Disco em Estado Sólido
Aumente a velocidade de seu MacBook substituindo o disco rígido por um SSD
por Laurence Cable, da MacFormat
eu MacBook Pro parece rápido, mas e se ele fosse
ainda mais veloz? Bem, se você estiver disposto a
substituir seu disco rígido por um drive de estado sólido (SSD), isso é mais do que possível. Diferentemente dos discos tradicionais, os SSDs não têm partes móveis, por isso são menos problemáticos. Também são
bem mais rápidos que seus predecessores, primeiro
porque a agulha de leitura não precisa se mover para
a parte do disco em que os dados que se procura estão
armazenados (isso é chamado de tempo de busca).
Saiba que estas instruções são para os mais recentes MacBook Pros (abril de 2010) e que você as seguirá
por sua conta e risco. Os modelos Unibody mais recentes (2011) podem ser ligeiramente diferentes - confira
o manual se não tiver certeza de alguma etapa. Desde
que você não toque nem danifique mais nada lá den-

tro, sua garantia ou plano AppleCare
não será afetada. Porém, no caso do
MacBook Air, qualquer modificação
nas entranhas da máquina invalidará a garantia, logo, evite fazer isso, e
como em qualquer outro modelo de
notebook Apple, leia o manual com
atenção para entender sua garantia.
Feitas as advertências-padrão,
vamos pôr a mão na massa. Depois
de adquirir seu SSD, será preciso
fazer o becape do disco rígido existente. Se você usa o Time Machine, clique no menu desse programa
e escolha Fazer Backup Agora.
Se não, experimente o SuperDuper.

Ele criará um clone iniciável de seu
disco rígido, que poderá ser restaurado ao SSD depois da instalação.
Baixe-o de http://bit.ly/macformatsuperduper.
Você precisará de um disco externo para armazenar seu becape
(USB ou FireWire), pois os Macs Intel podem iniciar a partir de ambos.
Rode o SuperDuper! e leia as instruções cuidadosamente. A seguir, escolha o disco rígido existente no
menu Copy e seu disco externo em
"To". Ajuste "Using" para Backup all files, clique em Copy Now e deixe que ele termine.
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