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 کدام اند؟  SSD برترین برند های 

ها )دیسک سخت( به  تر از هارد دیسکمراتب باال با برخورداری از سرعت خواندن و نوشتن بهSSD  درایوهای

 .شمار می روند

 .ها هستندتاپ و حتی لپیش سرعت و کارایی کامپیوترهای رومیزی در واقع گزینه بسیار مناسبی برای افزا

والت موجود در بازار دچار سردرگمی اید اما بین انبوه محصاگر تصمیم به تهیه یک درایو اس اس دی گرفته

 .ایدشده

نظیر  های اس اس دی موجود در بازار با در نظر گرفتن عوامل مهمی  ما در این لیست به معرفی بهترین درایو

 .پردازیمپذیری می قیمت، طول عمر، سرعت و اطمینان

  SSDحافظه   خرید   در   مهم   نکات 

ها بسیار به هم نزدیک است، کارایی درایوهای اس اس دی، حتی دو مدل ها که کارایی آنبرخالف هارد دیسک

 .تواند بسیار متفاوت باشدمختلف از یک سازنده می

 .طول عمر یا دوام استSSD  یکی از نکات مهم در خرید درایوهای

های حافظه اس اس دی تر سلول طور دقیقهچراکه تعداد دفعات خواندن و نوشتن درایوهای اس اس دی یا ب 

 .کاماًل محدود است

رو هیچ عجیب نیست که درایوهایی با طول عمر، کارایی و سرعت خواندن و نوشتن بسیار متفاوت در  ازاین

 .دسترس هستند

 نوشتن متوالی سرعت خواندن و  

 .کنندیو را اعالم میحداکثر سرعت خواندن و نوشتن متوالی دراSSD  معمواًل سازندگان درایوهای

دستیابی نخواهد  شده توسط سازنده صرفًا اسمی است و لزوما قابلهای اعالماما در نظر داشته باشید که سرعت

 .بود
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 (M.T.B.F) طول عمر تخمینی 

 .کنندطول عمر تخمینی محصوالت خود را ذکر میSSD  معمواًل سازندگان درایوهای

 .یانگر فاصله تخمینی بین خرابی درایو استاین مقدار که واحد آن ساعت است، ب

 .درایو باالتر باشد، شانس خرابی آن کمتر خواهد بود M.T.B.F هرچه که

 های حافظه ازنظر نوع سلول  SSD انواع 

های حافظه در  وری سلول کنندگان خانگی بر پایه دو نوع فناصرفدر حال حاضر درایوهای اس اس دی برای م

 .دسترس هستند

 .برای کاربران معمولی بسیار ایدئال است و سرعت، طول عمر و دوام مناسبی دارد MLC تر نوع رایج

 تر استدارد اما ارزان MLC سرعت و طول عمر کمتری نسبت به نوع TLC نوع دوم یا

 .وهای اس اس دی دقت کنیدهای حافظه درایی تراشهبنابراین باید به فناور 

 .هستند، اما دوام و کارایی بهتری دارند  TLC ر از نوعتمقداری گران  MLC بااینکه درایوهای 

  TLCشود که سراغ نوعمدت رادارید، پیشنهاد میبرای استفاده طوالنیSSD  رو اگر قصد تهیه یک درایوو ازاین

 .نروید

انید تومی MLC گیگابایتی نوع 12۰تر هستند، برای نمونه با بودجه یک درایو ارزان TLC هایدر همین حال درایو

 .تهیه کنید TLC گیگابایتی از نوع 24۰یک درایو 

 .البته در نظر داشته باشید که اختالف طول عمر و کارایی این دو نوع خیلی فاحش نیست

پذیری درایوهای اس اس دی  یی، دوام و اطمینانها، کارا طور که اشاره شد، برخالف هارد دیسکهمان

 .نیستعنوان برابر و حتی نزدیک به هم یچهبه

 .رو در هر ظرفیت، حداقل سه گزینه پیشنهادی خواهیم داشتازاین

تر کردن  ها و دشوارها و نکات زیادی دارند، از بیان آنکه درایوهای اس اس دی ازنظر فنی پارامتر  از آنجایی

