
 مقایسه رنگ بندی هاردهای اینترنال وسترن دیجیتال 

 
امروزه با گسترش دنیای فناوری اطالعات و داده های بی شماری که هرروزه با آن سر و کار داریم؛ الزم  

ی ذخیره ساز  است برای از بین نرفتن آن اطالعات که خیلی از آن ها مهم هم هستند از هارددیسک ها
استفاده کنیم هارد ها به دو دسته اینترنال و اکسترنال تقسیم میشوند که در این مقاله تمرکز ما   اطالعات

روی هارد های اینترنال و سپس تفاوت رنگ بندی های هارد اینترنال وسترن دیجیتال است برای یافتن  
 بهترین هارد مورد نظر خودتان تا انتها همراه ما باشید. 

 آنچه خواهید خواند: 

 و کاربرد آن ها  رد اینترنالاه •
 اینترنال  های برندهای معروف سازنده هارد •
 اینترنال وسترن دیجیتال تفاوت رنگ بندی هاردهای  •



 سخن پایانی و جمع بندی  •

 هارد اینترنال و کاربرد آن ها 

و چگونگی کار با آنها صحبت   هاردهای اینترنالقبل از شروع بهتر است کمی بیشترراجب  
هاردهایی گفته میشود که  ه از اسم آن ها پیداست به همانطور ککنیم.هاردهای اینترنال  

دستگاه قرار میگیرند برخالف هاردهای اکسترنال که خارج از دستگاه امکان   درون
برخی افراد بر این باورند که هارد های اکسترنال چون خارج از  دسترسی را به شما میدهند.

رنال دارند که این باور کامال  دستگاه قرار میگیرند سرعت بیشتری نسبت به هارد های اینت
اشتباه هست چرا که هاردهای اینترنال از پورت های ساتا استفاده کرده و سرعت بیشتری  

استفاده    ESATAنیز دارندالبته گفتنی است اخیرا هاردهای اکسترنال از کابل های 
 برابری با هارد های اینترنال را به ما میدهد.  د که سرعتنمیکن

 

می   SASو   ATA,IDE,SCSI,SATAاینترنال دارای پورت های متفاوتی از جمله:هاردهای 
 هارداینترنال دارای درگاه و کابل متفاوت هستند.  مدلباشد که با توجه به 

• IDE  استاندارد اینترفیس ها برای فالپی ها وCD/DVD   از این پورت استفاده
 .میشود

•  ATA  مشابه باIDE   عمل میکند و هاردی که از این پورت استفاده کندIDE   نیز آن
 را پشتیبانی میکند. 

• SATA  نسخه پیشرفته تر ازATA   که سرعت خواندن و نوشتن باالتری دارد و به
در هاردها  SATA3.0تقسیم میشود که مدل   SATA3.0و   SATA2.0دو نوع 

 . سرعت بیشتری دارد
• SCSI   اطالعات به صورت موازی برای دستگاه هایی همچون    انتقال

اسکنر،پرینتر،هاردیسک و بقیه قطعات سخت افزاری کامپیوتر که امکان اتصال چند  
 دستگاه به یک پورت را نیز دارد. 
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• SAS     هستند و انتقال داده بین آن    اینترنال   هاردهای این پورت ها که مخصوص
 ها را انجام میدهند. 

 معروف سازنده هاردهای اینترنال برندهای  

 هارد اینترنال وسترن دیجیتال  •

 
در شهر  1990نیز شناخته میشود از سال  WDشرکت وسترن دیجیتال که با نماد   

آغاز به کار کرده است.این شرکت بر اساس نیازهای شما در هر  خوزه ایالت کالیفرنیا  
اینترنال در رنگ های مختلف کرده است  زمینه مبادرت به تولید بهترین هاردهای 

این شرکت جزو برترین شرکت های تولید کننده هاردهای اینترنال در سراسر دنیا  
 و بیشترین فروش را در بین سایر رقبای خود دارد. میباشد



 
 
 

 هارد اینترنال سیگیت  •

 
توسط آلرت شوگرت تکنولوژی تاسیس   1979از سال   که سیگیتآمریکایی  شرکت 

شد توانست انقالبی در صنعت هارددیسک ها به ارمغان بیاورد.سرعت باالی  
هاردهای  اینترنال سیگیت باعث شده است تا فروش این شرکت به میزان قابل  

  توجه ای افزایش داشته باشد تنوع و مدل های مختلف این هاردها نیز باعث
 . به بهترین هارداینترنال شده استنندگان  توجه مصرف ک

 تفاوت رنگ بندی هاردهای اینترنال وسترن دیجیتال  



اگر به تابحال هاردهای وسترن دیجیتال را خریداری کرده باشید و یا در سیستم های 
مختلف مشاهده کردید باشید متوجه خواهید شد که دارای کدهای رنگی متفاوت است.  

