ฮาร์ดดิสก์ SSHD เร็วกว่า
ด้วยสว่ นผสมทีล
่ งต ัวระหว่างเทคโนโลยี
SSD ก ับฮาร์ดดิสก์แผ่นจานแม่เหล็ ก
เมื่อประมาณ 4 ปี ก่อน Seagate ได้ สร้ างนวัตกรรมใหม่ให้ กบั
ตลาดฮาร์ ดดิสก์ด้วยการนาฮาร์ ดดิสก์ Momentus XT ที่เป็ น
เทคโนโลยี Hybrid หรื อที่เรี ยกว่า H-HDD (Hybrid-Hard Disk
Drive) ในเวลานัน้ ออกสูต
่ ลาด ซึ่งฮาร์ ดดิสก์ดงั กล่าวนีถ้ ือเป็ น
จุดเริ่มต้ นของการผสมผสานกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีแผ่นจาน
แม่เหล็กกับ SSD (Solid State Drive) ที่ลงตัวมาก และผลการทดสอบ
จากหลายๆ แห่งก็ยืนยันเป็ นเสียงเดียวกันว่า การใช้ หน่วยความจา
แฟลชที่มีความเร็วสูงแบบเดียวกับที่ใช้ ใน SSD เก็บข้ อมูลชัว่ คราวให้ กบั ฮาร์ ดดิสก์ที่เป็ นแบบแผ่นจานแม่เหล็กจะช่วยทาให้
ฮาร์ ดดิสก์มีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ ้นอย่างชัดเจน และเป็ นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ต้องการการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
พื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลที่เพียงพอ ภายใต้ ระดับราคาที่ไม่แพงเกินควร
หลังจากการเริ่มต้ นกับฮาร์ ดดิสก์สาหรับโน้ ตบุ๊ก ปัจจุบันนี ้ฮาร์ ดดิสก์ไฮบริดจ์ได้ ถกู ผลิตออกมาสาหรับการใช้ งานของ
เครื่ องเดสก์ทอปด้ วย พร้ อมกับเรี ยกชื่อฮาร์ ดดิสก์ใหม่ว่า SSHD (Solid State Hybrid Drive) แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของเทคโนโลยี
หลักที่อยู่เบื ้องหลังยังเป็ นแบบเดิมอยู่ โดยฮาร์ ดดิสก์จะมีหน่วยความจาแฟลชแบบ NAND ขนาด 8GB ติดตังอยู
้ ่สาหรับใช้ เป็ น
ส่วนที่เก็บข้ อมูลที่มีการเรี ยกใช้ งานบ่อยๆ หรื อเป็ นส่วนที่ คอยทาหน้ าที่เป็ น Caching ซึ่งความจุดงั กล่าวนี ้แม้ ว่าจะไม่มากมายนัก
เมื่อเทียบกับปริมาณข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ มีอยู่ทงหมด
ั้
แต่ก็เพียงพอต่อการใช้ งานพื ้นฐานทัว่ ไปในชีวติ ประจาวันเช่นงานเอกสาร อีเมล์และ
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการโหลดขึ ้นมาทางานของแอพลิเคชัน ส่วนการใช้ งานข้ อมูลที่มีขนาดใหญ่ มากๆ หรื อมีการเปลี่ยนชุดข้ อมูลอยู่
เสมออย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอ HD และการออกแบบ 3D จะไม่ได้ รับประโยชน์อะไรจากฮาร์ ดดิสก์ SSHD นี ้อย่างชัดเจน

ทำงำนอย่ ำงชำญฉลำดด้ วยเทคโนโลยี
Memory Adaptive
ฮาร์ ดดิสก์แบบใหม่ที่ร้ ูจกั กันในชื่อ SSHD นี ้จะใช้
คอนโทรลเลอร์ ขนิดพิเศษและมีอลั กอริทึ่มที่มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบและจัดลาดับความสาคัญของ
ข้ อมูลที่มีการใช้ งานบ่อยๆ ได้ อย่างชาญฉลาด โดยมีพื ้นฐาน
การทางานจากเทคโนโลยี Memory Adaptive

PCMark Vantage: เมื่อทดสอบประสิทธิภาพ
การทางานของไดรฟ์ด้ วยโปรแกรมนี ้
ฮาร์ ดดิสก์ SSHD ที่มีขนาด 3.5 นิ ้วสาหรับ
เครื่ องเดสก์จะมีผลคะแนนประสิทธิภาพ
ที่ดีกว่าฮาร์ ดดิสก์ความเร็ ว
7,200 รอบต่อนาทีอย่าง
ชัดเจน แต่ก็ยงั เป็ นรอง
Intel 320 ซึ่งเป็ น SSD
อยู่ประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์

