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ن دادى ًا ذخيرى مي ظٍهدباصرغتي .اصتpcيم ًارددرايٍيم بخض پرهارازصيشتم 
 
صفساتي هي درا

ًرزماهي هي .مي چرخد_چرخض ًرجاهيي 120_زرهت چرخطي دردليكي7200بيض از
ن راذخيرى هود،ًارددرايٍباغث مي ظٍدروئس 

 
ًارددرايٍبايديم فايو رابخٍاهديا ا

بدون ولفي بي يم بخض اززرهات هي بايدبادلت (write)-هٍظتن /read))خٍاهدن
ارد .مينروصنٍپ ي اهدام ظٍدصيگوال ارصال هود بوابراين صختي ًا،تٍلراهس ًاي  ي دًر

س ًاوصفسات هي بي اهدازى يم تارمٍي اهشان هيشتود )درايٍ
 
ًشتودهي بشي (فٍاصو بين را

غلي رغم ًمي اين .ظگ فت اهگيزاصت هي درايٍ مي تٍاهدهاررابدون صختي ًا ي جابت اذراهود
رادر بخض ذخيرى هي ظايدصال ًا هارمي هود مي تٍاهد بي (اتصال)ًا،اين ًارددرايٍ رابط 

 .طٍرظگ فت اهگيزي بدون اهدهي خطا ادامي دًد

ن 
 
ظرفيت،اهدازى واذراي ًارددرايًٍا بي ميزان چطم گيري تغييرهردى اصت البتي اززمان مػرفي ا

 .بايم ًارد درايٍ تغييرهردى اصتIBM XTازاولين 1980دراوايو دًي 
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ارددراي10ٍظرفيت  زمان .اي و چ مخزن درايٍبٍد 5.25ايوچ طخامت و4تا3مگابايتي باالبررصي ظدى دًر
يم دًي .ميلي جاهيي صرغت اهسراف درمكايشي بازم ان دصتيابي درايٍفالپ ي بٍد87دصترصي 

بٍدهد،هٍچن ترازيم درايٍفالپ ي ( مگابايت6000-9000)گيگابايت 6-9بػد،ًارددرايًٍا هي دربردارهدى 
برخي ًارددرايًٍاصدًامگابايت ديشم .ميلي جاهيي ارزان ومػمٍلي بٍدهد8ايوچي وباصرغت دصتيابي 3.5

يودى،اهدازى ولطػات درايًٍاًمين طٍرهمترمي .ًاي لابو زرهت هٍچن ترازلٍطي هبريت ًشتود
 
درا

 .ظٍددرزالي هي ظرفيت ظان افزايض مي يابد

برهدى داظتي باظيد؟ليمت مخزن _چگٍهي بگٍييم ظماهمي تٍاهيد يم مٍلػيت برهدى
اي درايٍاصت،ه ي براي تدارت ًاي هٍچم  ًاردبشيارارزاهترازگروًٌاي ًمزمان ًارددرايًٍاباهام صاختاًر

ادارات هي صٍدًاي صريع مي خٍاًودلابو تٌيي اصت واطميوان ازاين بخض ًاي درايٍلابو تٌيي  و
 .اصت

لي دربارى ًارددرايًٍاجابت ماهدى غلي رغم ديگراذزاي 
 
هي فرمان ً اي هرم افزاررابدون PCيم مشا

دردصراذرامي هرد، ًارددرايًٍاًوگامي هي اين فرمان ًادربارى  وظيفي ظان بٍدتودوباصداهارمي 
اين صروصداًابالي ماهدبي طٍري هي ًارد درايٍ يني ازاذزاي مػدود يم هامپيٍترظخصي اصت هي .هردهد

 -ًم مناهيني وً م 
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ًشتي ترين ذزء در.الن تريني اصت
 
ن راا

 
دًد،اما اين اذزا  –ظماارائي مي PCاذزاي مناهيني درايًٍاا

مان ًارددرايٍ اصت هي باروش ًاي بيطتري ازاذزاي ديگرغمو مي هود  .هيًز

 ًارد ديشم درايٍ
يم مسفظي مسنم فلزي اذزاي دروهي ًارددرايٍراازذرات گردوغبارمسافظ ت مي هودهي هالًم باريم بين -1

س وصفسي 
 
هدا باغث مي ظٍدتا درايٍخراب ظٍد،بي . رامشدودمي هودread/writeرا

 
يم ماهع درا

 .صٍرت تست الفظي بافرو رفتن يم ظياردرپٍظض ظخيم مغواطيشي صفسي

درباالي درايٍ،يم صفسي مدار طرازي ظدى هي بي غوٍان يم صفسي موط كي ظواختي مي ظٍد،فرمان ًارا -2
مي (هوترل)مديريتBIOSازهوترل گر درايٍ دريافت مي هودهي بي هٍبت با اذراي صيشتم و