 .کنیمنظر میرای شما صرفانتخاب ب
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 .ایمها را برایتان لیست کردهو ما با در نظر گرفتن همه عوامل و پارامترهای مهم، بهترین

موجود بازار را  SSD  آسانی و سادگی هرچه تمام، بر اساس ظرفیت و بودجه بتوانید بهترین درایوتا شما عزیزان به

 .تهیه کنید

 اعتماد نیستند بنچمارک ها قابل 

 .خواهید یافت ها را بسیار متفاوتر اس اس دی ها را بر اساس بنچمارک و سرعت اسمی مقایسه کنید، آنگ ا

 .تر به نظر برسد و مجذوب آن شویدو ممکن است یک درایو چندین برابر دیگری سریع

 .اعتماد هم نیستندارزش نیستند، اما واقعیت این است که قابلهرچند بنچمارک ها بی

 .تواند بسیار کمتر و حتی نامحسوس استعمل می کارایی درو اختالف 

دهنده تواند بازتابدهند. که نمیرا نمایش می (Peak) ایا میانگین کارایی لحظهبنچمارک ها معمواًل حداکثر ی

 .کارایی واقعی باشد

یا خواندن در حجم پایین،   مدت و موقع نوشتنکنند. که در استفاده کوتاه سازی میهایی را پیادهسازندگان نیز فن

 .کندنتایج غیرواقعی ارائه می

 .شده استاستفاده SLC Caching هایی چونز فندر بسیاری از اس اس دی ها ا

شود و همین امر به کسب نتایج غیرواقعی که نوشتن و خواندن در حجم پایین با کارایی باالتری انجام می

 .انجامدمی 

عملکرد   SLC بایتی، به دلیل استفاده از قسمتمگا ۵۰۰ن یا خواندن یک فایل برای نمونه ممکن است در نوشت 

 .را شاهد باشیدبسیار خوبی 

 .تر باشدتر کارایی بسیار پاییناما در نوشتن یک فایل بزرگ

 .کننده بود اما در عمل ضعیف ظاهر شد، هیچ تعجب نکنیدخیرهSSD  بنابراین اگر بنچمارک های یک

 .سازی(، به دنبال یافتن بررسی عملکرد در دنیای واقعی باشیدعی )شبیهبنچمارک های مصنوجای بهتر است به
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 عملکرد خواندن و نوشتن تصادفی 

یا  (IOPS) اجرا در هر ثانیههای خواندن و نوشتن قابلهایی چون تعداد دستورالعملسازندگان درباره تأثیر ویژگی

 .کنندروی میهمان عملکرد تصادفی، زیاده

 .و تأثیر آن در استفاده واقعی اغلب مواقع نامحسوس است

 .ر باشد بهتر است و منکر این موضوع نیستیم، اما در عمل محسوس نیست باالت IOPS بااینکه هرچه مقدار

 .استفاده استچراکه از یک حد به بعد برای اغلب کاربران بی

 .ارهای بسیار پیچیده و سنگین استی ک براSSD  شود که از مفید واقع می   IOPSدر حقیقت تنها زمانی

های معمولی(  های با حجم نوشتن و خواندن باال )و نه برنامهداری دیتابیس )پایگاه داده( یا اجرای برنامهنظیر نگه

 .زمان استفاده شودصورت هم متعدد به

 .یشتری دارد بنابراین خیلی به عملکرد تصادفی حساسیت نشان ندهید و همان عملکرد ترتیبی اهمیت ب

 بهترین انتخاب هستند  TLC NAND های نوع اس اس دی 

 .نیز بد نیستند TLC بهتر و بیشتر است، اما نوع MLC NAND هرچند کارایی و دوام اس اس دی های نوع

 .تر استقیمت پایین TLC مزیت بزرگ نوع

ن دوام بسیار پایین هایی چو، نگرانیTLC به دلیل تبلیغات و فقدان شناخت فنی در مورد اس اس دی های نوع

