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SSD: UM ESTUDO SOBRE UMA NOVA TECNOLOGIA EM 

ARMAZENAMENTO
INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo mostrar que o SSD ou “Solid State Disk” (disco de estado sólido) que se tornou

a maior evolução dentre a história dos HD’s, visando no seu desempenho, através de pesquisa bibliográficas e um

estudo de caso. O objetivo é constatar que essa tecnologia tem um funcionamento muito mais eficaz que o HD.

CONCLUSÃO

Para tanto, o SSD utiliza memória flash, tornando-o

mais rápido. Para validar as informações teóricas,

testes foram realizados, mostrado no gráfico abaixo

com os seguintes testes: tempo de inicialização do

Windows, taxa de transferência de um arquivo de

3.68GB, tempo de leitura e escrita. Foram utilizado

um notebook Acer Aspire E1-431-2845, processador

Intel Celeron B820 1.70GHz, 2GB de memória com

o Sistema Operacional Windows 7 Ultimate 64 bits.

Os testes foram feitos no SSD quanto no HD. Para

medir o tempo de inicialização do Windows, foi

utilizado a ferramenta BootRacer, para taxa de

transferência, foi o próprio recurso do Windows que

é a janela de transferência do Windows Explorer e

para leitura/gravação a ferramenta Crystal Disk

Mark.
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Uma das principais razoes para este ganho de

velocidade de resposta está aplicado ao fato do

SSD utilizar memória flash ao contrário do HD, são

mais leves e usam menos energia, não possui uma

arquitetura mecânica ao contrário do HD. Uma vez

não havendo discos em altas rotações e sequer

cabeçotes em movimentos, o acesso aos dados

pelos meios digitais certamente será muito mais

performático.
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O SSD se tornou a maior revolução dentre a história

dos HDs por utilizar chips de memória flash em seu

mecanismo de armazenamento. Com os testes

realizados, podemos observar que com os dados

obtidos houve um grande avanço em seu

desempenho. Se você busca o que há de mais

moderno em tecnologia e quer muita velocidade, pode

procurar modelos com SSD que você certamente não

se arrependerá. Por fim, tenha em mente que, após

comprar, instalar e usar um SSD, você seguirá um

caminho sem volta: após alguns dias, qualquer

computador com HD parecerá lento.


