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na celotno zmogljivost pomnilnika) v po-
mnilniških celicah podaljšalo življenjsko 
dobo pogona kar za dvakrat. Če bi si želeli 
podaljšati življenjsko dobo za trikrat, bi mo-
rali predvideti okoli 45 % rezervnih celic, za 
štirikrat okoli 75 % itd. Seveda tako ni mo-
goče podaljševati v nedogled, krivulja se po 
svoji učinkovitosti približa ničli pri okoli 250 
% rezerve, ta namreč podaljša življenjsko 
dobo pogona le še za okoli šestkrat v pri-
merjavi z 20-odstotno rezervo. Izdelovalci 
imajo seveda svoje matematične račune, v 
katere zajamejo tako ceno pogona kot po-
goje garancije. V praksi smo zato priča le 
okoli 7 odstotkom rezerve v količini pomnil-
niških celic. S tem se predvidena življenjska 
doba pogona podaljša za okoli tretjino. To 
večini izdelovalcev zadostuje za razmeroma 
majhno število odpovedi in reklamacij v ži-
vljenjskem ciklu izdelka.

Hitrost je odvisna od zmogljivosti
Pogled v tehnične podatke o bralno-

pisalnih zmogljivostih pogonov SSD je 

pogosto zavajajoč, saj so vsi sodobni po-
goni vsaj teoretično zelo hitri. Uporabniki 
se pač ne zavedajo, da so hitrosti, ki jih na-
vajajo izdelovalci, omejene le na krajši čas 
oziroma, bolje povedano, pri večini pogo-
nov so te hitrosti dosegljive le do zmoglji-
vosti, ki jo predstavlja količina vgrajenega 
hitrega predpomnilnika – navadno 512 
MB ali 1 GB, nato pa drastično upadejo, 
saj kombinacija krmilnika in pomnilniških 
modulov NAND navadno ne zmore zagota-
vljati trajno hitrih prenosov v rangu 500 in 
več MB/s.

Zahtevnejši uporabniki bi se morali prav 
tako zavedati, da na hitrost delovanja pogo-
na SSD še kako vpliva njegova zmogljivost, 
predvsem to velja za pisalni del. Krmilnik 
komunicira s pomnilniškimi čipi po več 
poteh. Pri tem velja, da je teh poti pri pogo-
nih SSD manjših zmogljivosti seveda manj, 
saj je na tiskovini tudi manj pomnilniških 
čipov. Praksa kaže, da je za poln izkoristek 
zmogljivosti posameznega krmilnika v po-
gonu SSD treba poseči vsaj po modelih z 

zmogljivostjo 240 oziroma 256 GB ali večjo, 
saj so tako »avtoceste« med pomnilnikom 
in krmilnikom resnično dovolj široke in pre-
točne. Modeli z zmogljivostjo 120 oziroma 
128 GB namreč v praksi večje količine po-
datkov zapisujejo polovico počasneje, da-
našnji vstopni modeli z zmogljivostjo 60–64 
GB pa zmorejo le četrtino hitrosti štirikrat 
zmogljivejših pogonov.

Kateri, torej?
Uporabniki nas pogosto sprašujejo, ka-

teri pogon SSD je dober. Danes je večina 
pogonov dobrih. Če bomo pri nakupu v 
tehničnih podatkih spremljali še količino 
predpomnilnika in se odločili za pogone z 
večjo zmogljivostjo, praktično ne moremo 
zgrešiti ne glede na ime izdelovalca. Dejstvo 
je namreč, da nobena druga nadgradnja po-
samezne komponente računalnika ne pri-
nese tako izboljšane uporabniške izkušnje 
kot prav vgradnja pogona SSD. 

Prihaja 3D NAND
Cene pogonov SSD so se v zadnjih petih letih močno zmanjšale, 
obenem pa so se znatno povečale zmogljivosti. Za 80 GB pogon SSD 
je bilo leta 2008 treba odšteti dobrih 500 evrov, danes si za tak denar 
lahko omislimo terabajtni SSD. Za to je zaslužna predvsem vse večja 
gostota pomnilnikov NAND, ki so jo omogočili vse natančnejši proi-
zvodni procesi, a tudi bitka z nanometri kaže zobe. Samsung je med 
prvimi uvidel, da s približevanjem 14- in 15 nm procesu izdelave več-
nivojskega pomnilnika NAND z več napetostmi o natančnosti vsebine 
posamezne celice odloča vsega prgišče elektronov. To pa ni dobro z 
vidika dolgoročne zanesljivosti delovanja. Zato so korejski inženirji 
ubrali nov pristop, razvili so nekakšno 3D različico pomnilnika NAND, 

ki so jo poimenovali V-NAND. Namesto nadaljnjega krčenja velikosti 
celic so se namreč odločili za večnivojsko nalaganje celic (drugo nad 
drugo). Zaradi želje po doseganju stabilnosti takšne gradnje se je 
Samsung odločil V-NAND izdelovati po starejšem, a preverjenem 30 
nm tehnološkem postopku in je tako ubil dve muhi na en mah. Zmo-
gljivost čipov V-NAND je v prvi generaciji, ki jo sestavljajo 24-nivojske 
celice MLC, 128 Gbit, to je toliko kot konkurenčni »navadni« čipi MLC 
NAND, a so zato kar nekajkrat vzdržljivejše (zdržijo okoli 35.000 bral-
no-pisalnih ciklov). Korejski velikan že predvideva, da bi v naslednjih 
letih čipi V-NAND že lahko dosegli gostoto 1 Tbit, torej bodo zmoglji-
vosti pogonov SSD v prihodnje tudi v praksi lahko večje za osemkrat.

Vertex 450 Vector Crucial M 500 Samsung 840 Pro Plextor M5P Intel 520

120 – 128 GB

zaporedno branje (MB/s) 525 550 500 530 540 550

zaporedno pisanje (MB/s) 290 400 130 390 340 500

4 KB naključno branje (op./s) 75.000 90.000 62.000 97.000 91.000 25.000

4 KB naključno pisanje (op./s) 70.000 95.000 35.000 90.000 82.000 80.000

240 – 256 GB

zaporedno branje (MB/s) 540 550 500 540 540 550

zaporedno pisanje (MB/s) 525 530 250 520 450 520

4 KB naključno branje (op./s) 85.000 100.000 72.000 100.000 94.000 50.000

4 KB naključno pisanje (op./s) 90.000 95.000 60.000 90.000 86.000 80.000

480 – 512 GB

zaporedno branje (MB/s) 540 550 500 540 540 550

zaporedno pisanje (MB/s) 530 530 400 520 450 520

4 KB naključno branje (op./s) 85.000 100.000 80.000 100.000 94.000 50.000

4 KB naključno pisanje (op./s) 90.000 95.000 80.000 90.000 86.000 50.000




