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Úvod 
Tato bílá kniha se zabývá zkoumáním technologie disků SSDNow a scénáři jejich potenciálního 

použití. Představuje vlastnosti a přednosti využití pevných paměťových úložišť (Solid State Drives 

– SSD) a zvažuje hlediska vynaložených nákladů vůči získané hodnotě. 

Shrnutí 
SSD je energeticky nezávislé (permanentní) paměťové řešení typu flash pro ukládání dat (tj. data 

zůstávají uložena i po odpojení napájení), jež nabízí alternativu k používání tradičních harddisků 

(HDD). Pevná paměťová úložiště SSD (dále „SSD disky“) jsou extrémně stabilní a odolná i ve 

značně tvrdých podmínkách. Na rozdíl od SSD disků harddisky obsahují pohyblivé součásti, což 

vždy představuje zvýšenou pravděpodobnost mechanických závad a zranitelnost při větších 

nárazech a vibracích. 

I když technologie typu flash pro ukládání dat již nějakou dobu existuje a počítačový průmysl ji 

využívá, teprve velmi nedávno byla použita jako řešení pro primární ukládání dat. SSD disky 

nabízejí oproti harddiskům několik nesporných výhod, především v oblasti výkonnosti, 

spolehlivosti, spotřeby energie a odolnosti. Z ekonomického hlediska se může zdát, že HDD jsou 

cenově výhodnější – protože jejich pořizovací cena je nižší. Nicméně při posouzení celkových 

nákladů na vlastnictví (čili TCO – total cost of ownership) se SSD disky v určitých prostředích ukáží 

jako praktičtější a výhodnější řešení pro ukládání dat. 

Co je SSDNow? 
Disk SSDNow společnosti Kingston je vysoce výkonná náhrada za HDD s rozhraním SATA2. Navíc – 

na rozdíl od některých řešení SSD disků využívajících paměti DRAM – disk SSDNow data ukládá do 

energeticky nezávislých paměťových čipů typu flash NAND a může tak zajistit vysokou spolehlivost. 

Výhody disku SSDNow  
Díky využití energeticky nezávislých (permanentních) čipů typu NAND, které nahrazují činnost 

pohyblivých částí v harddiscích, dokáže disk SSDNow nabídnout: 

• Extrémně vysoké rychlosti přenosu dat – Díky stálým rychlostem čtení a zápisu dat je 
disk SSDNow ohromujícím řešením. 

• Krátké přístupové doby – Disk SSDNow má přístupové doby tak krátké, že nabízí 
extrémně rychlé otevírání jednotlivých aplikací a velmi rychlé bootování. 
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• Snížená spotřeba energie – Nároky na energii jsou nízké v aktivním i klidovém stavu 
a SSDNow je tak vynikající volbou pro ekologicky šetrná řešení a/nebo pro použití 
v datových centrech, zejména tam, kde se vyžadují konfigurace s mnoha disky. 

 

• Výjimečná odolnost a spolehlivost 
o Vibrace a nárazy – disk SSDNow dokáže zvládnout i velmi náročná prostředí 

a/nebo nehody, jako například nechtěný pád notebooku. 

o Korekce chyb – ECC (Error Correction Code) je u harddisků běžnou funkcí, která 
chrání proti výpadkům jednotlivých bitů, jež by mohly vést k porušení dat. Velmi 
podobnou technologii pro zajištění spolehlivosti zapsaných dat využívají i disky 
Kingston SSDNow. 

o Zesílení zápisu (write amplification) – S ohledem na objem dat skutečně 
zapisovaných na disk na jeden požadavek na zápis je koeficient zesílení zápisu 
u disku SSDNow extrémně příznivý. 

o Algoritmus pro rovnoměrné vyrovnávání opotřebení (wear leveling) – Funkce 
zajišťující rovnoměrnost využívání disku SSDNow zabraňuje nadměrnému 
používání stejných paměťových buněk pomocí účinného způsobu distribuce 
zapisovacích cyklů na všechny dostupné buňky bez nutnosti zbytečně používat 
cykly zápisu a mazání. 

o Rezervy kapacity – Disk SSDNow má vyšší než uváděnou kapacitu a tato přidaná 
část umožňuje provádět operace s jednotlivými bloky, které již nejsou potřeba, 
a poskytuje prostor pro funkci algoritmů rovnoměrného vyrovnávání opotřebení. 
Tato oblast kapacity, která je navíc, zvyšuje spolehlivost NAND flash úložiště a SSD 
s jmenovitou kapacitou 128 GB tak může ve skutečnosti pojmout například až 
156 GB dat do integrované NAND paměti, která slouží jako rezerva. O tyto vyspělé 
funkce se starají ovladače SSD disku a pomáhají tak zajistit, aby SSDNow byl 
diskem vhodným pro vysokokapacitní ukládání dat s potřebnou životností mezi 
třemi až pěti lety. Podle způsobu uplatnění a používání, pro které bude SSD disk 
určen, je možné, že očekávaná doba životnosti disku bude ještě delší. 

