
 

intel® Solid State Drive DC P3600 2ης γενιάς 400GB  PCI Express PCI Express ( Το ( Το DCDC είναι για  είναι για DataData  CentersCenters) ) SSDSSD

Το interface/bus είναι PCI- Express 3ης γενιάς x4 NVMe (Non Volatile Memory Express) www.nvmexpress.org 

intel DC P3600 400GB SSD, p/n : SSDPEDME400G401, 
Form factor: half height half length PCIe NVMe 3.0 x4

NAND: 20nm MLC-HET (High endurance Technology) 

2100MB/s max read, 550MB/s max write, 

320.000 IOPS 4K random read, 30.000 IOPS 4K random write, 

Latency: 20μs read/write, 

Write endurance: 2.19 PB ( 3 x drive written capacity per day) , 

MTBF: 2.000.000 hours, 

Enhanced power loss data protection 

Το IOPS (Input/Output Operations Per Second) είναι ένα συνηθισμένο  

μετροπρόγραμμα (benchmark)  για σκληρούς δίσκους, SSDs, και άλλα 

αποθηκευτικά μέσα και δείχνει την διαμεταγωγή των διαφόρων μεγεθών των 

blocks (4ΚB,8KB,...128KB κ.λ.π). των δεδομένων.Προγράμματα όπως το  IOMeter, 

IOZone, CrystalDiskMark ή HDTune χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν  τα IOPS

αποτελέσματα. Ένας κλασικός σκληρός δίσκος 7200 RPM διαχειρίζεται  4k blocks 

δεδομένων  περίπου στα 120 IOPS. Τα οικονομικά SSD πρώτης γενιάς 

διαχειρίζονταν  4KB data δεδομένων περίπου στα 1600 IOPS. Εξελιγμένα SSDs 

διαχειρίζονται  4KB data δεδομένων από  8000-100.000 ή και περισσότερα IOPS. 

Σήμερα ο intel DC P3600 400 NVMe SSD που είναι βελτιστοποιημένος για τυχαία 

ανάγνωση χτυπάει 4ΚΒ Queue Depth 32 320.000 IOPS ! 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ SSD ΓΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 4Κ VIDEO
η απόκριση 20μs ανάγνωση / εγγραφή είναι εκεί που ξεφεύγει απο τα SATA III SSD 
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Φορτώνει το Photoshop σε τρία δευτερόλεπτα !

Το βλέπουμε από τη μεριά του επαγγελματία / χρήστη που θελει ξεχωριστή 

ταχύτητα πέραν της τυπικής του SATA III, που έχει φράγμα 540 MB/s   Όταν 

έχουμε μία τετοια κάρτα, ξεκινάμε να χτίζουμε σε αυτήν. Δεν υπάρχει λίστα 

συμβατότητας για τα desktop μηχανήματα ! Προσωπικά είχα δύο στα τρία  

επιτυχία. Δεν έπαιξε καθόλου στο ASUS Maximus V Gene motherboard ( Z77 

chipset) , που είναι δύο γενιές πίσω έπαιξε στο ASUS ROG Maximus VII 

Ranger (δείτε τη τελυταία φωτό του άρθρου ATTO benchmark) και έπαιξε 

απροβλημάτιστα στο ASrock X99M-Killer   “Fatal1ty gaming gear” , με intel 

Core i7-5820k επεξεργαστή 

(28 PCIe διαδρομές) , 16GB DDR4, Geforce GT720 γραφικά 

Διαβάζοντας στο internet, γεννήθηκε η απορία αν θα κάνει boot με τα 

Windows 7, με τα Windows 8.1 ήταν σίγουρο αφού έχουν ενσωματομένα το 

NVMe driver   Βάζοντας σε ένα USB Flash drive  τον “ MVMe_driver_Win7_64-

bit” της intel η εγκατάσταση ήταν εύκολη και το σύστημα ξεκινάει σε επτά 

δευτερόλεπτα !  