ที่สามารถจัดการและเปลี่ยนลาดับความสาคัญของข้ อมูลได้ ตลอดเวลา
สาหรับการทางานโดยภาพรวมของฮาร์ ดดิสก์ SSHD นัน้ เมื่อ
Host หรื อระบบมีข้อมูลใหม่สง่ มาบันทึก คอนโทรลเลอร์ ของ SSHD จะนา
ข้ อมูลที่ได้ รับมาไปเขียนลงในแผ่นจานแม่เหล็กด้ วยวิธีการเดียวกับฮาร์ ดดิสก์
ปกติทวั่ ไป โดยจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับส่วนของหน่วยความจาแฟลชเลย
จากนันเมื
้ ่อมีการเรี ยกใช้ ข้อมูล คอนโทรลเลอร์ จะเข้ าไปยังข้ อมูลที่บนั ทึกอยู่
บนแผ่นจานแม่เหล็กตามที่ได้ มีการร้ องขอ แล้ วส่งผ่านข้ อมูลนันออกมา
้
พร้ อมกับทาการบันทึกความถี่ในการเรี ยกใช้ ไว้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงของตัวเอง
จากนันจะท
้ าการคัดลอกข้ อมูลที่ถกู เรี ยกใช้ ดงั กล่าวไปเก็บไว้ ใน
หน่วยความจาแฟลช ซึ่งในกรณีที่ไม่มีพื ้นที่วา่ ง คอนโทรลเลอร์ จะวิเคราะห์
และใช้ วธิ ีแทนที่ตาแหน่งโดยดูจากข้ อมูลมีการเรี ยกใช้ น้อยที่สดุ หรื อเป็ น

ข้ อมูลที่บนั ทึกมาเป็ นเวลานานแล้ ว จากนันเมื
้ ่อมีการเรี ยกใช้ ข้อมูลดังกล่าว
อีกครัง้ แทนที่คอนโทรลเลอร์ จะเข้ าไปยังข้ อมูลที่อยู่บนั ทึกบนแผ่นจานแม่เหล็ก ก็จะเปลี่ยนมาใช้ ข้อมูลที่บนั ทึกอยู่ใน
หน่วยความจาแฟลช ซึ่งการเข้ าถึงข้ อมูลจะทาได้ เร็วกว่ากันมาก
ลักษณะการทางานข้ างต้ นจะทาให้ ฮาร์ ดดิสก์ SSHD ทางานได้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะเมื่อมีการอ่านหรื อมีการเรี ยกใช้
ข้ อมูลที่ใช้ งานบ่อยๆ เนื่องจากการเข้ าถึงข้ อมูลในหน่วยความจาแฟลชแต่ละครัง้ นันจะใช้
้
เวลาไม่เกิน 0.2 มิลลิวนิ าที แต่ถ้าเป็ น
การเข้ าถึงข้ อมูลที่อยูบนแผ่นจานแม่เหล็กอาจจะต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อยถึง 14 มิลลิวนิ าที แต่สาหรับการเขียนข้ อมูลนัน้ ความเร็วที่
เกิดขึ ้นจะไม่ต่างจากฮาร์ ดดิสก์ทั่วไป
กำรบูตและโหลดโปรแกรม: เมื่อทดสอบการทางานจริ ง
การใช้ เวลาในการบูตเครื่ องของฮาร์ ดดิสก์ SSHD นัน้
ใกล้ เคียงกับ Intel 320 SSD มากและเร็ วกว่าฮาร์ ดดิสก์
ความเร็ ว 7,200 รอบต่อนาทีถึง 16 วินาที ในขณะเดียวกัน
การโหลดโปรแกรมซึ่งเป็ นการทางานอัตโนมัติผ่านมาโคร
ฮาร์ ดดิสก์ SSHD ก็ทางานได้ เร็ วกว่า
ฮาร์ ดดิสก์ปกติทวั่ ไปอย่าง
ชัดเจน

แม้ วา่ การใช้ ประโยชน์จากหน่วยความจาแฟลชจะมีผลเฉพาะการอ่าน
ข้ อมูล แต่มนั ก็ทาให้ ฮาร์ ดดิสก์ SSHD มีข้อดีอื่นตามมาด้ วย โดยเฉพาะเรื่ อง
การใช้ พลังงานที่ลดต่าลง เนื่องจากการเข้ าถึงข้ อมูลที่อยู่ในหน่วยความจา
แฟลชนันจะใช้
้
พลังงานน้ อยกว่าการเข้ าถึงข้ อมูลที่อยู่บนแผ่นจานแม่เหล็ก
นอกจากนันยั
้ งช่วยลดการสึกหรอและภาระของส่วนที่เป็ นระบบกลไกของ
โครงสร้ างที่เป็ นจานแม่เหล็กด้ วย

ฮำร์ ดดิสก์ SSHD เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไฮบริดจ์ แบบอื่น
โดยภาพรวมแล้ ว แม้ วา่ ฮาร์ ดดิสก์ไฮบริ ดจ์ที่มีชื่อว่า SSHD จะการเป็ นใช้
ประโยช์จากการทา Caching โดยใช้ หน่วยความแฟลช คล้ ายกับเทคโนโลยี
ไฮบริดจ์อื่น แต่ SSHD ก็มีความยืดหยุ่นในการใช้ งานสูงกว่ามาก

