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Vylepšená odolnost SSD 
disků s Die RAID

Koncept

Stručný souhrn

Tento koncept vás seznámí se základními principy Die RAID 
a jeho použití k posílení oprav chyb v pevných discích (SSD). 
S Die RAID může být počátek opakování čtení zpožděn, kvůli 
další vrstvě rozhodování při určování bitových hodnot. To 
znamená zvýšení integrity dat a stabilnější životnost zařízení.

Úvod

Oprava chyb je základní funkcí všech úložných a paměťo-
vých produktů. Ať už je to kvůli produktům, které se blíží 
konci životnosti nebo zbloudilému kosmickému záření, chy-
bové bity se objeví vždy.

Protože Mooreův zákon posunul naše polovodiče do stále 
menších velikostí a
potřeba kapacity přináší více bitů do každého dostupného 
prostoru, problém s chybovými bity se v průběhu let zvýšil. 
Bez jakýchkoli protiopatření by to znamenalo, že moderní 
disky NAND po relativně krátké době selžou.
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Zázemí Kód BCH

Kód BCH je populární metoda opravy chyb používaná v NAND flash, stejně jako 
satelitní komunikace, která využívá tvrdé rozhodování. Díky své účinnosti je BCH 
na trhu SSD téměř všudypřítomný. Vzhledem k nedávným omezením ve světle 
technologických vylepšení technologie NAND, byl nahrazen kontrolou parity s 
nízkou hustotou (LDPC) jako je preferovaná metoda ECC pro SSD.

Kód LDPC

LDPC je v současné době standardní funkcí ECC pro většinu SSD. Ve srovnání s 
kódem BCH má silnější schopnost korekce chyb. Používá měkké rozhodování, 
které jednoduše vysvětluje, umožňuje přesnější identifikaci původního bitové-
ho řetězce po výskytu chyby.

Redundantní pole nezávislých jednotek (RAID)

RAID popisuje různé způsoby uspořádání dvou nebo více diskových jednotek za 
účelem zajištění integrity dat (a/nebo lepšího výkonu). Pro účely integrity dat to 
lze provést zrcadlením, stripováním a uložením paritních dat.

Zrcadlení kopíruje data z jednoho disku na druhý a zajišťuje, že jedna sada dat 
je k dispozici i v případě, že druhý disk selže (RAID 1). Paritní data se používají v 
konfiguracích tří nebo více jednotek, které ukládají jednu sadu paritních dat na 
jednu jednotku, kterou lze použít k obnovení dat z jakékoli jiné jednotky, která 
selže (RAID 5). Stripování popisuje, jak jsou datové sady zapsány napříč různými 
jednotkami, na rozdíl od jejich uložení na jeden disk.

A to je okamžik, kdy Die RAID přichází jako jeden z nástrojů pro boj s chybovými bity a je to také jeden 
z důvodů, proč některé disky SSD mají zdánlivě kapacity pod standardní tabulkou výkonů. SSD ušetří 
místo pro paritní data použitá k opravě jakéhokoli chybového bitu, který ostatní funkce korekce chyb 
nezměnily.

Proto je Die RAID v kombinaci s dalšími funkcemi pro korekci chyb, jako je LDPC, jednou z nejsilnějších 
dostupných metod ke zvýšení počtu cyklů Program/Vymazání (P/E) a zajištění
dlouhodobé výkonnosti.
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Tabulka 1: rozhodování o paritním řetězci (výstup) pro dva datové

 body (A a B)

Transportation

O paritním bitu se rozhoduje na vstupu. Když se vstup liší (01, 10), parita je prav-
divá (1), dává výstup 1. Paritní bit je nepravdivý(0), je-li vstup stejný (00, 11). 

Podívejme se na příklad, jak se vypočítá paritní bit mezi třemi 7-bitovými sek-
vencemi:

Jsou-li data z řetězce 1, 2 nebo 3 ztracena, lze je rekonstruovat pomocí paritního 
řetězce, a tuto logiku lze použít k přidání dalších řetězců dat. Tomu se říká sudá 
parita, protože vstup (3 čísla) plus paritní bit vám vždy dává sudý počet. Když se 
podíváte na poslední číslo každého řetězce (1100), tj. poslední sloupec, vidíte, 
že vstup má již dva tvořící výstup 0. To také znamená, že pokud někdy existuje 
sloupec s lichým počtem, došlo k chybě při přepisu dat.

