاز 
(SSD )با ( هارد دیسکHDD.مشخص میشه )  در

و  میگیمانواع تجهیزات ذخیره سازی  از ،این مقاله
مقایسه  HDDرو با هارد دیسک یا  SSDی حافظه

 کنیم.می

 .ران همراه باشیدی نتا مجلهب

 

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 کامپیوتر و لپ تاپ انواع حافظه

 
بندی محتوای دیجیتال موجود روی کامپیوتر یا لپ تاپ ی حفظ و طبقهوظیفه ،ابزار ذخیره سازی

هستن؛ یعنی حتی اگه سیستم شما « غیر فرار»این تجهیزات اصطالحا شما رو بر عهده داره. 
 داره.نگه میرو داخل خودش  ذخیره شده خاموش باشه، درایو اطالعات

 یرترگسخت یم. البته اگه بخوایدکن یرهرو ذخ یلینوع فا یچه تونیدیبدون حافظه، شما نم
باهاش  یدکه بتون یدندار  یعامل  یستمشما س سازی،یرهذخ یزاتبدون تجه یمبگ یدبا یم،باش

 !یدکار کن
و  HDD  ،SSDطور کلی سه نوع حافظه برای کامپیوتر و لپ تاپ وجود داره: هارد دیسک یا به

کنیم تا شما با توجه به (. در ادامه این سه دسته رو به شما معرفی میHDD + SSDهیبریدی )
 هاتون، نوع مناسب رو تهیه کنید.نیاز 
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HDD مقرون به صرفه 

 
 چند بخشهاست محبوبیت خودش رو حفظ کرده، از ( که سالHard Disk Driveدیسک ) هارد

در طول نیم قرن کنه. ی مغناطیسی استفاده میمتحرک تشکیل شده و از تکنولوژی ذخیره
ی فیزیکی و عملکرد، تکامل پیدا کرده و اندازهکاربری، هارد دیسک از نظر ظرفیت ذخیره سازی، 

 قبولی رسیده.قابل به سطح

 ظرفیت

 ترابایت ظرفیت داشته. 20بزرگترین هارد دیسکی که تا حاال تولید شده، 

 سرعت

 HDDسرعت خواندن و نوشتن هارد به سرعت چرخش صفحات مغناطیسی بستگی داره. یک 
 مگابایت بر ثانیه داره. 125استاندارد، سرعتی معادل 

 سایر ویژگی ها
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HDD  از نظر فیزیکی بزرگتر ازSDD  هست؛ چون از اجزای مکانیکی زیادی تشکیل شده. وجود
نسبت به اس باعث شده هارد دیسک  که در طول زمان دچار استهالک میشن قطعات متحرک

 عمر کمتری داشته باشه.اس دی 

 قیمت

بسیار ترین نوع درایوهای موجود در بازار هستن و به همین دلیل محبوبیت هارد دیسک ها ارزون
 دارن. بین کاربرهای عادی باالیی

 

SSD پرسرعت 

 
ی متحرکی نداره جور که از اسمش پیداست، هیچ قطعه( همونSolid State Driveاس اس دی )

از تکنولوژی فلش مموری استفاده  SSDگیره. قرار میی مقابل هارد دیسک نقطه در و از این نظر
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ر نظر بگیرید؛ چون هردو برای ذخیره شده دی بزرگنید اون رو یک کارت حافظهتو می .کنهمی
 گیرن.کمک می NANDسازی، از فناوری 

 NANDشده روی میکروچیپ میشه. آوریجمعی اطالعات شامل ذخیره NANDتکنولوژی 
 کنه.حتی بعد از خاموش شدن دیسک فراهم می رو فراخوانی دیتاهاامکان ذخیره و 

 ظرفیت
ترین بزرگگیگابایت دارن؛ اما  512تا  128بیشتر اس اس دی های موجود در بازار، ظرفیتی بین 

SSD  ،ترابایت ظرفیت داره! 100تولیدشده 
 سرعت

مگابایت  550سرعت میانگین ی ذخیره سازی هستن که حافظهترین نوع اس اس دی ها سریع
 رسونن.بر ثانیه رو به ثبت می

 سایر ویژگی ها
SSD دلیل نداشتن قطعات متحرک، بسیار کمتر از هارد دیسک ها مستعد آسیب دیدن از ها به

 HDDشه که از تا سه وات برآورد می 2اس اس دی طریق شوک یا لرزش هستن. مصرف انرژی 
 وات( خیلی کمتره. 7تا  6)

 قیمت
تره؛ اما قیمت اون هر سال کاهش پیدا ی هیبریدی گروناز هارد دیسک یا حافظه اس اس دی

 کنه.می

SSHD حافظه ی هیبریدی یا ترکیبی 
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در این نوع حافظه، از صفحات مغناطیسی در کنار فلش مموری استفاده میشه تا عمال هارد 

ازشون که بیشتر رو ی هیبریدی، اطالعاتی حافظهدیسک و اس اس دی با هم ترکیب بشن. 
هم باقی دیتاها رو  .تر در دسترس باشنکنه تا سریعدر فلش مموری ذخیره می استفاده میشه،

ی ترکیبی، اضافه کردن فاکتور سرعت کنه. هدف از تولید حافظهدر صفحات مغناطیسی حفظ می
 ی موجود در بازاره.صرفهبهمقرونبه هارد دیسک های با ظرفیت باال و 

 ظرفیت

 .SSDخصوص در بخش های پایین تولید میشن؛ بههای هیبریدی در ظرفیتحافظه

 سرعت

سرعت بسیار باالتری نسبت به هارد دیسک ها خاطر استفاده از فلش مموری این نوع حافظه به
 دارن.