 .شودمطرح می 

 .آورنداندازه کافی دوام می ها نیز بهاما در حقیقت چنین نیست و آن

آورند. که با در نظر گرفتن  گیگابایت نوشتن دوام می ۷۰,۰۰۰امروزی برای حدود  TLC اغلب اس اس دی های نوع

 .ها، کاماًل مطلوب استقیمت پایین آن 

شود. محصوالت جدید و بروز که به کنترلر  هاد میرادارید، پیشن  TLCنوعSSD  حال اگر قصد خرید یکبااین

 .مجهز هستند، تهیه کنید TLC NAND های حافظهمخصوص تراشه

 .سال قبل نروید 3یا  2های مربوط به و سراغ مدل 
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 گیگابایتی بهترین نیستند ۱۲۸یا  ۱۲۰اس اس دی های 

 .ایش دهندرا افز   NANDهایشهکنند ظرفیت ترای روز تالش مروزبهSSD  سازندگان

 .ها به تعداد کمتری تراشه حافظه نیاز باشدSSD  تا درنتیجه آن برای ساخت

 .کندشده کمک میاستفاده از تعداد کمتری تراشه حافظه به کاهش هزینه تمام

 .کننده است اما معایب خود را داردو به نفع هر دو سازنده و مصرف

های ارتباطی کنترلر با  های پرظرفیت( به کاهش تعداد کانال افظه )استفاده از تراشههای ح تراشهکاهش تعداد 

 .انجامدهای حافظه میتراشه

 .انجامدتر می ها در ارتباط است که به کارایی ضعیفعرض تر با تراشهو کنترلر از طریق رابط کم

 .ول عمر کمتر استتر، طهای چگالییکی دیگر از معایب استفاده از تراشه

 .شودشود و زودتر به مرگ خود نزدیک میبیشتر استفاده می زیرا از هر تراشه 

 .های حافظه با عملکرد تصادفی رابطه مستقیم داردتعداد تراشه

ویژه در خرید  گیگابایت، به 12۸با توجه به کارایی و دوام باالتر، بهتر است اس اس دی هایی با ظرفیت باالتر از 

 .تهیه کنید TLC نوع

 بهترین نیستند  (DRAM Less) فظه رماس اس دی های فاقد حا 

  (RAM)توجه ای دارد، حافظه رمها نقش قابل شده آنکه در هزینه تمامSSD  یکی از اجزای اصلی درایوهای

 .است

 SLC ر های جایگزین نظیقیمت خبری از تعبیه حافظه رم مجزا نیست و از فندر بسیاری از محصوالت ارزان

Caching شود استفاده می. 

انجامد و در مقایسه با اس اس دی های مجهز به  عدم تعبیه حافظه رم به تنزل کارایی کلی اس اس دی می 

 .کنندحافظه رم، بسیار ضعیف عمل می 

 .تهیه نکنید (DRAM Less) های اقتصادی، اس اس دی های فاقد حافظه رمشود جز گزینهپیشنهاد می 
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SSDهای نوع M.2 تر از نوعسریع SATA  نیستند 

 .تر و بهتر هستندسریع SATA از نوع M.2 شده در فرم فاکتورکنند اس اس دی های ساختهبسیاری تصور می

 .ند عماًل تفاوتی نداشته باشندتواناما باید بگوییم لزومًا چنین نیست و می

 PCI Express و SATA III 6.0Gb/s و نوعگیرند به دبر اساس رابطی که از آن بهره می  M.2 اس اس دی های

 .شوندتقسیم می 

تر و سریع PCI Express گونه تفاوتی با اس اس دی های معمولی ندارد اما نوعکه نوع اول ازلحاظ کارایی هیچ

 .تتر اسالبته گران

 .ها استتر آناندازه کوچک M.2 SATA تنها مزیت اس اس دی های

 .اعتماد هستندتر قابلدوام تر و کم معمولی حتی کم و در مقایسه با اس اس دی های

 .های معمولی تهیه کنیدمدل  M.2 SATA جای نوعبنابراین اگر توجیه خاصی ندارید، تا جای ممکن به

