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INDUSTRIËLE IOT

Langere operationele levensduur 
3D-NAND SSD-oplossingen

PRODUCTEN MET BREED TEMPERATUURBEREIK VOOR INDUSTRIËLE DATA-OPSLAG

Met de sterke groei van 5G, 
Internet of Things (IoT), kunst-
matige intelligentie (AI) en edge 
computing is de markt voor 
industriële apparaten  
booming. Al deze technologieën 
vragen steeds meer ruimte 
voor gegevensopslag. Hierin 
kan tegemoet worden gekomen 
door over te gaan van 2D-SLC of 
-MLC naar 3D-TLC. De verticale 
constructie van de 3D-NAND-
technologie ondervangt de 
interferentie die wordt veroor-
zaakt door de nauwe afstanden 
tussen geheugencellen in het 
2D-NAND-proces. Dit leidt 
niet alleen tot een veel grotere 
capaciteit en hogere betrouw-
baarheid, maar ook een lager 
stroomverbruik. 3D-NAND is door de verticale con-

structie van de geheugencellen 

qua interferentie superieur aan de 

2D-NAND-technologie, maar brengt 

ook uitdagingen met zich mee, bij-

voorbeeld op het gebied van kwaliteit, 

P/E-cycli en temperatuur. Om hier-

aan zo goed mogelijk tegemoet te 

komen blijft Apacer gebruik maken 

van Toshiba IC’s, die 3.000 P/E cycli 

bieden en de werking bij temperaturen 

tussen -40 °C en +85 °C ondersteu-

nen. Daarnaast heeft Apacer een 

verscheidenheid aan firmware-ont-

werpen en value-added technologieën 

ontwikkeld die naar verwachting de 

levensduur van 3D-NAND-oplossingen 

verlengen.

OP-technologie

Apacer maakt met zijn nieuwste 

3D-NAND SSD-oplossingen gebruik 

van ‘over-provisioning’ (OP)-tech-

nologie voor een langere levensduur 

en betere prestaties. Het vergelijken 

van apparaten die OP ondersteunen 

met apparaten die dat niet doen kan 

Om de operationele levensduur van 3D NAND SSD’s te maximaliseren, 

heeft Apacer een double-barreled oplossing ontwikkeld.
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aan de hand van parameters als de 

‘write amplification indicator’ (WAI), 

het aantal lees/schrijf bewerkingen per 

seconde (IOPS) en de ‘garbage col-

lection’ (GC).

Toepassing van OP in een product 

van 128 GB kan de WAI terugbrengen 

van 1,68 naar 1,47, terwijl dat voor 

producten van 256 GB nog eens 25% 

lager uitvalt. Voor het testen van de 

IOPS wordt de SSD eerst gedurende 

ongeveer 500 minuten beschreven tot-

dat de volledige capaciteit is bereikt. 

Een SSD met OP kan in een daarop-

volgend testprogramma een gemid-

delde IOPS van 3.700 halen, terwijl 

een SSD zonder OP in de buurt van de 

2.000 uitkomt. Ook een GC-test heeft 

uitgewezen dat OP een gunstig effect 

heeft. Een SSD met OP heeft namelijk 

op de achtergrond een verwerkingsef-

ficiëntie die ongeveer 65% beter is 

dan die van een SSD zonder OP.

SSD-veiligheid

De foutcorrectiecode (‘error correc-

tion code’, ECC) engine helpt ervoor 

te zorgen dat er tijdens het lezen en 

schrijven geen onjuiste data naar 

NAND-flash worden geschreven, wat 

de gegevensopslag betrouwbaarder 

maakt. In vergelijking met 2D-SLC en 

-MLC, die BCH ECC-engines gebrui-

ken om 72-bit ECC-snelheden bij 1 

KB te bereiken, haalt de 3D-TLC van 

Apacer door de implementatie van een 

ECC-engine met lage dichtheid pari-

teitscontrolecode (LDPC) een foutcor-

rectiecapaciteit van 120 bits.