 قیمت
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 گیرن.قرار می SSDو  HDDهای ترکیبی از نظر قیمت بین حافظه

 

 HDDاس اس دی با  ی مقایسه

 
تونید ای که بهتون معرفی کردیم، خودتون میهای سه نوع حافظهکنار هم قرار دادن ویژگیبا 

های حافظه کنیم.کنیم کار رو براتون آسون ی میها رو با هم مقایسه کنید، اما ما سعاون
های اس اس دی و هارد ای از ویژگیچون مجموعه ،گیرنهیبریدی در این مقایسه قرار نمی

 دیسک رو در خودشون دارن.

 HDDبرتری ها و کاستی های 
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هایی که از رده خارج بینیبرن؛ اما با وجود پیشتری بهره میهارد دیسک ها از تکنولوژی قدیمی

در حال حاضر حداکثر کردن، همچنان به کار خودشون ادامه میدن. می اعالمها رو شدن اون
ترین خطری که هارد ترابایته. مهم 5ترابایت و روی لپ تاپ  14روی کامپیوترها  HDDظرفیت 

 اطالعات یهمه که ممکنه به قیمت از دست رفتن ضربه خوردنهکنه، درایو رو تهدید می
که برای  نه جوریی کندتره؛ اما خیل  SSDهارد دیسک نسبت به . تموم بشه شده در اونذخیره

وارد بوده و هست،  HDDنتونید روش حساب باز کنید. ایرادی که همیشه به  انجام امور عادی
 ای براش پیدا نمیشه.که انگار چارهسروصداش موقع کار کردنه 

 SSDبرتری ها و کاستی های 
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 HDDبا اینکه قیمت اس اس دی نسبت به زمان معرفی اون خیلی پایین اومده، اما همچنان از 

ی ها چون قطعه SSD برابر هم میرسه. 10تره که در بعضی موارد، این اختالف به خیلی گرون
ترین برتری اس اس دی نسبت اما مهم کنن.متحرکی ندارن، برخالف هارد دیسک نویز تولید نمی

های سرعت خواندن و نوشتن فایل میشه. مشاهدهدر سرعت بسیار باالی این نوع حافظه  HDDبه 
طوری که سرعت کلی سیستمی که روی اون اس بسیار باالتر از هارد دیسکه؛ به SSD درکوچک 

برای ذخیره کردن  HDDاس دی قرار گرفته در شرایط مشابه خیلی بیشتر از کامپیوتریه که از 
نسبت به هارد  SSDضعف نقطهترین اصلی فراتر از قیمت باال، اما کنه.ده میاها استففایل

و یا  30الی صحبت از تولید اس اس دی با ظرفیت ح دراخیرا یلی پایین اونه. دیسک، ظرفیت خ
 ترابایتی پیدا کرد! SSD 4ی زحمت میشه حافظهترابایتی میشه که در بازار به 100حتی 
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 :ی بیشتربرای مطالعه

هارد  یصمختلف + نحوه تشخ هاییسر ینو انتخاب از ب ینترنالهارد ا یدخر  یراهنما
 یوبمع

 هارد اکسترنال یدخر  یراهنما

 یشینپ هاییبا فناور یسه+ مقا هایژگیو  یبررس یست؟چ NVMeحافظه 

 یدیو+ و  ینوکسو ل یندوزدر و  یسکهارد د یبند یشنآموزش پارت

 یدیو+ و  یروش کاربرد 4با  یندوزدر و  یسکآموزش فرمت کردن هارد د
 

 حرف آخر

های ی هیبریدی صحبت کردیم و ویژگی، هارد دیسک و حافظه SSDر این مطلب در مورد د
طور کلی میشه گفت اس اس دی برای کاربرانی مناسبه که رو مرور کردیم. بهها اون اصلی

از طرف سازی زیادی احتیاج ندارن. سرعت سیستم خیلی براشون مهمه، اما به فضای ذخیره
کنن و بیشتر به آرشیو افزارهای سنگین استفاده نمیدیگه، اون دسته از کاربرها که از نرم

در برابر خودشون ایدئال ی اعنوان گزینهرو به HDDالقه دارن، عکردن عکس، فیلم و موسیقی 
ای استفاده شما جزو کدوم دسته از کاربرها هستید و ترجیح میدید از چه نوع حافظه بینن.می

 کنید؟ در بخش کامنت، نظرتون رو با ما در میون بذارید.

https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
https://netran.net/mag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84/
https://netran.net/mag/nvme/
https://netran.net/mag/how-to-make-harddisk-partition/
https://netran.net/mag/format-harddisk/