 نکنید فکر  گیگابایت ۱۲۰ زیر  ظرفیت به

 .اندتر شدهنسبت به گذشته بسیار ارزانSSD  که درایوهایازآنجایی

شود. بنابراین حداقل از عنوان پیشنهاد نمیهیچت ارزش خرید ندارد و بهگیگابای  6۰ن نظیر های پاییدیگر ظرفیت 

 .گیگابایت انتخاب کنید 12۰ظرفیت 
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 .صرفه هستندبهجزء مقرون Kingston A400 اس اس دی های سری 

مهاجرت کنید، گزینه  های پرسرعت های مکانیکی به حافظهخواهید با صرف کمترین هزینه از هارددیسکو اگر می

 .خوبی هستند

 .شده استاستفاده TLC های حافظه نوعو تراشه Phison S11 در این درایوها از کنترلر 

 .است بخشهای معمول رضایتدر استفاده A400 کارایی و دوام اس اس دی های سری

 SATA 6Gb :نوع رابط

 گیگابایت 24۰ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 5۰۰ن متوالی: حداکثر خواندسرعت 
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 مگابایت بر ثانیه  35۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 – :سرعت خواندن تصادفی

 – :سرعت نوشتن تصادفی

 یتترابا ۸۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 یک میلیون ساعت :(MTBF) متوسط زمان خرابی

 

SSD های سریWD Green  صرفه هستند و اگر در میانبهمقرون  SSD قیمت نوعگیگابایتی ارزان 12۰هایTLC  

 .صرفه برای استفاده معمول هستیدبهبه دنبال یک مدل انتخاب مقرون 

 .ول گزینه خوبی استتر باشد این محصهای مکانیکی سریع مراتب از هارددیسکرغم قیمت پایین هنوز بهکه به
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 ساخت TLC NAND های حافظهاشهو تر  Silicon Motion SM2258XT در ساخت این درایوها از کنترلر 

SanDisk شده استاستفاده. 

 .های متفرقه نرویدهای معتبر تهیه کنید و سراغ گارانتیشود تنها آن را با گارانتیحال توصیه میبااین

 SATA 6Gb :نوع رابط

 تگیگابای 12۰ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 545سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 – :سرعت نوشتن متوالی

 – :سرعت خواندن تصادفی

 – :سرعت نوشتن تصادفی

 – : نوشتن در طول عمر(دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 یک میلیون ساعت :(MTBF) ابیمتوسط زمان خر 
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SSD های سری MU3 PH6-CE120-G 

SSD های سری MU3 PH6-CE120-G  بر پایه کنترلر Phison S11 و از نوع DRAMless است. 

یک سازنده    LiteONتر است. همچنینرده سریعهای همSSD قبولی دارد و از بسیاری از حال کارایی قابلبااین

 .اعتماد استقابل 

 SATA 6Gb :بطنوع را

 گیگابایت 12۰ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 56۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 مگابایت بر ثانیه  46۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 6۷,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 ۷۸,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی
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 – : نوشتن در طول عمر(دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 یک ونیم میلیون ساعت :(MTBF) متوسط زمان خرابی

 

  

SSD های سری ADATA Ultimate SU800 

SSD های سری ADATA Ultimate SU800 توانید آن را باصرفه هزینه بیشتر تهیه  انتخاب دیگری است که می

 .کنید

 Micron ساخت TLC NAND های حافظهو تراشه Silicon Motion SM2258 از کنترلر در ساخت این درایوها 

 .شده استاستفاده
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بخش است، هرچند که نباید انتظار تفاوت رضایت های معمول در استفاده Ultimate SU800 کارایی و دوام

 .تر را داشته باشید چشمگیر با محصوالت ارزان

مجزا   DRAM برای افزایش سرعت، برخورداری از حافظه SLC وان کش کردنتمی Ultimate SU800 هایاز ویژگی

 .برای افزایش دوام و پایایی را برشمرد LDDPC و موتور تصحیح

 SATA 6Gb :نوع رابط

 گیگابایت 12۸ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 56۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 مگابایت بر ثانیه  42۰حداکثر سرعت نوشتن متوالی: 

