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การใช้ เทคโนโลยี iCell ข อ ง Innodisk
เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยข้ อมูลใน SSD

กระตุ ้น บัฟ เฟอร์ DRAM ไปย งั ข้อ มู ล แฟลช
โอนถ่ า ยข้อ มู ล ระหว่ า งไฟฟ้ าดับ อย่ า งฉั บ พลัน
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ออกครั้งแรก
เปลี่ยนเป็ นโลโก้ใหม่และซีรียผ์ ลิตภัณฑ์ใหม่

บ ท นำ

รายงานบทสรุ ปนี้นาเสนอเกี่ยวกับโซลูชนั ของเทคโนโลยี iCell ข อ ง
Innodisk
เพื่อป้ องกันการสูญเสี ยข้อมูลในระหว่างเกิดปั ญหาพลังงานล้มเหลวอย่างฉับพลัน
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน DRAM ซึ่ งเปลี่ยนแปลงได้งา่ ยนั้น
จะถูกส่งไปที่แฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนจะสู ญเสี ยพลังงานทั้งหมดในระบบ
ที่กระทาผ่านการใช้ตวั เก็บประจุ เครื่ องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ า
แ ล ะการจัดการบัฟเฟอร์ โดยเทคโนโลยี iCell
ค้นพบการใช้ประโยชน์หลากหลายของแอปพลิเคชันในวงการ IPC
ซึ่งอาจไม่มีพลังงานสารองให้เสมอ

การใช้เทคโนโลยี iCell ข อ ง Innodisk
การสู ญเสี ยข้ อมูลใน SSD

สถาปัตยกรรมการใช้ เทคโนโลยี iCell ของ Innodisk

SSD ใช้บฟั เฟอร์ DRAM ในระหว่างปฏิบตั ิการ นี่ทาให้ปฏิบตั ิการ I/O
เร็ วขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เทคโนโลยี iCell
นาสถาปัตยกรรมนี้ กา้ วไปข้างหน้าโดยจัดการตัวเก็บประจุหลายตัวในบอร์ ด IC
ให้มีการพักพลังงานแบบบัฟเฟอร์ หลังจากเกิดไฟฟ้ าดับอย่างฉับพลัน
ตัวเก็บประจุจะดาเนิ นการชาร์ จประจุทนั ทีหลังจากที่เครื่ องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ าในวง

โฮสต์

อินเทอร์เฟสของโฮสต์

จรไฟฟ้ าตรวจพบการเปลี่ยนฉับพลันจากปรกติแรงดันไฟฟ้ า 5V เป็ นขนาดต่า
ในสภาวะปฏิบตั ิการปรกติ ซึ่งก็คือระหว่างที่แหล่งจ่ายไฟยังคงทางานอย่างเสถียรภาพ
ข้อมูลของผูใ้ ช้งาน (รวมถึงข้อมูลในบัฟเฟอร์ DRAM)
สามารถถูกเขียนในแฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูล
ในกรณี ที่เกิดปัญหาพลังงานล้มเหลวอย่างฉับพลัน
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เมื่อพลังงานถูกปิ ดแบบไม่ปรกติ เทคโนโลยี iCell สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้ าที่ต่าลง อันเกิดจากการปิ ดพลังงานกะทันหันและส่ งการตอบสนองไปยังตัวควบคุม
SSD ทันทีที่ตวั ควบคุม SSD ได้รับสัญญาณตอบสนองดังกล่าว เฟิ ร์มแวร์ SSD ก็จะกระตุน้ กลไกให้เขียนข้อมูลลงในแฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูล ส่ งผลให้
iCell สามารถมีพลังงานในระหว่างที่ไฟฟ้ าดับ จึงช่วยป้ องกันมิให้เกิดการสูญเสี ยข้อมูลได้
แอปพลิเคชัน
 การจัดการบัฟเฟอร์ ข้อมูล
เนื้อหาส่วนนี้เป็ นการใช้เทคโนโลยี iCell ควบคู่กบั การจัดการบัฟเฟอร์ ขอ้ มูลในโซลูชนั สิ นค้าหลายอย่างดังนี้
3MG-P/3MG2-P/3MR-P/3SR-P/3SE-P ข อ ง Innodisk
3MG-P/3MG2-P/3MR-P/3SR-P/3SE-P บรรจุบฟั เฟอร์ 10 DRAM สาหรับเขียนคาสัง่ บัฟเฟอร์ แต่ละตัวมีความจุ 128 กิโลไบต์
เมื่อโฮสต์เขียนข้อมูลลงใน SSD ข้อมูลก็จะถูกเขียนในบัฟเฟอร์ DRAM ก่อน ข้อมูลที่มาก่อนก็จะถูกดาเนินการก่อน
บัฟเฟอร์ 10 DRAM
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ข้ อมูลบัฟเฟอร์ ท้งั หมดจะถูกเขียนลงในชิพแฟลชเมื่อบัฟเฟอร์ DRAM มีมากกว่ า 2 หรือเมื่อ SSD อยู่ในสถานะว่ างงาน