Zvyšování míry chybových bitů
Snížení fyzické velikosti flash buněk NAND nám umožňuje přidat více buněk na 
jednotku plochy, což nám poskytuje zvýšenou kapacitu na IC. To však také vede 
k většímu riziku rušení zachyceného náboje uvnitř buňky, což zase vede k nárůs-
tu míry chybových bitů.

To je dále umocněno, protože každá buňka je vyrobena tak, aby uchovávala více 
bitů, což znamená, že se vyrovnávací paměť mezi každou úrovní napětí snižuje 
a chyby čtení jsou pravděpodobnější. Například buňka MLC musí oddělit napětí 
mezi 4 úrovněmi (00, 01, 10, 11), zatímco buňky TLC oddělují mezi 9 (000 111).

Řetězec 1: 1010011
Řetězec 2: 1111001
Řetězec 3: 1101100
Parita:         1000110

Funkce XOR
Funkce XOR popisuje základní způsob rozhodování o paritním bitu:

Výzvy

Vstup
Výstup

A B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0
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Ve výše uvedeném příkladu máme nejprve data přijatá SSD (A) rovnající se 8 
blokům. Tím se aktivuje motor RAID (B), který přidává blok paritních dat (C), 
který pak tvoří kompletní sadu dat zapsanou do SSD (D). Tato sada dat je poté 
zapsána napříč všemi matricemi v tzv. super blocích.

Spolu s nadměrným poskytováním zabírá Die RAID na SSD určité množství mís-
ta. Níže uvedený graf ukazuje příklad distribučního rozdílu mezi SSD s Die RAID 
a standardním SSD.

Proce Die Raid
Nástroj RAID umístěný v řadiči je to, co rozhoduje o tom, jak se ukládají data 
přijatá SSD. Nástroj zkonstruuje pásky RAID a také spustí obnovení RAID, jestliže 
dojde k detekci chybových bitů a selhání jiných funkcí ECC.

Tato část podrobně popisuje, jak Die RAID funguje a proč je cenným doplňkem 
standardního řešení LDPC ECC.

Princip Die RAID
Die RAID se řídí stejným principem jako standardní RAID pro úložné jednotky 
(RAID 5). Místo toho, aby probíhalo prokládání dat napříč jednotkami, Die RAID 
prokládá data napříč různé matrice, přičemž do každé sady se přidá jedna parit-
ní vyrovnávací paměť.

Princip je vysvětlen na následujícím obrázku:

Obrázek 1: Vysvětlení principu Die RAID pomocí datových sad s 8 bloky uživatelských dat 
+ 1 blokem paritní vyrovnávací paměti

Řešení

Table 1: The difference in available user space when using Die RAID and over-provisioning
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Závěr

Obrázek 2: Vývojový diagram znázorňující zadávání a čtení dat z SSD

Graf 1: Zobrazuje zvýšení tolerance bitové chyby pomocí Die RAID

Znamená to, že Die RAID funguje jako další vrstva obrany proti chybovým bitům 
a v konečném důsledku zvýší životnost jakéhokoli SSD. Je to důvod, proč se jako 
výchozí pro jakýkoli SSD, doporučuje zpoždění počátku opakování čtení a zvý-
šení celkového počtu cyklů P/E (viz graf níže).

Zjištění, že určitá kapacita SSD je vyhrazena pro opravu chyb, může být zpočát-
ku matoucí. Když ale člověk pochopí potřebu životnosti SSD, zejména v průmys-
lovém oboru, Die RAID jde dobrou cestou při zajišťování prodloužené životnosti 
a celkově vyšší integrity dat.

Z tohoto důvodu doporučujeme zahrnout Die RAID pro každou aplikaci, u které 
se předpokládá středně velké až velké množství datového pracovního vytížení, 
aby bylo zajištěno, že SSD bude poskytovat nepřetržitý výkon dlouhodobě.

To znamená, že jakmile je příkaz ke čtení dat odeslán, prochází nejprve LDPC 
nástrojem (viz obrázek níže). Pokud jsou data správná nebo je opraven jakýkoli 
chybový bit pomocí LDPC, data se načtou bez jakýchkoli dalších problémů. Jest-
liže nástroj LDPC nedokáže opravit chybový bit, modul Die RAID spustí obnove-
ní RAID - v případě, že to není možné, označí blok jako špatný.
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