 5۰,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 ۷5,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت 1۰۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 دو میلیون ساعت  :(MTBF) متوسط زمان خرابی
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 .هستید  SATA از گونه  گیگابایتی خواهان کارایی نسبتًا باالتر   12۰-12۸ی های رده اگر در میان اس اس د

 .های موجود استیکی از گزینه XPG SX6000 Liteخواهید زیاد هزینه کند، اما نمی

XPG SX6000 مبتنی بر پروتکل NVMe  است و ازنظر تئوری کارایی بهتری نسبت به اس اس دی های SATA 

 .دارد

ADATA اخت ایندر س  SSDاز کنترلرRealtek RTS5763DL  های حافظهو تراشهTLC NAND    چندالیه بهره

 .شدت اقتصادی استگرفته که یک ترکیب به

بهره   Host Memory Buffer (HMB) مجزا هستند و در عوض از فناوری DRAM این اس اس دی ها فاقد حافظه

 .گیرند می 

 .دهدب بخشی به عملیات حافظه مورداستفاده قرار میرا برای شتا که کسر کوچکی از حافظه رم سیستم کاربر 

XPG SX6000 Lite 

 .داشته باشد SATA تواند ارزش خرید باالتری نسبت به اس اس دی هایمی  XPG SX6000 Lite درمجموع

 .خود را ارتقا بدهند  SATAقدیمی نوعSSD  خواهندهایی مناسب است که میو برای آن

 .شودک حرارت گیر آلومینیومی زیبا نیز ارائه میی XPG SX6000 Lite همراه با

 M.2 PCIe Gen 3 x4 -NVM Express :نوع رابط
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 گیگابایت 12۸ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 1۸۰۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 مگابایت بر ثانیه  6۰۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 1۰۰,۰۰۰اIOPS :تصادفی سرعت خواندن

 13۰,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت 6۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 ساعت یک و هشت دهم میلیون  :(MTBF) متوسط زمان خرابی

 گیگابایت  256تا  24۰ظرفیت 
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 Kingston A400 های سریاس اس دی

های  های مکانیکی به حافظهخواهید با صرف کمترین هزینه از هارد دیسکصرفه هستند و اگر میبهجزء مقرون

 .پرسرعت مهاجرت کنید، گزینه خوبی هستند

وام اس اس  شده است. کارایی و داستفاده TLC های حافظه نوعو تراشه Phison S11 در این درایوها از کنترلر 

 .بخش استهای معمول رضایتدر استفاده A400 های سریدی

 SATA 6Gb :نوع رابط

 گیگابایت 24۰ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 5۰۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 
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 مگابایت بر ثانیه  35۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 – :سرعت خواندن تصادفی

 – :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت ۸۰نوشتن در طول عمر( : بلدوام )حجم قا

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 یک میلیون ساعت :(MTBF) متوسط زمان خرابی

  

 

SSD های سری WD Green 

 Silicon Motion SM2258XT در ساخت این درایوها از کنترلر   ایمرفته WD Green های سری SSD باز هم سراغ

 .شده استاستفاده SanDisk ساخت TLC NAND های حافظهو تراشه
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 SATA 6Gb :نوع رابط

 گیگابایت 24۰ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 545سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 – :سرعت نوشتن متوالی

 – :سرعت خواندن تصادفی

 – :سرعت نوشتن تصادفی

 – : ول عمر(نوشتن در طدوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 یک میلیون ساعت :(MTBF) متوسط زمان خرابی
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 SU750 Ultimate ADATAاست  اقتصادی  گزینه یک  هم. 

