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เครื่องมือเช็คสุ ขภาพเอสเอสดียังทางานได้ ดอี ยู่ไหม

ตรวจสุขภาพฮาร์ ดดิสก์ ให้ พร้ อมใช้ งานได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ สม่ าเสมอ ไม่ ว่าฮาร์ ดดิสห์ จะป่ วยหรื อใกล้ พั ง
ก็ร้ ู หมด ไว้ เตรี ยมพร้ อมก่ อนฮาร์ ดดิสก์ พัง ไม่ ต้องกลัวข้ อมูลเสียหาย
Intel Solid-State Drive Toolbox ซอ ฟ ต์ แ วร์ บ ริ ห าร
ของตัว ฮาร์ ดดิ สก์ จ ากฟี เจอร์ “SMART Summary” ด้ า นล่า ง
จั ด การการท างานของฮาร์ ดดิ ส ก์ แ บบ Solid State Drive
สรุปออกมาเป็ นแถบสี แสดงสถานะเพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่าย ทั ้งใน
(SSD) ของอิ น เทล ที่ อ อกแบบมาให้ กั บ ผู้ ใช้ ได้ ตรวจสอบ
สถานะการท างาน สุข ภาพของตัว ฮาร์ ดดิ สก์ และอายุการ

ส่วนของสุขภาพของฮาร์ ดดิสก์ และอายุการใช้ งานที่เหลืออยู่
เป็ นเปอร์ เ ซ็ นต์ โดยผู้ใ ช้ สามารถดูรายละเอี ยดในส่ว นต่างๆ

ทางานที่เหลืออยู่ของตัวฮาร์ ดดิสก์ แบบโซลิดสเตตได้ นับเป็ น
อีกนวัตกรรมหนึง่ ที่น่าสนใจทีเดียว

ของฮาร์ ดดิ สก์ ไ ด้ จ ากปุ่ ม “SMART Details” ด้ านล่าง พร้ อม
เก็บบันทึกสถานการณ์ ทางานเก็บ ไว้ ดูเป็ นข้ อมูลย้ อ นหลัง ได้
จากปุ่ ม “Export”

การท างานของซอ ฟต์ แวร์ Intel Solid-State Drive
Toolbox เน้ นความสะดวก รวดเร็ว และใช้ งานได้ ง่าย สามารถ
แสดงสถานะต่ า งๆ ของฮาร์ ดดิ สก์ ไ ด้ อ ย่ า งถูกต้ อง ทัง้ ขนาด
ความจุ การใช้ งาน รหัสรุ่ น เฟิ ร์ มแวร์ ปัจจุบัน รวมถึง สุขภาพ

พร้ อมด้ วยความสามารถอื่ น ๆ ที่ ช่ ว ยในการใช้ งาน
ฮาร์ ดดิสก์ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากเมนูทางด้ านซ้ าย เช่น
Intel SSD Optimizer ฟี เจอร์ ที่จะช่วยปรับแต่งการทางานของ

ที่ ใ ช้ อ ยู่ยัง มี ความพร้ อมในการท างานมากน้ อ ยแค่ ไ หน ต้ อ ง
ซ่อมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ ห รี อ ไม่ สามารถทาการทดสอบด้ ว ย
ตัวเองได้ โดยเข้ าไปที่เมนู “Quick Diagnostic Scan” ด้ านซ้ าย
จากนั น้ จึ ง กดปุ่ ม “Run” ตรงกลางหน้ าจอเพื่ อ เริ่ ม ต้ นการ
ทดสอบ

ฮาร์ ดดิสก์ ให้ สามารถทางานได้ อย่ า งเต็ มประสิท ธิ ภาพ ด้ ว ย
การท างานที่ ง่ า ย เพี ยงเข้ า ไปที่ เ มนู “Intel SSD Optimizer”
ทางด้ านซ้ าย จากนั ้น กดปุ่ ม “Run” ตัวซอฟต์ แวร์ จะท าการ
ปรับแต่งการทางานให้ โดยอัตโนมัติ โดยที่ผ้ ใู ช้ ไม่จาเป็ นต้ องตั ้ง
ค่าใดๆ และยังสามารถตั ้งเวลาให้ ตัวซอฟต์ แวร์ จัดการออพติ
ไมซ์ ฮาร์ ดดิสก์ ให้ เองโดยอัตโนมัติเป็ นตารางทางานหรื อสเกต
ดูล ในแต่ละปี แต่ละเดือน หรือแต่ละสัปดาห์ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ วในการทางาน โดยทางผู้ผลิตซอฟต์ แวร์ แนะนาให้
ผู้ใช้ หมัน่ ทาออพติไมซ์ฮาร์ ดดิสก์เป็ นประจาอย่างน้ อยสัป ดาห์
ละหนึง่ ครั ้งเพื่อการใช้ งานตัว SSD ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แต่ ถ้ าจะให้ ชั ว ร์ ต้ อง “Full Diagnostic Scan” ฟั งก์ ชั่ น
ตรวจสอบปั ญหาการทางานของฮาร์ ดดิ สก์ อย่ างเต็ มรู ป แบบ
โดยตรวจสอบปั ญหาการท างาน Logical Block Address
(LBA) และการอ่ า นเขี ย นข้ อมู ล ที่ จ ะท าได้ อย่ า งละเอี ย ด
มากกว่า แต่ยังคงทดสอบในพื ้นที่ว่า งของฮาร์ ดดิ สก์ เ ช่ น เดิ ม
เพื่อตรวจสอบปั ญหาในการท างาน โดยไม่ส่ง ผลกระทบกับ
ข้ อมูลที่จดั เก็บอยู่ในหน่วยความจา สามารถทาการทดสอบได้
ด้ วยตัวเอง โดยเข้ าไปที่เมนู “Full Diagnostic Scan” ด้ านซ้ าย
จากนั ้นให้ กดปุ่ ม “Run” เพื่อเริ่ มการตรวจสอบ การตรวจสอบ
การท างานในแบบ Full Diagnostic Scan อาจใช้ เ วลาที่ สู ง
กว่าแบบ Quick Diagnostic Scan พอสมควรจึงควรเผื่อ เวลา
ในการทางานของซอฟต์แวร์ ไว้ ด้วย
“Secure Erase” ฟั งก์ ชั่ น ใน การลบ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใน

