KEUZEHULP EXTERNE HARDE SCHIJVEN

SSD of HDD?

Externe
harde schijven
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EXTERNE HARDE SCHIJVEN KEUZEHULP

TEKST JUSTIN DOORNEKAMP

Er zijn twee manieren om je bestanden op te slaan:
online en ‘lokaal’ op een harde schijf. Kies altijd
(ook) voor een externe harde schijf. Waar moet je op
letten bij de aanschaf ervan?
Natuurlijk maak je regelmatig een back-up
van al je data. Dat doe je bij voorkeur op
een externe harde schijf. Zo voorkom je
dat al je gegevens verloren gaan als de
harde schijf in je computer het begeeft of
als je laptop wordt gestolen. Bovendien
zijn de bestanden op een externe schijf
minder kwetsbaar voor malware. En misschien wil je ook extra opslagruimte voor
je foto- en videocollectie.
Een externe harde schijf hoeft niet ingebouwd te worden in een pc, maar sluit je
aan via een usb-kabel. Bestanden die je
niet dagelijks nodig hebt, verplaats of
kopieer je naar het nieuwe opslagmedium.
De meeste gebruikers zullen een externe
schijf aanschaffen voor het maken van

back-ups. Vroeger zette je die op cd’s of
dvd’s. Tijdrovend en door onder meer licht
en warmte vergingen de data op de disks
veel sneller dan die op een harde schijf.
Tegenwoordig zijn er ook veel mogelijkheden om reservekopieën op te slaan in de
cloud. Hoewel dit een goede manier is,
blijft het belangrijk om een back-up ook
lokaal op te slaan. Lees het artikel over
back-uppen op pagina 14.
Wellicht wil je niet dat je gegevens worden
opgeslagen bij een clouddienst die in
handen is van Google of Microsoft.
Gebruik je een externe harde schijf, dan
kan niemand erbij en weet je precies waar
alle gegevens zich bevinden. Ook zijn de
kosten van een schijf eenmalig.

Extra opslag
Een externe schijf biedt ook uitkomst als
je computer volloopt met films, foto’s,
programma’s en andere bestanden. Je
krijgt extra opslagruimte zonder dat je je
pc hoeft open te schroeven om een
schijf in te bouwen. Ook voor de opslag
van bestanden kun je kiezen voor de
cloud, maar een externe schijf is handig
als je snel bij je gegevens wilt als je geen

internetverbinding hebt of als je de
inloggegevens van de clouddienst niet
bij de hand hebt. Bovendien kun je een
harde schijf overal mee naartoe nemen
en sluit je deze via usb op veel apparaten aan. Zo kun je je vakantiefilmpjes net
wat makkelijker op je televisie laten zien,
dan wanneer je eerst op het toestel moet
inloggen bij je clouddienst.

Levensduur
Hoelang gaat een harde schijf
mee? Is er verschil tussen en
SSD en een HDD?
Uit onderzoek blijkt dat een op
de vijf HDD's het binnen vijf jaar
begeeft. Dat is bij zwaar ge
bruik. Een harde schijf is slijtagegevoeliger en kwetsbaarder
dan een SSD. De magneetschijven draaien rond en slijten
daardoor. Bovendien zijn ze
gevoeliger voor schokken.
Omdat een SSD geen draaien
de onderdelen heeft, kan die
een stuk langer meegaan dan
een HDD. Fabrikanten definiëren de levensduur in het aantal
keren dat elke geheugencel kan
worden overschreven. Die aantallen liggen dusdanig hoog,
dat ze bij normaal gebruik nooit
worden bereikt.
Wat wél kan gebeuren, is dat
een geheugenchip het zonder
aanwijsbare oorzaak ineens
begeeft, zoals elk product stuk
kan gaan. Zo is het ook bij
SSD’s een kwestie van pech
hebben. Bij SSD’s is stuk in de
regel ook écht stuk; het is
(bijna) onmogelijk om data
terug te halen.
De fabrieksgarantie op een
harde schijf is normaliter een
tot drie jaar, soms vijf jaar of
nog langer. Maar de levensduur
is in de praktijk, zeker bij SSD’s,
dus veel langer.
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Zo kies je een externe
harde schijf
1

SSD of HDD?

Wil je een externe harde schijf kopen, dan kun je
kiezen tussen een traditionele HDD en de nieuwere
SSD. Tegenwoordig is een SSD de norm, omdat
deze op veel vlakken beter scoort dan een HDD.
Een SSD is sneller, lichter en compacter. Doordat
er geen bewegende onderdelen in een SSD zitten,
is deze ook minder kwetsbaar dan een traditionele
harde schijf. En de SSD verbruikt minder stroom.
Het enige nadeel is dat een SSD fors duurder is,
zoals blijkt uit een kleine prijzencheck.

2

Capaciteit

Hoeveel ruimte heb je nodig?
De gangbaarste SSD’s hebben
een capaciteit van 100 GB tot
4 TB, terwijl HDD’s tussen de
500 GB en 18 TB bieden. Voor
vakantiefilmpjes, foto’s, tekstbestanden en een enkele back-up
van je computer kom je al een
heel eind met 500 GB.
Wil je ook grote filmbestanden
en meerdere back-ups van je pc
opslaan, dan heb je eerder 2 TB
of zelfs 3 TB nodig. Daarbij
geldt: hoe groter de opslagcapaciteit, des te hoger de prijs.
De prijs neemt vooral bij SSD's
exponentieel toe naarmate je
voor meer opslagruimte kiest.
Zo is het prijsverschil tussen
een 500 GB- en 1 TB-model
verwaarloosbaar, maar bij meer
opslagruimte wordt het verschil
groter.
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3

HDD

SSD

500 GB

€25 – €70

€70 – €90

1 TB

€50 – €70

€100 – €150

2 TB

€60 – €75

€175 – €250

4 TB

€80 – €100

€450 – €600

2,5 of 3,5 inch?