SYSMark: การทดสอบระบบโดยรวมด้ วยโปรแกรมนี ้ แม้ ว่า
Intel 320 SSD จะทาให้ การทางานของระบบโดยรวมมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ แต่ฮาร์ ดดิสก์ SSHD ได้ แสดงให้ เห็น
ว่า มันสามารถทาให้ ระบบทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า
ฮาร์ ดดิสก์ปกติ

เปรีบบเทียบกับไดรฟ์ ไฮบริดจ์ แบบอื่น ฮาร์ ดดิสก์ SSHD จะทางานอย่างอิสระโดยไม่
ขึ ้นกับ Host โดยมีคอนโทรลเลอร์ คอยทาหน้ าที่จดั การดูแลข้ อมูลต่างๆ ทังที
้ ่อยู่บนแผ่นจาน
แม่เหล็กและหน่วยความจาแฟลชที่เป็ นส่วน Caching ในขณะที่ไดรฟ์ไฮบริ ดจ์แบบอื่น ซึ่ง
SSD และฮาร์ ดดิสก์แผ่นจานแม่เหล็กเป็ นคนส่วนกัน จะควบคุมการทางาต่างจาก Host

ไม่วา่ จะเทียบกับการใช้ เทคโนโลยี Intel Smart Response (RST) หรื อเทคโนโลยีไฮบริดจ์ที่เป็ น Dual Drive แบบอื่นก็ตาม
เนื่องจาก SSHD ถูกออกแบบและผลิตขึ ้นมาโดยมีพื ้นฐานเดียวกับฮาร์ ดดิสก์ปกติทกุ อย่าง ดังนันการติ
้
ดตังเข้
้ ากับระบบจึงทาได้
ง่ายเหมือนกับการติดตังฮาร์
้ ดดิสก์ตวั หนึ่ง นอกจากนัน้ SSHD ยังสามารถทางานได้ อย่างอิสระโดยไม่ขึ ้นกับ Host รวมทังไม่
้
จาเป็ นต้ องมีซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ ควบคุมการทางาน เพราะการตรวจสอบวิเคราะห์และการจัดการข้ อมูลต่างๆ ภายในหน่วยความจา
แฟลชและแผ่นจานแม่เหล็กจะทาโดยฮาร์ ดดิสก์ทงหมด
ั้

ควำมพร้ อมในกำรใช้ งำน: เนื่องจากฮาร์ ดดิสก์ SSHD
สามารถเรี ยกใช้ ข้อมูลจากหน่วยความจาแฟลชได้ ทนั ที
เหมือนกับ Intel 320 SSD ทาให้ เวลาที่ใช้ ในการเตรี ยมพร้ อม
สันมาก
้
ส่วนฮาร์ ดดิสก์ที่เรี ยกใช้ ข้อมูลจากแผ่นจานแม่เหล็ก
นัน้ ก่อนที่จะเข้ าถึงข้ อมูลได้ จะต้ องมีการหมุนแผ่นจาน
แม่เหล็กและเคลือ่ นหัวอ่านไปยังตาแหน่งทีม่ ี
ข้ อมูลก่อน ดังนันจึ
้ งมีการใช้ เวลา
ที่ยาวนานกว่าฮาร์ ดดิสก็ SSHD
และ Intel 320 SSD จนสามารถ
รู้ สกึ ถึงความแตกต่างได้

ข้ อดีประการสาคัญอีกประการหนึ่งของ SSHD ก็คือ ข้ อมูลจะมีความ
เสี่ยงต่อการสูญหายต่า เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไฮบริดจ์ที่มีการแยกส่วนของ
Caching ซึ่งใช้ SSD ออกเป็ นคนละส่วนกับฮาร์ ดดิสก์แล้ วเชื่อมต่อข้ อมูลเข้ า
ด้ วยกันด้ วยมาตรฐาน SATA หรื อ mSATA เนื่องจากการแยกส่วนกัน
ลักษณะนี ้จะทาให้ เกิดการสูญเสียข้ อมูลขึ ้นได้ ง่าย โดยเฉพาะหากเกิดไฟดับ
หรื อเมื่ออุปกรณ์มีข้อบกพร่องในการทางาน

บทสรุปของฮำร์ ดดิสก์ เทคโนโลยีไฮบริดจ์ ท่ชี ่ ือ SSHD
ฮาร์ ดดิสก์ SSHD ได้ กลายมาเป็ นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสอดแทรกอยู่
ระหว่าง SSD กับฮาร์ ดดิสก์ทั่วไปที่เป็ นแผ่นจานแม่เหล็ก และมีความลงตัว
ทังเรื
้ ่ องความจุข้อมูลและราคา ขณะเดียวกันการทางานได้ อย่างน่าเชื่อถือก็
เป็ นข้ อได้ เปรี ยบอีกประการหนึ่งที่ทาให้ SSHD เหมาะที่สดุ ที่จะนามาใช้ เป็ น
ไดรฟ์ สาหรับติดตังระบบ
้
ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องเดสก์ทอปหรื อว่าโน้ ตบุ๊กก็ตาม

