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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 یآموزش نصب اس اس د
(SSD) 

کنید سیستم تون کند شده و اگر احساس می
دیگه مثل قبل سریع باال نمیاد یا خیلی طول 

کشه تا نرم افزارها رو اجرا کنه، احتماال باید به می
فکر کنار گذاشتن هارد درایو قدیمی و نصب 

باشید. خوشبختانه نصب اس اس  SSDی حافظه
تونید این دی کار خیلی سختی نیست و شما می

 خودتون انجام بدید.کار رو 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/how-to-install-ssd/
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SSD یسکبا هارد د یاس اس د یو تفاوت ساختار یست؟چ

 
 1تصویر 

SSD  مخففSolid state drive ترجمه شده. « حالت جامد یودرا» یهست که در زبان فارس
شد، اما دو دهه  یمعرف  SanDisk یو توسط کمپان  1991در سال  یاس اس د یحافظه یناول

که  HDDهم نصب بشه. برخالف هارد  یعاد یهاکنندهمصرف یستمس یرو SSDتا  یدطول کش
نشده. در اس  یلتشک یبخش متحرک  یچاز ه SSDوجود داره،  کداخلش قطعات گردان و متحر 

در کنار  HDDکه در  یدر حال  یشن؛م یرهذخ یکپارچهمدار  یکاطالعات در  یهمه ی،س دا
 .نویسنیاون م یرو یا خوننیم یسکقرار دارن که اطالعات رو از د ییهد و بازوها یسک،د

 یم؟رو نصب کن یو اس اس د یمهارد رو کنار بذار  یدچرا با
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در  یشه؛در سرعت پردازش باالتر خالصه م یسکنسبت به هارد د یاس اس د یبرتر ینتر مهم

 ی. بنابر ادعاکنهیم یبترغ SSDو نصب  یدکه کاربرها رو به خر  یستمهواقع باال بردن سرعت س
 یاز هاردها یشتربرابر ب 10شرکت،  ینا یرده یانم یاس اس د یکسرعت خواندن  ینتل،ا

 Tech یتسا یشدر آزما. یرسهبرابر هم م 20که در بخش نوشتن به  فیاختال یه؛معمول
Advisor  یضبعد از تعو  یستمس یکباال اومدن  یاسرعت بوت شدن HDD  باSSD  یهثان 41، از 

 .یشهمحسوب م یاقابل مالحظه یشرفتکه پ یدرس یهثان 16به 
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یوترکامپ یرو SSDقدم به قدم با نصب 

 
 2تصویر 

، اون رو تهیه کنید، بهتره SSD تون رو گرفتید با وجود قیمت نسبتا باالیحاال که تصمیم
 .هاتون رو باال بزنید و خودتون نصبش کنیدآستین

اگه کامپیوتر شما امکان نصب دو ابزار ذخیره سازی مختلف رو بهتون میده، بهترین کار اینه که 
با ظرفیتی معمولی نصب کنید و در کنارش یک  SSD برای بهبود عملکرد ویندوز و نرم افزارها یک

 .ی عکس و فیلم، فضای کافی در اختیارتون باشهظرفیت باال داشته باشید تا برای ذخیره هارد با

 یهاول ییآشنا یوترمختلف کامپ یهابا قطعات و کابل یدبا ینصب اس اس د یتون باشه که براحواس
 .یدداشته باش
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 ی اولمرحله

 زنه.ایستاده و لق نمیمطمئن بشید که محیط کارتون امنه و کامپیوتر سر جاش ثابت 

 های پالستیکی و کاغذها رو از محل دور کنید.کیسه

 ی دوممرحله

 تجهیزات رو آماده کنید.

SSDای الزم دارید.گوشتیی راهنمای کامپیوتر تا بدونید چه نوع پیچگوشتی و دفترچه، پیچ 

 ی سوممرحله

 کامپیوترتون رو خاموش کنید.

 از برق جدا کنید.وقتی سیستم خاموش شد، اون رو 

 ی چهارممرحله

 ی شارژ دستگاه خالی بشه.موندهثانیه نگه دارید تا ته 5ی پاور رو دکمه

 
 ی پنجممرحله
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 کیس رو باز کنید.

 ی راهنما کمک بگیرید.اگه بلد نبودید چطور بازش کنید از دفترچه

 
 ی ششممرحله

 ی حافظه رو در کیس پیدا کنید.قفسه

 ی راهنما عمل کنید تا جای دقیق نصب هارد مشخص بشه.دفترچهبر اساس 

بزرگترن. در  SSDتون نصبه، از های حافظه و احتماال هاردی که االن روی سیستمبعضی قفسه
اینچی تهیه کنید تا اس اس دی درست جا بخوره. هارد  3.5به  2.5این صورت باید یک تبدیل 

 هایی که بهش وصل بودن رو جدا کنید.ها و بستی کابلتون رو دربیارید و همهقدیمی
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 ی هفتممرحله

 ی اس اس دی رو به سیستم وصل کنید.حافظه

 نیازی نیست محکم فشارش بدید؛ باید راحت و کامل جا بخوره.

ی دوم استفاده کنید )یعنی ویندوز رو روش نصب نکنید(، عنوان حافظهبه SSDخواید از اگه می
کمک بگیرید و یک طرفش رو به اس اس دی و طرف دیگه رو به مادربورد  SATAباید از کابل 

 ی اس اس دی متصل کنید.رو هم به حافظه SATAوصل کنید. بعد از اون باید یک کابل پاور 

 ی هشتممرحله

 کامپیوتر رو دوباره سر هم کنید و کیس رو بندید.

 ی نهممرحله

 رید!لذت بب SSDسیستم رو روشن کنید و از کار با 
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 :ی بیشتربرای مطالعه

 ویدیو +روش کاربردی  4فرمت کردن هارد دیسک در ویندوز با موزش آ

 نحوه تشخیص هارد معیوب +های مختلف بین سریخرید هارد اینترنال  و انتخاب از  راهنمای

 

 حرف آخر

گفتیم و روش نصب این قطعه روی کامپیوتر رو  HDDنسبت به  SSDدر این مطلب از مزایای 
کنه بدون نیاز به ارتقا پردازنده یا رم، بهتون توضیح دادیم. نصب اس اس دی به شما کمک می

رو دارید، از بهبود عملکرد کامپیوترتون  SSDی نصب تون رو باال ببرید. اگه تجربهسرعت سیستم
 بهمون بگید.

 

https://netran.net/mag/format-harddisk/
https://netran.net/mag/format-harddisk/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/