Externe harde schijven zijn er in twee
maten: 2,5 inch (SSD’s en HDD’s) en
3,5 inch (HDD’s). Een 3,5 inch-model
kan wel vier keer zo zwaar zijn als een
2,5 inch-schijf. Bovendien heeft een
3,5 inch een aparte voeding, waardoor
je altijd een adapter nodig hebt. Een 2,5

4

inch haalt zijn stroom uit de usb-aansluiting van je computer. Het nadeel van
2.5 inch is weer dat de opslagruimte
nooit groter is dan 5 TB. Door het formaat en de grotere capaciteit leent een
3,5 inch zich vooral goed als vaste
back-upschijf naast je computer.

Aansluiting en snelheid

De manier waarop je een schijf aansluit
is ook bepalend voor de snelheid waarmee je bestanden overzet. Veel schijven
ondersteunen usb 3.0, waarmee je
bestanden tot tien keer sneller kunt
overzetten dan met usb 2.0. Kijk dus of
je pc of laptop een usb 3.0-poort (te
herkennen aan het blauwe lipje) heeft.
Sommige laptops hebben enkel mo
derne usb-c-poorten, dus dan heb je

een schijf nodig die zo’n stekkertje
heeft. En zo niet, dan kun je een verloopstekkertje kopen. Tegenwoordig
bieden veel SSD’s ook ondersteuning
aan usb-c.
Soms zie je in de naam van een harde
schijf de term SATA. Dit verwijst naar
een inmiddels achterhaalde manier van
aansluiten waarmee de snelheden van
usb 3.0 niet worden behaald.
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5

Merk

Er zijn veel fabrikanten die externe harde schijven
maken. Sommige richten zich volledig op de ontwikkeling van opslagapparaten, waaronder Western Digital en LaCie. Andere, zoals Samsung en
Minix, maken ook veel producten die niks met
opslag te maken hebben. Dit zegt niets over de
kwaliteit van hun schijven: het ene merk is niet per
definitie beter dan het andere. Pas als je zoekt
naar heel specifieke eigenschappen van een schijf
kun je uitkomen bij een bepaald merk. Zo kom je
bijvoorbeeld terecht bij LaCie of SanDisk als je een
waterdichte schijf wilt. Samsung, bijvoorbeeld,
heeft zo’n variant niet. iStorage staat bekend om
zijn extra beveiligde schijven.

6

Beveiliging

Ga je gevoelige informatie
opslaan, dan kun je kiezen voor
een schijf met extra beveiliging. Zo zijn er schijven met
toetsen waarmee je een code
moet invoeren om toegang te
krijgen tot je gegevens.
iStorage zegt ‘militaire hardware’ te gebruiken om bestanden op de schijf te versleutelen. Als de schijf gestolen
wordt en de dief voert meerdere keren de verkeerde pincode in, wordt de schijf gereset
en verdwijnen alle gegevens.
De extra beveiligde schijven
zijn wel duur. Je betaalt al snel
€400 voor 1 TB aan opslag.

Harde schijf
in je netwerk
Behalve op een gewone externe harde schijf
kun je je bestanden lokaal opslaan op een NAS
(network attached storage), een op het netwerk aangesloten schijf. Een NAS is een kleine
computer die is ontworpen voor het bewaren
van (media)bestanden, waartoe je met alle
computers in het netwerk toegang hebt. Voor
een NAS heb je één of meer interne harde
schijven nodig, die je vervolgens in de mini-pc
schuift. Er zijn ook NAS-apparaten te koop
waar de harde schijven al zijn ingebouwd.
De NAS koppel je via een netwerkkabel aan
je router. Het installatieproces vergt wel wat
meer tijd en kennis dan bij een externe harde
schijf. Het verschilt per merk NAS hoe ingewikkeld dat proces is. Zo staat Western Digital
bekend om zijn instapmodellen, die relatief
makkelijk zijn in te stellen. Synology biedt wat
meer softwaremogelijkheden, terwijl de NASapparaten van Qnap en Asustor veel meer
technische kennis vereisen.
Met een NAS heb je op elke computer in je
netwerk toegang tot je bestanden. Je kunt
ook instellen dat je er via internet bij kunt.
Je logt dan vanaf ieder apparaat, dus ook een
tablet of telefoon, in op de server van je NAS.
De snelheid van een NAS is afhankelijk van de
snelheid van je netwerk en of je een draadloze of bekabelde verbinding gebruikt.
Je hebt altijd en overal toegang tot een NAS,
omdat deze altijd aanstaat. Dit heeft als na
deel dat het stroomverbruik van een netwerkschijf veel hoger ligt dan dat van een externe
schijf. Verwacht je de bestanden op je NAS
niet vaak te raadplegen, dan kun je dus beter
kiezen voor een gewone externe harde schijf.
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Digitaal
bijblijven?
In de Digitaalgids vind je elke 2 maanden alles over digitale trends
en online dreigingen. Probeer nu met korting.

Bekijk de aanbieding

