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 1 تصویر

فرصت های زیادی جهت کا مپیوتر  مروزه پیشرفت های عمده در فن آوری اطالعات و علوم ا

لذت بردن از سهولت در ذخیره سازی فایل ها و برنامه های مختلف در رایانه های شخصی مان، 

 فراهم آورده شده است .

 چندین ابزار کمکی جهت رشد و گسترش بهینه سازی عملکرد کامپیوترهای ما ساخته شده اند.

1IDE  2وSATA  اتصاالتی هستند که بطور خاص برای اهداف فقط دو نمونه از بسیاری از

  ذخیره سازی ساخته شده است اتصال آداپتور به دستگاه های

 

IDE 

IDE . یک کانکتور معمولی برای اتصال دستگاه های ذخیره سازی به کامپیوتر شخصی است 

 (bus)این همان چیزی است که مسیر انتقال مادربرد ، یا همان چیزی که ما به عنوان گذرگاه 

 سازی بر روی کامپیوتر.متصل می کنمی شناسیم،را به هر دستگاه ذخیره 

 ، توسعه دهندگان با استاندارد های پیشرفته تر به نام IDE چند سال پس از ساخته شدن

3EIDE ، تر از نسخه های قدیمی تر کار می کردند، به عرصه آمدند. بیش از  یعسربار که سه

طور عمده ترکیب و ارتباط کنترلر، و یا برد هوجود دارد ، که ب EIDE چهل یا هشتاد سیم در کابل

                                                           
1 Integrated prive   Electronic 
2 Serial advanced technology attachment  
3 Enhanced integrated drive Electronic 
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شناخته شده است،  نیز PATA همچنین به عنوان IDE . مدار، با هارد دیسک را بر عهده دارند

 .ATAبه معنی 

از جمله سقف عملکرد،  PATA با توسعه در صنعت، برای غلبه بر برخی از مشکالتبا این حال 

کابل کشی، و تحمل ولتاژ مورد نیاز، نیاز به یک رابط جدید ذخیره سازی به ه مسائل مربوط ب

 تعریف شد. سریال ATA رابط ،وجود آمد . بنابراین

 

SATA  

SATA برای غلبه بر محدودیت PATA  .و کابل کشی ساده و بهبود عملکرد طراحی شده بود

 کار می کند. IDE بسیار مشابه SATA یا رابط پیشرفته متوالی

کابل های آن بلند و نازک هستند و کامال همان توابع یکپارچه سازی دیسک های سخت با 

شخصی را دارا می باشند، اما این دستگاه ها با سرعتی باالتر از واسط  کنترل در کامپیوترهای

 امپیوترهای شخصی باکنند . امروزه بسیاری از ک گردان ، کار میالکترونیکی یکپارچه دیسک

SATA حاضر کامپیوترهای کمتری  منطبق است و با پیشرفت و رشد بیشتر تکنولوژی، در حال

 سازگار باشند. IDE وجود دارند که با کانکتور

 SATAو  IDEتفاوت بین 

ساده  SATA است. SATA ترنسخه قدیمی  IDE در واقع عملکرد این دو کامال مشاابه اسات.  

 .پیچیدگی کمتری دارد .این طراحی انعطاف پذیر و مقیاس پذیر اسااات تر، راحات تر و اسااات و 

از انواع مختلف کانکتور استفاده می کنند چرا که آنها نمی توانند بدون  SATAو  IDE با این حال

 ه اطالعات کنند.آداپتور مبادل

IDE  می تواند به دو درایو متصل شود، در پین ساخته شده اند که  ۰۴معموال از کابل نواری ها

 پین است به شما امکان اتصال به تنها یک درایو را می دهد. ۷اساتفاده از کابل  اب SATA حالی که
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به صاورت سریال اجرا می   SATA به صاورت موازی اجرا می شاود در حالی که رابط   IDE ابطر 

 گردد که سریع تر است .

فرسااتاده می شااود، قبل از اینکه روند پردازش آغاز شااود هنگامی که داده ها به صااورت موازی 

بایساتی برای رسایدن همه داده ها صابر کنید ، در حالی که در حالت سریال ،داده ها تنها از یک    

 اتصال جریان دارند و تاخیر از بین می رود.

در به از فن آوری های جدیدتر اساااتفاده می کندو از این رو قا SATA ،همانطور قبال گفته شاااد

مگابایت در  ۰۵۴سرعت انتقال اطالعات اولیه  SATA. سرعت باالتری می باشدا انتقال اطالعات ب

 مگابایت بر ثانیه است . ۳۳تنها  IDE اطالعاتت انتقال ثانیه دارد در حالی که سرع

گیگابایت در ثانیه را پشتیبانی کند درحالی که  ۶می تواند تا سارعت اطالعات   SATA اکنون

 مگابایت دبر ثانیه است. IDE 133اطالعات در  حداکثر سرعت انتقال

ولت اسااتفاده می کند  ۰۱یا  pin Molex power conection 5-۰از یک اسااتاندارد  IDE درایوهای

اساااتفاده می  hot-plug ولتی با ویژگی ۳٫۳پین  ۰۵از کانکتور  SATA درایورهای در حالی که

 کنند.

hot-plug    یا اتصاال گرم بوسایله اتصال به زمین انمام می شود .واقعیت این است که تنها تفاوت

است . هر دو هدف  IDE نسخه بسیار پیشرفته تر SATA موجود بین این دو دستگاه این است که

اسااتفاده می شااود چرا که   SATA مشااابه ای را برآورده می کنند، با این حال امروزه بیشااتر از 

 تولید می کنند. IDE تولیدکنندگان کمتری مادربردهای سازگار با

 مهسا مرآتی گردآورنده:

 

 