س هيروي  ي (  تختي مدار)صفسي موطكي.ظٍد
 
ن فرمان ًا رابي هٍصاهات ولتاژترذمي مي هودتابي مدرك را

 
ا
ٍح صفسي وارد هو دread/writeذٌت زرهت روئس دصتي ظدى   .ازميان صط
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صفسي هيزاين اطميوان راايدادمي هودهي چرخض مسٍرصفسي دريم صرغت جابت بي گردش در مي 
س درايٍدصتٍرمي دًدهي چي مٍلع فرمان را درديشم بخٍاهد يا بوٍيشد

 
يدوصفسي بي را

 
دريم ديشم .ا

IDE(ٍاصتاهداردالن تروهيم ينپارچ ي دراي)هوترل گر ديشم بخطي ازصفسي مداراصت،. 

صاختي ظدى )يم مسٍرمتصو بي يم مٍتٍرالن تريني بي اهدازى ي ًطت صفسي پٍظيدى ي مغواطيشي -3
تػدادصفسات وترهيب مٍادمغواطيشي .درچودين ًزار چرخض دردليكي م ي چرخد( ازفلزياظيطي

ن ًا ظرفيت درايٍ را تػيين مي هود
 
لياژي پٍظيدى مي . پٍظاهودى ا

 
صفسات امروزي مطخصا با يم ا

 .ًزارم يم ايوچ طخامت دارد3ظٍهده ي زدود

ٍح صفسات با دلت read/writeيم مسرك اهتٌاي  ي دصتي بازوًاي اهتٌاي بخض -4 راازميان صط
اين مسرك بخض اهتٌاي  ي راباترك ًاي  ي هي دردرايٍمرهزي درصطر صفسات .زيادي فطاردادى ومي هطد

 .هوود لراردارهدرادريم رديف توظيم مي
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ما ًوگي ازميان باالياپايين read/writeبخض ًاي اهتٌاي  ي -5 متصو بي اهتٌاي بازوًاي متسرك، دًر
ٍح صفسات چرخض ًارددرايٍمي لغزهد ودادى ازهوترل گرديشم بي صفسات writeاهتٌاي .صط

يد،دادى بخض
 
ٍح صفسات مي ا بارديابي لطبي readازطريق توظيم ميدان مغواطيشي ذرات درصط

 .(مراذػي هويد12بي بخض.)صازي ذرات هي لبالتوظيم ظدى بٍداهدام مي ظٍد

ًوگامي هي هرم افزار ظما اذراي صيشتم را براي خٍاهدن ياهٍظتن يم فاي و صاختارصازي مي هود -6
با read/writeدصتٍرات اذراي  ي صيشتم هوترل گر ًاردديشم براي زرهت بخض ًاي اهتٌاي  ي 

اهدام مي (FATدرMS-DOS)درويودوز VFATصفسي اختصاصي فايو مد ازي درايٍيا
غازين    VFAT   صيشتم اذراي.ظٍد

 
رابراي تػيين دصتي اي در ديشم مي خٍاهد هي داراي بخض ا

يم فايو اصت ياداراي بخض ًاي  ي ازديشم اصت هي براي هگٌداري يم فايو ذديدلابو دصترس مي 
 .باظود

6 



ييوي اي درايٍ
 
رايض ا

 
 ا
رديف ًاي درايٍ برمبواي يم تئٍري هارمي هوودهي اگر يم ًارددرايٍ،يم وصيلي مواصب -1

وپوخ ًارددرايٍوصيلي اي پوخ  -باظد،دوًارددرايٍ،دوًارددرايٍ وصيلي اي دوبرابرمواصب اصت
بااصتفادى ازچودين ًارد درايٍايدادظدى صيشتم اذراي  ي فنرمي هودهي اين .برابرمواصب مي باظد

ًارددرايًٍايم ًارددرايٍ اصت،يم صرورظبني مي تٍاهد صرغت باالتري براي خٍاهدن اطالغات درايٍي ا 
دررفت دادى رااهدام دًد ن .زفاظت بيطتري اًز

 
ل ظمامي تٍاهيد ازهظرالتصادي ًم ا

 
بي صٍرت ايدى ا

وريد
 
رايض درايٍ،.رابي دصت ا

 
ٍع ا رايض  RAIDمػمٍل ترين ه

 
اصت،يم زالت خالصي براي ا

ييوي اي براي .  تنراري درايًٍاي ارزان ليمت مي باظد
 
رايض ا

 
رايض ًايم ا

 
ٍع مػمٍل ا يني ازدوه

ييوي اي هٍظتي مي ظٍد،هوترل گر بي صٍرت ًمزمان .درايٍاصت
 
رايض درايٍا

 
ًوگامي هي  يم فايو باا

رايض مي رصاهد
 
ييوي اي  مي تٍاهدظامو .هپ ي ًاي ينشان ازفايو رابا ًردرايٍ درا

 
رايض ا

 
يم ا

 .دودرايٍديگرهيزباظد
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ييوي اي خٍاهدى مي ظٍد،هوترل گر ب  ي صٍرت ًمزمان دصتي ًاي -2
 