Vzorec pro výpočet cyklů u disku SSDNow při daných koeficientech pro 
zesílení zápisu a vyrovnávání opotřebení: 
Počet cyklů = (Počet hostitelských zápisů) * (Koeficient zesílení zápisu) * 

(Koeficient vyrovnávání opotřebení) / (Kapacita disku) 

 

• Řízení životnosti – Vyrovnávání opotřebení a zesílení zápisu jsou koeficienty, které je 
nutné vzít v úvahu při kalkulaci životnosti jakéhokoli produktu typu flash NAND. Pokud 
řízení těchto faktorů není zpracováno správně, disk se bude opotřebovávat rychleji, 
ale jsou-li řízeny špičkově (jako je tomu u disku SSDNow), pomáhají výše uvedené 
strategie a vyspělé techniky překonávat omezení fyzických limitů výdrže disku – a umožňují 
tak dosáhnout delší životnosti. 
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Nevýhody harddisků 
Ve standardním počítačovém prostředí slouží HDD jako hlavní řešení pro ukládání dat u všech 

operačních systémů a aplikačního software – a současně i osobních dat (například souborů, 

složek, fotografií, atd.). Harddisky tuto pozici mají již přes 50 let díky své konstrukci, kterou tvoří 

otáčející se plotny disku, přičemž data na nich uložená čtou hlavy uchycené na pohyblivých 

raménkách (obrázek 1). Bohužel právě tyto pohyblivé součásti způsobují, že HDD jsou citlivé a 

mezi obvyklé nevýhody společné všem harddiskům mimo jiné patří: 

• Selhání HDD – Ulomení hlavy, selhání motoru, který otáčí plotnami, nárazy a vibrace, 
abychom zmínili jen některé možnosti.  

• Vysoké provozní teploty – Místy dosahují až 60°C. 

• Vyšší odběr energie – Až 5x větší spotřeba než u disku SSDNow.  

• Delší doba vyhledávání / latence – Toto je dáno principem, kdy HDD potřebuje nejprve 
lokalizovat místa, kde jsou soubory na plotnách uloženy, a teprve poté začne pracovat. 

 

Disk SSDNow nemá žádné pohyblivé části a výsledkem je tedy nižší pravděpodobnost závady, 

nižší provozní teplota a snížený odběr energie a současně vyšší výkon. 

 

 

 

 

Obrázek 1: Harddisk (HDD) 
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Porovnání SSD a HDD  

Vlastnost SSDNow HDD 

Spolehlivost Žádné pohyblivé části – menší 
možnost mechanických závad 

Podléhá mechanickým závadám 

Výkon Prakticky nulová latence 
při vyhledávání znamená rychlejší 

dobu odezvy a lepší výkon 

Dobu vyhledávání ovlivňují 
i mechanické činnosti a prodlužují 

tak celkovou dobu odezvy 

Odolnost Protože SSD nemají žádné pohyblivé 
části, jsou mnohem odolnější 

vůči nárazům a vibracím 

Silný náraz a/nebo otřesy mohou 
způsobit mechanické poškození 

Spotřeba energie Oproti HDD potřebují méně energie Potřebují více energie, přičemž vysoce 
výkonné HDD vyžadují mnohem větší 

příkon než běžné spotřební HDD  

 

Obrázek 2: Srovnání disků SSDNow a HDD 

 

Příklady použití 
Přínosy a vylepšení, která může uživatel pocítit, závisejí na celé řadě různých proměnných 

aspektů, jež jsou dány hardwarem, softwarem a způsobem používání počítače. Následující 

scénáře nepokrývají stoprocentně všechny možnosti, kde lze SSD disky používat jako primární 

úložiště dat, zahrnují nicméně většinu hlavních běžných způsobů použití. 

 

Notebook v kanceláři 

• Firmy – Výkonní uživatelé, vývojáři, vedoucí pracovníci a cestující prodejci. 