بایی و یا جذابیت محصول نیست بلکه کاربرد متفاوتی از  این کدهای رنگی جهت زی
 هاردهای اینترنال را به ما عرضه میکنند. 

 ( Blackهارد اینترنال وسترن دیجیتال مشکی )-1

 
حافظه با   کیکه خواهان    یکسان ی را برا تالیجی وسترن د هارد اینترنال یرنگ مشک  ی سر 

در   WD Black ی ها  سکیعملکرد باال، هارد د  لیکند. به دل  یم دی عملکرد باال هستند تول 
 WD Blackمحبوب هستند. اگر  ار یسطح باال بس ی مرهایعکس و گ ی شگرهایرا ی و  نیب

HDD  را باWD Blue HDD   دهد، در  یکش ارائه م تی مگابا  128 یاول  م،ین ک سهیمقا
هارد  ی هاتمام نسخه ن،یدهد. همچن  ی کش ارائه م  تی مگابا 64تنها  یکه دوم  یحال
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  سرعتبهتر از  ار یکه بس شوندی عرضه م  قهی دور در دق 720با سرعت  WD یمشک  سکید
  یسک یاست. به طور خالصه، اگر به دنبال هارد د  WD Blue HDDارائه شده توسط 

را ارائه دهد،   ییباال نانی اطم  تیداشته باشد، سرعت و قابل  ی تر ی که عمر طوالن  دیهست
WD Black HDD  خواهد بود.  یانتخاب مناسب 

 ( Gold) هارد اینترنال وسترن دیجیتال طالیی -2

 
مدت را فراهم   یسرد طوالن ی ساز  رهیذخ  طی مح کی  هارداینترنال طالیی وسترن دیجیتال

مراکز داده مناسب    ی برا  تالیجی وسترن داینترنال  ی از هاردها ی سر  نیا  نی کند. بنابرا یم
را به طور همزمان   ده ی چی پ ی ها ستمیاز س   ی ار یتوانند بس یها م سک یهارد د نیاست. ا 

  ی ها سکیهارد د  یی. نسخه طال دمختلف کار کنن  ی با سرورها یکنند و به خوب   تی ری مد
WD  128با  قهیدور در دق 7200و سرعت  تی ترابا  10 ی ساز  رهی ذخ  تیبا حداکثر ظرف  
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برنامه   ی برا زی ن ییطال ی ها سکیشود. هارد د یکش ارائه م  تی مگابا  256 ای تی مگابا
 در سال را تحمل کنند.  تی ترابا 550 ی توانند حجم کار  یمناسب هستند و م24x7 ی ها

 ( Red) قرمزهارد اینترنال وسترن دیجیتال -3

 
شده است.   یطراح  RAIDو  NAS ی ها ستمیس ی برا  دیجیتالهارد اینترنال قرمز وسترن 

  NASشود.   یتوسط مشاغل کوچک استفاده م شتریها ب سکی هارد د نی رو، ا نیاز ا 
است که به   ی ساز   رهی رسانه ذخ کی  نیاست. ا   Network Attached Storageمخفف  

  لیشک سازمان، ت کی در  NAS ستمیشبکه خاص متصل است. هدف از استفاده از س  کی
شبکه  کی را به عنوان  NAS دی توان یداده ها است. شما م  رهی ذخ ی برا  ی مکان مرکز  کی

  یاضاف  هی)آرا  RAID گر،ید ی . از سودی ریمشاغل کوچک در نظر بگ ی برا  یخصوص  ی ابر 
 نیچند ی ها را رو داده  دهدی امکان م است که به شما  ی ستمیمستقل( س  ی هاسک ید
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  ستمیس  کیشده به عنوان   ی کربندیپ ی ها سکید. همه هارد دی کن  رهی ذخ سکیهارد د
اینترنال قرمز  هارد  ی نسخه حرفه ا .کنند یعمل م  RAID ستمی واحد تحت س ی ساز  رهی ذخ

 موجود است.  تی ترابا  18تا  ی ساز  رهیذخ   تیبا ظرف وسترن دیجیتال  

 (Blue) آبی تالیج یوسترن د نترنالی هارد ا -4

 
دسکتاپ   ی همه منظوره است که برا سکیهارد د کی دیجیتال هارد اینترنال آبی وسترن 

ها   سکیهارد د نیتوانند از ا  یمدت ساخته شده است. افراد م ی و استفاده طوالن  هیاول
.  نداستفاده کن یمعمول ی ها ی ها و باز  لی انواع فا رهی روزانه مانند ذخ ی ها تی فعال ی برا

