ﺗﻔﺎوت داک ﻫﺎرد و ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﭼﯿﺴﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺎرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دادﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺎرد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب
ﻫﺎرد ﺑﻪ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻨﻮع زﯾﺎد ،از اﯾﻦ ﻗﺎب ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎی ﻫﺎردﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ…
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﺎب ﻫﺎرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﮏ ﮐﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺰ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎ
داک ﻫﺎرد ﭼﯿﺴﺖ؟
داک ﻫﺎرد ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ در
ﺑﺎزار ﻣﺜﻞ  SSDﯾﺎ  m.2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از داک ﻫﺎرد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻧﺪ اورﯾﮑﻮ ﺑﺎ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  orico-iran.irرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد دراﯾﻮ )ﭼﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل و ﭼﻪ
اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل( اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺣﺠﻢ
اﻃﻼﻋﺎت را در ﻫﺎرد دراﯾﻮﻫﺎ دارﻧﺪ ،اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪاوم آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺠﻢ دﯾﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﻫﺎرد
دراﯾﻮﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺳﺎزد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داک ﻫﺎرد ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﻫﺎرد ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻫﺎرد دراﯾﻮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﺗﻠﯿﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﯿﮑﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﯾﮏ آرﺷﯿﻮ رﺳﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻀﺎی ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻻزم
داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏﻫﺎی  ۳٫۵اﯾﻨﭽﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارای ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب
اول ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﻫﺎرد  ۳٫۵اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ

اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد دارد .اﺳﺘﻔﺎده از داک ﻫﺎرد را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و
راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎرد دﯾﺴﮏﻫﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد و داک ﻫﺎرد ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟
اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی از ﻫﺎرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزﯾﮏ ،ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد
ﻣﺜﻼ ﻋﮑﺎﺳﺎن ،آﺗﻠﯿﻪ داران و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ﺷﻮﻧﺪ.
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎرد اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺎردﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺎردﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی اس اس دی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﮐﺲ و داک ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد

اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داک ﻫﺎرد و ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد )ﮐﻪ ﻗﺎب ﻫﺎرد ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد( دو اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻫﺎردﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ
)اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل( ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داک ﻫﺎرد و ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺎرد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ
ﺳﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻫﺎردﻫﺎ ﺧﺎرج از راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎرد و ﯾﺎ  SSDﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎ

ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺎرد
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی

ﻫﺎرد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد
اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد ﺑﻪ ﻫﺮ راﯾﺎﻧﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎرد درون اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد ﺑﻪ
راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل  USBاﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ از
ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﭘﻮرت ﻫﺎی  USBاﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮرت ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل اﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد ﻫﺎرد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ و اﮐﻨﻮن
ﻫﺎرد داﺧﻠﯽ  2.5اﯾﻨﭽﯽ ﯾﺎ  3.5اﯾﻨﭽﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﺎرد ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺲ
ﻫﺎرد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺎرد ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺎرد اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎی ﻫﺎرد دارای ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎرد ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺎرد  2.5اﯾﻨﭽﯽ ﯾﺎ  3.5اﯾﻨﭽﯽ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﮐﻨﯿﺪ.
داک ﻫﺎرد
اﻏﻠﺐ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺮوزه از ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ اس اس دی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در آن
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد ﯾﺎ اس اس دی ﺑﺮای ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد  2.5اﯾﻨﭽﯽ ﯾﺎ  3.5اﯾﻨﭽﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی اس اس دی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺎرد ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻫﺎرد ﺧﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﯾﺎ :HDD Enclosure
ﻗﺎب ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺮژی رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﺎرد و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﺰا را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎب ﻫﺎرد اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﺎرد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و دﯾﺘﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺬرﮔﺎه اﺻﻠﯽ
آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ،روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد دارای راﺑﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﻮرت  USBﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ،روی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺪاول

اﺳﺖ.

ﻫﺎرد اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای DVD-RW ،اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﯾﮏ
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺎب ﻫﺎرد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب ﻫﺎرد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﯿﺮ
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  RAIDﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
دراﯾﻮﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺸﺪه.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺪا از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﺪه.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ  NASﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری دادهﻫﺎ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ارزان.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر در ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﯿﺲ
روﺷﯽ ﺳﺎده ،ارزان و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﻫﺎرد دراﯾﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎرد ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل

.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داک ﻫﺎرد در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Raidﯾﺎ Redundant Array of
 Inexpensive Disksاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﯾﮏ واﺣﺪ ﻫﺎرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ

دﻫﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از داک ﻫﺎرد
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ داﺧﻞ ﮐﯿﺲ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ
ﺑﺴﺘﻦ آن در ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﯾﻊ از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎرد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﮔﺬاری ﻫﺎرد داﺧﻞ اﺳﻼت داک ﻫﺎرد
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺎرد
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع راﺑﻂ و ﻧﻮع ﻫﺎرد ﻧﻈﯿﺮ  ۲٫۵اﯾﻨﭻ ۳٫۵ ،اﯾﻨﭻ IDE/SATA ،و ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDدر
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داک ﻫﺎرد از
ﭼﻨﺪ اﺳﻼت(
ﮐﭙﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎرد روی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرد دﯾﮕﺮ )در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﭘﻠﯿﮑﯿﺘﻮر
ﻫﺎرد ﯾﺎ (Clone
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎرد  ۲٫۵/۳٫۵inchاز ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد  ۲٫۵اﯾﻨﭽﯽ و ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎرد

 ۳٫۵اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دﻓﻌﺎت و ﺗﻌﺪاد ﻫﺎردﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ زﯾﺎد
اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،داک ﻫﺎرد اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