رايض ا

 
ًوگامي هي يم فايو از يم ا

ن ًا با  ينديگربراي اهتكال بي 
 
ريم ازدرايًٍايالطػات ا چگٍهگي .مي خٍاهدPCفايو اهتخابي رااًز

رايض دارد
 
ييوي اي باظود،زمان خٍاهدن تكريبابي هصف .صرغت بشتگي بي تػدا ددرايًٍا  درا

 
اگردردرايٍا

ييوي اي باظود زمان خٍاهدن بي زدوديم صٍم ا ززمان خٍاهدن تم 
 
مي رصد  اگرصي درايٍبي صٍرت ا

 .درايٍمي رصد

هي ازطريق يم رديابي درصطر يني ازدرايًٍا ي ا  ظنشتگي يني  درمٍرديم خطاي خٍاهدن-3
 .ازدرايًٍاايدادمي ظٍدهوترل گربي صادگي هشخي صالم فايو را ازدرايٍصالم مي خٍاهد

اهدام ظٍد،هوترل گربي صٍرت خٍد هاردادى راازهپ ي فايو (رصاهي)اگرخطاي خٍاهدن با رديابي تصٍير-4
ن رخ مي دًد،مي 

 
ن رادريم بخض ذديدوصالم در  درايٍي هي رديابي درا

 
دردرايٍديگرمي خٍاهدوا

 .هٍيشد
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رايض هٍاري درايٍ
 
 ا
رايض مػمٍلي مي باظد،بي غوٍان محال  ًوگامي هي يم فايو -1

 
رايض درايٍ،ا

 
ديگرصاختارمػمٍل براي ا

رايض مػمٍلي صي درايٍهٍظتي مي ظٍدفايو بي دو بخض تكشيم مي ظٍد و ًر بخض با يم درايٍ 
 
بايم ا

رايض هٍاري بايدزدالو داراي صي درايٍباظد.ذداهٍظتي مي ظٍد
 
رايض دادى ًا .يم ا

 
بي صٍرت هرمال ا

ن بي ذزيني ازدرايًٍا مي هٍيشدودرايٍ بالي ماهدى براي هوترل خطا اصتفادى  مي ظٍد
 
 .راباًمي  ا

رايض يم غملنرد-2
 
رادردادى هٍظتي ظدى دردرايًٍا اذرامي Boolean XORهوترل گرياهرم افزارا

يم .با بكيي درايٍهاميدى مي ظٍد(زوج)هوودو هتيدي رامي هٍيشودهي اغلب يم بيت متػادل
بيت اصت هي دردو  بيت مطابي مكايشي مي ظٍهدويم بيت هي دردو بيت 0هاظي ازيمXORغملنرد

ًربيت دردو غدد دوتاي  ي XORبي غوٍان محال اهدام غمو. هامطابي مكايشي مي ظٍهد
رايض وذٍدداظتي باظد،دردرايٍ .اصت0110بازدى تشاوي 1010و1100

 
 -اگربيض ازصي درايٍدريم ا
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مي ظٍد و بوابراي ن ًمي درايًٍا ظامو دادى XORظدى وصپس درايٍ ديگربا درايٍ بػدي XORاول     
 .هٍظتي مي ظٍد(دوتاي  ي)ظدى اهد و هتايخ هٌاي  ي ب ا درايٍ متػادل XORًاي  ي مي ظٍهد هي 

ًوگامي هي يم فايو از يم درايٍ هٍاري خٍاهدى مي ظٍد،هوترل گر بي طٍر هرمال ًر بخض ازفايو را -3
 .ازدرايًٍاي مختلف مي هطدهي ذخيرى مي ظٍد،يم  روش صريع بازيافت اطالغات اصت

رايض هٍاري دومٍردي براي يني ازبخض ًاي فايو هي تخريب ظدى يا يم درايٍ ظنشتي -4
 
فايدى امويتي ا

را اذرا مي هودبا مكايشي بيت ًاي صالم با XORظدى مسرزمي ظٍد،هوترل گر يم غملنرد برغنس 
اطالغات .ًشتودهاًض دًد1sيا0sبيت ًاي دوتاي  ي،هوترل گر  مي تٍاهدبيت ًاي گم ظدى راهي

 .هيزمي تٍاهد براي تػميردادى هي باغث هكض رصاهي ظدى اصتفادى ظٍد
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