در کنار فن کش  TLC NAND های حافظهو تراشه Realtek RTS5733DMQ در ساخت این درایوها از کنترلر 

 .شده استتفادهاس SLC سازی

 .بخش استهای معمول رضایت در استفاده Ultimate SU750 کارایی

موتور برای افزایش سرعت خواندن و نوشتن و  SLC توان کش سازی می Ultimate SU750 هایاز ویژگی

 .برای افزایش دوام و پایایی را برشمرد LDPC تصحیح

 SATA 6Gb نوع رابط •
 گیگابایت 256ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه •
 مگابایت بر ثانیه 55۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر  •
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 مگابایت بر ثانیه  52۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر  •
 65,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی •
 ۷5,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی •
 ترابایت  2۰۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل •
 بله )در صورت پشتیبانی( تاپ: مناسب برای استفاده در لپ •
 دو میلیون ساعت  :(MTBF) متوسط زمان خرابی •

 

Samsung 860 EVO 

 .است 2۰1۸گیگابایتی سال  25۰ترین اس اس دی های  این محصول یکی از محبوب

مگابایت حافظه  512اختصاصی سامسونگ و  MJX و کنترلر  TLC V-NAND هایاز تراشه Samsung 860 EVO در

 .است شدهکش استفاده

یگابایتی، یکی از  گ   25۰کارایی بسیار خوب و طول عمر مناسب دارد. و در میان اس اس دی های  SSD این

 .ها استبهترین
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را به گزینه ایدئال برای استفاده در کامپیوترهای   EVO ۸6۰طول عمر مناسب، کارایی عالی و مصرف پایین انرژی، 

 .تها مبدل ساخته استاپای و لپگیمینگ، حرفه

 های پرسرعتشود که امکان نصب اس اس دی  در صورتی پیشنهاد می EVO ۸6۰در نظر داشته باشید خرید 

NVMe PCI-E وجود نداشته باشد. 

 :از عبارتند مدل  این   های ویژگی

 SATA 6Gb :نوع رابط

 گیگابایت 25۰ظرفیت: 

 TLC V-NAND :های حافظهنوع تراشه

 بایت بر ثانیهمگا 55۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 مگابایت بر ثانیه  52۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 9۸,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 9۰,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت 15۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 م میلیون ساعتیک و نی :(MTBF) متوسط زمان خرابی
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XPG SX6000 

 .دارد و گران هم نیست SATA ایم که کارایی باالتری نسبت به گونهرفته XPG SX6000 بار دیگر سراغیک

ADATA در ساخت این SSD از کنترلر رده معمولی Realtek RTS5763DL های حافظهو تراشه TLC NAND 

 .ستچندالیه بهره گرفته که یک ترکیب کاماًل اقتصادی ا 

XPG SX6000 خواهندمناسب است که می هاییبرای آن SSD قدیمی نوع SATA خود را ارتقا بدهند. 

 .شودیک حرارت گیر آلومینیومی زیبا نیز ارائه می XPG SX6000 همراه با

 M.2 PCIe Gen 3 x2 -NVM Express :نوع رابط

 گیگابایت 256ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 1,۰۰۰ندن متوالی: حداکثر سرعت خوا

 مگابایت بر ثانیه  ۸۰۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 1۰۰,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 11۰,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت 15۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل
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 بانی( تاپ: بله )در صورت پشتیمناسب برای استفاده در لپ

 دو میلیون ساعت  :(MTBF) وسط زمان خرابیمت

 

Samsung 970 EVO Plus 

 .زینه ایدئال استیک گ  Samsung 970 EVO Plusاگر خواهان کارایی باال هستید، 

 چندالیه در ترکیب با کنترلر اختصاصی TLC NAND های حافظه این محصول از جدیدترین نسل از تراشه

Samsung Phoenix  ل آن عملکرد و دوام باال است برد که حاص بهره می. 