• Spotřebitelé – Extrémně nároční uživatelé, extrémní hráči, nadšenci do nových technologií. 
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Zde se jedná o patrně nejobtížnější prostředí, pokud jde o argumentaci a prosazení přinášených 

hodnot. Přestože je pravděpodobné, že v této skupině budou největší část tvořit vývojáři 

a „milovníci extrémů“, jsou i tak vnímáni jako „denní uživatelé“. V těchto případech je velmi důležité 

zdůrazňovat přínosy v oblasti výkonu. Posouzení výkonnosti HDD versus SSD v podmínkách 

skutečného světa – v kategoriích jako jsou multimédia, hraní her a vytváření digitálního obsahu: 

ukazuje se, že navzdory výsledkům testování v simulovaných podmínkách, mohou SSD disky 

zvýšit výkon systému až o 581 procent. Obvyklou námitkou bude nejpravděpodobněji cena SSD 

disků, nicméně výhody v podobě zvýšení výkonu spolu s vyšší odolností, spolehlivostí a úsporou 

energie mohou pomoci tuto investici podpořit a obhájit. 

 

Back Office (IT podpora a zázemí) / Servery 

• Pomocné oddíly databáze – Oddíly (partitions) vytvořené na úložištích NAS/SAN 
výhradně jako místo pro stránkování určené pro konkrétní aplikace. 

• E-mail – Pouze funkce zpracovávání, nikoli dlouhodobé uchovávání – obvykle oddělené 
procesy ve velkých podnicích sloužící pro scénáře vyrovnávání rovnoměrnosti zatížení. 

• Hosting webových stránek 

• E-commerce/bankovní transakce – Nikoli celé databáze, ale servery, které zpracovávají 
transakce nebo které mají velký počet vstupních a výstupních databázových tabulek. 

• Video-on-Demand – Zatímco video je souvislé a normálně by se pro něj doporučovala 
schopnost HDD číst velké objemy dat, v současné době tento stav prochází změnou vlivem 
videa na vyžádání (Video-on-Demand – VoD). VoD může mít několik různých zdrojů 
a snaží se ke stejnému souboru přistupovat najednou na několika místech. Tradiční tok 
obrazových dat je tak rozčleněn a skládán z různě velkých kousků. I zde je důležitá 
kapacita, nicméně v porovnání s chováním HDD při kratičkých cyklech čtení/zápisu („short 
strokes“) je rozdíl kapacitních možností mezi HDD a SSD minimální až prakticky žádný. 

• Cloud computing – Počítačová infrastruktura založená na Internetu, v níž jsou možnosti IT 
poskytovány jako služba a uživatelé tak mohou mít k těmto službám přístup přes Internet, 
aniž by museli vědět, jak samotná infrastruktura funguje nebo jak ji ovládat.  
 

Scénář 
Finanční instituce mohou například při provádění každodenních transakcí spoléhat na datové 

stojany plné diskových polí RAID s více než 1000 HDD, převážně kvůli požadavkům na rychlou 

odezvu. Tento scénář počítá s implementací mnoha disků, nikoli však z důvodů úložné kapacity. 

A právě proto (v některých případech) mohou být některé tyto disky tvořící pole využity pouze 

z velmi malé části svého objemu (budou tzv. „short stroked“) a přicházející data budou odklánět na 

vnější prstenec adres – na druhé straně tak bude zaručena vysoká rychlost výměny dat při 

zpracování transakce. 
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V takovém případě by použití SSD disků namísto HDD mohlo vytvořit v nejhorším případě 

pětinásobnou (5) úsporu a v ideálním případě až dvaatřicetinásobnou (32) úsporu. Ušetřené 

náklady by se projevily především v menších nárocích na užitnou plochu, celkových nákladech 

na vlastnictví, v potřebném příkonu a chlazení – a poskytovaný výkon by současně byl ještě vyšší 

a (v některých případech) by mohlo dojít i ke zvýšení celkové kapacity. 

Jedním z výsledků ušetření užitné plochy a potřebného příkonu, který není na první pohled tak 

zřejmý, je vytvoření možnosti uplatnit větší výpočetní výkon v rámci prostorových limitů daného 

datového centra. Mnoho velkých datových center na celém světě již naplno vysává příkon, který 

mají přidělený. Po implementaci SSD disků by se příkon související s ukládáním dat snížil 

přinejmenším pětkrát – a bylo by tedy možné využít další nové skříně a vytvořit příkonové rezervy, 

které nyní již mohou chybět. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Výkonnostní měření uvedená v tomto dokumentu byla provedena s použitím konkrétních počítačových 
systémů a/nebo součástí a vyjadřují přibližnou výkonnost popisované technologie, kterou provedené 
testy zjistily. Výsledky se mohou lišit, pokud dojde ke změně hardware, který byl v systému použit, 
software nebo konfigurace. 
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