ตัวอย่ างการจัดการบัฟเฟอร์ ข้อมูล
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6. ปล่ อยข้ อมูลบัฟเฟอร์ ท้งั หมดออกจนกว่ าพืน้ ที่จะว่ างเปล่ า

เมื่อเครื่ องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ าตรวจจับพลังงานต่า มันจะหยุดปฏิบตั ิการทางานทั้งหมด SSD จะไปที่สภาวะพลังงานลงต่าอย่างผิดปรกติ จากนั้น SSD
จะเขียนข้อมูลทั้งหมดในบัฟเฟอร์ DRAM เพื่อส่งไปที่แฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยี iCell สามารถเขียนข้อมูลได้มากถึง 15 เ ม ก ะไบต์
แล้วส่งไปที่แฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูลภายในเวลา 60 มิลลิวินาที โซลูชนั 3MG-P/3MG2-P/3MR-P/3SR-P /3SE-P จุในบัฟเฟอร์ DRAM
ได้สูงสุด 10 เมกะไบต์ จึงช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ มีพ้นื ที่มากพอให้ iCell เขียนข้อมูลบัฟเฟอร์ ลงในแฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ทดสอ บ
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ภาพด้านล่างนี้ แสดงข้อมูลที่จบั ได้จาก SSD โดยปราศจากเทคโนโลยี iCell ในระหว่างเกิดเหตุไฟฟ้ าดับ กาลังไฟตกค้างในระบบประทังได้เพียง 2
มิลลิวินาทีเท่านั้น ข้อมูลก็ไม่สามารถถูกเขียนลงในแฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนสู ญเสี ยพลังงานทั้งหมด ดูในภาพ 1
ภาพด้านล่างนี้ แสดงข้อมูลที่จบั ได้จาก SSD ด้วยเทคโนโลยี iCell ในระหว่างเกิดเหตุไฟฟ้ าดับอย่างฉับพลัน กาลังไฟตกค้างที่มีอยูส่ าหรับ SSD นั้นประทังได้
60 มิลลิวินาที SSD จึงเขียนข้อมูล 15 เมกะไบต์ลงในแฟลชภายใน 60 มิลลิวินาที ดูในภาพ 2
กำ ร เปรียบเทียบระหว่ างมีและไม่ มี iCell
ไม่ มี

มี

ภำ พ 1: ไฟฟ้าดับอย่างฉับพลันโดยไม่ มีเทคโนโลยี iCell

ภำ พ 2: ไฟฟ้าดับอย่ างฉับพลันโดยมีเทคโนโลยี iCell

ข้ อสรุป
ข้อมูลที่จบั ได้จากภาพทั้งสองในด้านบนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี iCell กับ SSD การเพิ่มเวลาเป็ น 60 มิลลิวินาที
ให้กบั ระบบพลังงานช่วยให้ตวั ควบคุมสามารถปล่อยข้อมูลจาก DRAM ไปยังแฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูล นับว่า เทคโนโลยี iCell
ได้มอบกลไกการป้ องกันข้อมูลอันมีค่าให้กบั วงการไดรฟ์ แบบโซลิดสเตต การใช้ตวั เก็บประจุดว้ ยเครื่ องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ าทาให้มนั่ ใจได้วา่
การถ่ายโอนข้อมูลบัฟเฟอร์ ไปยังแฟลชสาหรับจัดเก็บข้อมูลนั้นจะคงที่ วางใจได้ และครบถ้วน ยิง่ ไปกว่านั้น การจัดการบัฟเฟอร์ขอ้ มูลที่ซบั ซ้อนของ iCell
รับประกันว่า ข้อมูลบัฟเฟอร์ ท้งั หมดจะถูกปล่อยไปยังชิ พแฟลชก่อนที่จะสู ญเสี ยพลังงานทั้งหมด

เกีย่ วกับเรา
Innodisk เป็ นผูจ้ ดั ทาผลิตภัณฑ์หน่วยความจาแฟลชและ DRAM สาหรับแอปพลิเคชันเพื่อองค์กรประเภทวิสาหกิจและอุตสาหกรรม
โดยขับเคลื่อนด้วยบริ การ เ ร า ว างตนเองให้แตกต่างด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่พ่ ึงพาได้และบริ การที่ไม่มีใครเสมอเหมือน
ด้วยเหตุน้ ีจึงมีลูกค้าที่พึงพอใจทัว่ ตลาดอุปกรณ์แบบฝัง การบินและอวกาศและการป้ องกัน การจัดเก็บข้อมูลแบบระบบคลาวด์ และอีกมากมาย
ซึ่งมีผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบฝังที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่ งเสริ มโซลูชนั ทางอุตสาหกรรมที่มีอยูแ่ ละอุปกรณ์ดา้ นแฟลช
IOPS ระดับสูงสาหรับแอปพลิเคชันเพื่อองค์กรประเภทวิสาหกิจและอุตสาหกรรม
สายธุรกิจที่ขยายนี้ กาลังนาพาก้าวต่อไปของเราสู่ การมีโซลูชนั และการเป็ นผูใ้ ห้บริ การในวงการพื้นที่จดั เก็บข้อมูลเชิงอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ของ Innodisk โปรดเยีย่ มชมที่ www.innodisk.com
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