ถั ด ม า เ ป็ น เ ม นู Quick Diagnostic Scan ฟั ง ก์ ชั่ น
ตรวจสอบปั ญหาการทางานของฮาร์ ดดิสก์ อย่างรวดเร็ ว ที่จะ
ท าการทดสอบการท างานของ SSD ในขัน้ ต้ น ทดลองอ่ า น
เขียนการทางานในพื ้นที่ว่างของฮาร์ ดดิ สก์ ที่เหลืออยู่ โดยไม่
ส่งผลกระทบใดๆ กับข้ อมูลในฮาร์ ดดิสก์ ซึ่งการทางานจะใช้
พื น้ ที่ ว่ า งในฮาร์ ดดิสก์ ป ระมาณ 5GB และระยะเวลาในการ
ทดสอบประมาณ 3 นาที ประเมินสุขภาพการทางานของ SSD

หน่ ว ยความจ าของฮาร์ ดดิ สก์ แ บบถาวร สามารถลบข้ อ มู ล
ต่ า งๆ ที่ ฝั งอยู่ ภ ายในหน่ ว ยความจ าออกได้ แบบหมดจด
เหมือนฮาร์ ดดิสก์ ใหม่ที่ไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่เลย สะอาดมากกว่า
การใช้ คาสัง่ “Format” ตามปกติ โดยผู้ใช้ สามารถจัดการลบ
ข้ อ มูลต่ า งๆ ในฮาร์ ดดิ สก์ ไ ด้ โ ดยเข้ า ไปที่เ มนู Secure Erase
ทางด้ านซ้ าย จากนั น้ กดที่ ปุ่ ม “Erase” เพื่ อ เริ่ ม ท าการลบ
ข้ อมูล

และฟี เจอร์ อานวยความสะดวกในการใช้ งานอย่าง
Firmware Update ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถอัพเดตเฟิ ร์ มแวร์ ของ
ฮาร์ ดดิสก์ได้ สะดวกผ่านตัวซอฟต์แวร์ Intel Solid-State Drive
Toolbox ในเมนู “Firmware Update” ทางด้ านซ้ าย เพียงแค่
กดที่ปมุ่ “Update” ซอฟต์แวร์ จะทาการตรวจสอบเฟิ ร์ มแวร์
ใหม่ ที่เหมาะสมกับตัวฮาร์ ดดิสก์ในเวอร์ ชนั่ ล่าสุดมาติดตั ้งเพื่อ
อัพเดตประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ ไขปั ญหาการทางานผิดพลาด
จากเฟิ ร์ มแวร์ ในเวอร์ ชนั่ ก่อนๆ ให้ โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่
ต้ องทาอะไรเลย ไม่ต้องจดจารุ่นของฮาร์ ดดิสก์ ไม่ต้องหาลิงค์
ดาวน์โหลดให้ ย่งุ ยาก และยังสามารถโชว์ รายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับฮาร์ ดดิสก์ และตัวซอฟต์แวร์ เช่น การปรับแต่ง
การทางาน และคาแนะนาในการปรับแต่งตัวเครื่อง
รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้
มีแรมเท่าไหร่ ซีพียูรุ่นไหน เมนบอร์ ดอะไร โดยจะอยู่ในเมนู
System Tuner และ System information

Intel Solid-State Drive Toolbox เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง
ซอฟต์ แวร์ ที่ มีค วามสาคั ญเป็ นอย่ างยิ่ งสาหรั บ ผู้ ใช้ ฮาร์
ดิ ส ก์ แบบโซลิ ด สเตต ของอิ น เทลที่ ต้ อ งมี ติ ด เครื่ องไว้
ช่ วยเรื่ องของการปรั บแต่ งการทางาน ตรวจสอบปั ญหา
และอายุการใช้ งาน พร้ อมทัง้ ช่ วยเหลือการท างานด้ า น
ต่ างๆ ให้ สะดวกมากยิ่งขึน้ เน้ นฟี เจอร์ ที่ใช้ งานง่ ายมาก
ท าทุ ก อย่ างให้ เสร็ จ เรี ย บร้ อยในคลิ๊ ก เดี ย ว ใครๆ ก็
สามารถปรั บแต่ งด้ วยตัวเองได้ ไม่ ย่ ุงยาก ไม่ จาเป็ นต้ อ ง
ใช้ ช่างเทคนิ คเฉพาะก็สามารถบริ หารจัดการฮาร์ ดดิ ส ก์
ได้