 است.  ری متغ تی ترابا  6تا  تی گابایگ 250هارد ها از  نی ا  ی ساز  ره ی ذخ تی ظرف

  6 ی ساز  رهیذخ   تیبا حداکثر ظرف  RPM 5400در دو مدل  WD Blue ی ها سکید هارد
 موجود است.  تی ترابا 2 ی ساز  رهیذخ   تیبا حداکثر ظرف   RPM 7200و  تی ترابا



 

 

 (Purple) بنفش دیجیتال  ن هارد اینترنال وستر -5

 

شده   یطراح ینظارت ی ها ستمیس ی مخصوصا برا هارد اینترنال بنفش وسترن دیجیتال 
  توان  یدارند که داده ها را م  ازین  ی ساز  رهیذخ  ی نظارت به رسانه ها ی ها  ستمیاست. س

داشته باشد که در آن   ییباال تی ظرف دیبا ی ساز  رهیرسانه ذخ  ن،یآن نوشت. جدا از ا ی رو 
الزامات    نیکامالً با ا WD Purple سکی د اردشوند. ه رهیباال ذخ  تی فی با ک ی ها لمیف

 ی برا  شتریب ینظارت ی ها ستمیدر س های بنفش وسترن دیجیتالمطابقت دارد. هارد
همین امر سبب امنیت فیلم های ضبط شده   شود تا خواندن داده ها ینوشتن استفاده م 

که   یی. از آنجا ستی ن  WD Red HDD مورد در مورد ن ی. ادر دوربین های نظارتی میشود
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به داده    یدسترس ی شود، کارمندان برا  یقرمز در سازمان ها استفاده م ی ها سکیهارد د
ها به طور   سکی هارد د نیبدان معناست که ا  نیدارند. ا  ازیها به طور مکرر به آنها ن

قرمز،   ی ها سکیشوند. مانند هارد د  ینوشتن و خواندن داده ها استفاده م ی برا کسانی
 RAID و  NAS ی ساز   رهی ذخ ی ها ستمیس ی توان برا   یم زی بنفش را ن ی ها سکیهارد د

 .کرد ی کربندیپ

 (Green) سبزهارد اینترنال وسترن دیجیتال -6

 
 

  سکیهارد د کیکم ساخته شده اند. اگر کاربر به   ی مصرف انرژ   ی براهارد اینترنال سبز 
تواند از   یدارد، م ازیخود ن  ی ها لی فا رهی ذخ  ی صرفًا برا ای  بانیپشت  ی ساز  رهیذخ   ی برا

WD Green HDD   های اینترنال دادند هارد حیکه مردم ترج  ییاستفاده کند. از آنجا 



Blueکنند،  شتریرا بHDD  وسترن   ل،یدل  نیخود را از دست داد. به هم تی سبز محبوب
 سبز را متوقف کرد.   HDD دی تول تالیجید

 

 سخن پایانی و جمع بندی 

  SATAپورت  به دلیل استفاده از   هاردهای اینترنالهمانطور که در این مقاله بررسی شد 
دارای سرعت قابل مالحظه ای برای ذخیره سازی و خواندن و نوشتن داده های شماست  
برندهای معروف هاردهای اینترنال وسترن دیجیتال و سیگیت هستند که به بررسی رنگ  

 بندی هاردهای اینترنال وسترن دیجیتال پرداختیم که به طور خالصه چنین است: 

WD Black HDD :   سطح باال و   ی ها ی باز   ی باال است و برا ییبا کارا سکیهارد د کی
 شده است.   یمحتوا طراح  دیتول ی برنامه ها

WD Gold HDD  : ی ها سکیهارد د ومیم ینسخه پر WD  ریمراکز داده و سا  ی است و برا  
 شده است.  یمشابه طراح  ی برنامه ها

WD Red HDD : ی ها ستمیس  ی برا NAS   وRAID  .ساخته شده است 

WD Blue HDD  : همه منظوره، قابل اعتماد و کم مصرف است. ی ساز  رهی رسانه ذخ  کی 

WD Purple HDD  : نظارت است.  ستمیس ی ساز   رهیدستگاه ذخ  کی نی ا 

WD Green HDD  : است.   یآب  ی سر  ی ها   سکیهارد د هیدارد و شب ی مصرف برق کمتر
 . ستینسخه سبز امروزه محبوب ن

 انتخاب بهترین هارد اینترنال کمک کرده باشد. امیدواریم این مقاله شما را برای 

 

https://avalshop.com/category/pc/computer-parts/hdd