Naast de grotere capaciteit voor fout-

correctie onderscheidt de LDPC ECC-

engine zich door op drie verschillende 

functieniveaus verdere gegevensfouten 

te voorkomen. Een volledig LDPC 

ECC-proces omvat LDPC hard-

coding en soft-coding. Als deze beide 

beschermingsniveaus falen, worden de 

gegevens nog steeds beschermd door 

de DataRAID-technologie. Deze tech-

nologie genereert automatisch naast 

de data een pariteitsbestand. Deze file 

kan worden gebruikt om foutgegevens 

te corrigeren en te herstellen die niet 

kunnen worden gecorrigeerd door 
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Hier is het bewijs dat je voor krachtig niet groot hoeft
te zijn. Onze nieuwste telg – de Genesys+™
programmeerbare voeding – bundelt 5 kW in slechts
1U. Dat is de hoogste vermogensdichtheid ooit.
Maximaal vier Genesys +™ units kunnen eenvoudig
parallel worden geschakeld voor een potentieel
vermogen van 20 kW.

Hij heeft ook tal van waardevolle functies en biedt een
nieuwe constant-vermogen begrenzingsfunctie.

De Genesys+™ omvat verschillende communicatie-interfaces
(RS232/485, USB, LAN), het grootste  bereik aan driefase
ingangsspanningen tot wel  528 VAC, en een keur aan
modellen met uitgangen van 0-10 VDC/500 A tot 0-600
VDC/8,5 A.

Dit alles bewijst dat de kleinste, lichtste en  
krachtigste 5 kW programmeerbare 
voeding is gekomen.

Lees meer hierover op nl.tdk-lambda.com/genesysplus

De volgende generatie is gekomen.
En hij is klein en krachtig.

TDK-Lambda Nederland: +31 (0)6 20 61 87 65

ADVERTENTIE

nen klanten de ideale SSD voor hun 

toepassing selecteren en de werking 

ervan controleren.

Door optimaal gebruik te maken van 

Apacer’s CoreAnalyzer2, kunnen klan-

ten gemakkelijk de meest geschikte 

SSD vinden voor hun toepassing. 

De software verzamelt gebruiks- en 

operationele gegevens met behoud 

van de privacy van de klant en ana-

lyseert nooit welke gegevens worden 

geregistreerd, maar alleen de tijd en 

omstandigheden waaronder deze zijn 

geregistreerd. Technici van Apacer 

gebruiken deze gegevens om een 

gebruiksanalyse te maken en op basis 

hiervan suggesties te doen aan de 

gebruiker.

Zodra een SSD is gekozen en geïm-

plementeerd, kunnen klanten de wer-

king ervan in de praktijk controleren 

met behulp van de SSDWidget2.0. 

Deze software kan worden geïnstal-

leerd op de eigen server van de klant, 

zodat technici de status van de SSD’s 

in real-time kunnen controleren. Hier-

door kunnen ze anticiperen op het 

einde van de operationele levensduur 

van een SSD en deze tijdig vervangen, 

zodat de integriteit van de gegevens 

te allen tijde is gewaarborgd. Dit zal de 

betrouwbaarheid van de gegevensop-

slag verbeteren en –in veel gevallen– 

personeels- en onderhoudskosten 

verminderen.  

Toepassing van OP-technologie maakt het verschil met SSC’s die deze technologie niet gebruiken op parameters als de 

‘write amplification indicator’ (WAI), het aantal lees/schrijf bewerkingen per seconde (IOPS) en de ‘garbage collection’ (GC).

middel van hard- of soft-codering, en 

vormt in die hoedanigheid een extra 

beschermingsniveau.

Double-barreled oplossing

Om de operationele levensduur van 

3D NAND SSD’s te maximaliseren, 

heeft Apacer een double-barreled 

oplossing ontwikkeld. Het eerste deel 

bestaat uit de CoreAnalyzer2 firmware 

en het gelijknamige softwarepakket; 

de tweede fase is de SSDWidget2.0 

smart monitoring software. Aan de 

hand van deze technologieën kun-
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