 M.2 PCIe Gen 3 x4 -NVM Express :نوع رابط

 گیگابایت 25۰ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه  3,5۰۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 مگابایت بر ثانیه 3,2۰۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 
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 4۸۰۰,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 55۰,۰۰۰اIOPS :ت نوشتن تصادفیسرع 

 ترابایت  3۰۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( فاده در لپمناسب برای است

 یک و نیم میلیون ساعت :(MTBF) متوسط زمان خرابی

  

 

ADATA Ultimate SU750 

 .صادی استایم که یک گزینه اقترفته ADATA Ultimate SU750 بازهم سراغ

در کنار فن کش  TLC NAND های حافظهو تراشه Realtek RTS5733DMQ ترلر در ساخت این درایوها از کن

 .شده استاستفاده SLC سازی
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 .بخش استهای معمول رضایت در استفاده Ultimate SU750 کارایی

و نوشتن و موتور برای افزایش سرعت خواندن  SLC توان کش سازی می Ultimate SU750 هایاز ویژگی

 .ایش دوام و پایایی را برشمردبرای افز  LDPC تصحیح

 SATA 6Gb :نوع رابط

 ترابایت 1ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 \مگابایت بر ثانیه 55۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 

 مگابایت بر ثانیه  52۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 65,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 ۷5,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت ۸۰۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( مناسب برای استفاده در لپ

 دو میلیون ساعت  :MTBF متوسط زمان خرابی

  

http://www.rahaco.net/


 

 

 2۷صفحه 
            02154521: تلفن                1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 

Samsung 860 EVO 

 .صرفه استبهمقرون ایم که پرسرعت، بادوام و رفته Samsung 860 EVO بار دیگر سراغ سرییک

مگابایت حافظه  512اختصاصی سامسونگ و  MJX و کنترلر  TLC V-NAND هایاز تراشه Samsung 860 EVO در

 .شده استکش استفاده

 .شوددر صورتی پیشنهاد می EVO ۸6۰در نظر داشته باشید خرید 

 .وجود نداشته باشد NVMe PCI-E که امکان نصب اس اس دی های پرسرعت

 SATA 6Gb :ابطنوع ر

 ترابایت 1ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه 55۰سرعت خواندن متوالی: حداکثر 
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 مگابایت بر ثانیه  52۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 9۸,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 42,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت 6۰۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 تاپ: بله )در صورت پشتیبانی( ب برای استفاده در لپمناس

 یک و نیم میلیون ساعت :MTBF متوسط زمان خرابی

 

XPG SX8200 Pro 

گزینه بسیار خوبی باقیمت و کارایی   XPG SX8200 Proترابایتی هستید،   1پرظرفیت SSD  اگر خواهان یک

 .مناسب است

XPG SX8200 Pro  وبی داردعملکرد بسیار خ. 

 .شودسرعت خواندن و نوشتن باال در کنار ظرفیت باال نیاز دارند، پیشنهاد میو برای کاربری هایی که به

 .ارزش خرید باالیی دارد  نسبت به قیمت، XPG SX8200 Pro همچنین

 M.2 PCIe Gen 3 x4 -NVM Express :نوع رابط

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2020/10/ADATA-XPG-SX6000-256GB-NVMe-1-768x265-1.jpg
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 ترابایت 1ظرفیت: 

 TLC NAND :های حافظهنوع تراشه

 مگابایت بر ثانیه  3,5۰۰عت خواندن متوالی: حداکثر سر 

 مگابایت بر ثانیه 3,۰۰۰سرعت نوشتن متوالی: حداکثر 

 39۰,۰۰۰اIOPS :سرعت خواندن تصادفی

 3۸۰,۰۰۰اIOPS :سرعت نوشتن تصادفی

 ترابایت 64۰نوشتن در طول عمر( : دوام )حجم قابل

 بانی( تاپ: بله )در صورت پشتیمناسب برای استفاده در لپ

 دو میلیون ساعت  :(MTBF) متوسط زمان خرابی

 :تر های باالفیتظر 

 .ها استمراتب بیشتر از هارددیسکبه ازای هر گیگابایت بهSSD  در حال حاضر قیمت درایوهای

 .ها کنیدطور کامل جایگزین هارددیسکاند. که بخواهید درایوهای اس اس دی را بهو هنوز به سطحی نرسیده

 .ها محدود کنیدها و بازیعامل، برنامهتمبه اجرای سیس را تنها  SSD شود استفاده ازتوصیه میرو ازاین

 .دارید ها را بر روی هارددیسک نگهو فایل 

 

http://www.rahaco.net/