Το φλασάκι σε USB 2.0 θύρα όχι USB 3.0 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πόσο σημαντικό είναι τo PCIe 3.0 για τις 

μητρικές 

Το ASrock X99M-Killer έχει δύο  PCIe 3.0 x16 slots και ένα PCIe 2.0 x16 slot @

4 mode

Στο ATTO benchmark φαίνεται πως η ταχύτητα από το PCIe 3.0 στο PCIe 2.0 

στη ανάγνωση πέφτει στο ένα τρίτο 

  







Το ASUS ROG Maximus VII Ranger με Z97 chipset , ελαφρά γρηγορότερο από το ASrock X99M-Killer με X99 chipset 



Μερικές ερωτήσεις για τα Μερικές ερωτήσεις για τα SSDSSD, απαντήσεις, τροφή για σκέψη και ψάξιμο !  , απαντήσεις, τροφή για σκέψη και ψάξιμο !    

* Τι είναι SSD; (Solid state drive ).

Δίσκος στερεάς κατάστασης, αποθηκευτικός χώρος με απίστευτα γρήγορη προσπέλαση στα δεδομένα  χωρίς μηχανικά μέρη και κοινό interface εισόδου 

εξόδου των δεδομένων με τους κλασσικούς σκληρούς δίσκους.

Αποτελείται από το τυπωμένο κύκλωμα, SSD ελεγκτή (controller), NAND Flash μνήμες 

* Πόσο γρήγορος είναι; (μέγιστη σειριακή ανάγνωση / εγγραφή, IOPS ανάγνωσης / εγγραφής 4KB).

 

Μέγιστη σειριακή ανάγνωση 2100 MB/sec , 550 MB/sec εγγραφή

* Ποιός είναι ο controller του SSD; 

 

intel custom NVMe CH29AE41AB0 18 channel 

* Τι τύπος είναι η NAND Flash Μνήμη; (SLC, MLC, MLC-HET, TLC κ.λ.π ).

SLC ( 1 bit per cell) Single Level Cell.

MLC (2-bits per cell) Multi Level Cell, HET (High Endurance Technology).

TLC (3-bits per cell) (Tri LeveL Cell).  

Η απάντηση είναι MLC Multi Level Cell, HET (High Endurance Technology).

* Λιθογραφία των NAND; ( Σε nm 50, 34, 27, 20) σμικραίνουν  συνέχεια.

Intel® 20nm NAND Flash 

* Πόσο ανθεκτικές είναι οι NAND Flash Μνήμες που χρησιμοποιεί  P/E (program/erase) cycles ή Total bytes written ή

DWPD ( drive writes per day ) ;

 

400GB εγγραφή τη χωρητικότητα του δίσκου 3 φορές τη μέρα για 5 χρόνια , 2,19 PB ( 2190 TB) 

* Πως διαχερίζεται o SSD controller τα τυχαία δεδομένα που του στέλνουμε;  ( Δεδομένα που συμπιέζονται ή που δεν συμπιέζονται). 

Δεν παίζει ρόλο η μορφή των δεδομένων για την DC P3600 σειρά SSD της intel®

* Ποιό είναι τo interface του SSD; ( SATA II, SATA III, PCI-Express 2.0 x4, x8 κ.λ.π.). 



PCI Express 3.0  x4 NVMe interface 

* Υποστηρίζει την εντολή TRIM; ( Είναι θέμα και του λειτουργικού ).

NAI 

* Πόσο πέφτουν οι επιδόσεις όταν δεν είναι “φρέσκος”;

Έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της η intel ώστε τα IOPS να είναι σε ένα εύρος τυπικής απόκλισης 15%. 

* Κάνει αποδοτικό “Garbage collection” ( Την αφαίρεση των δεδομένων που είναι σημειωμένα για διαγραφή)  ;“wear - leveling” (evenly spreading writes across

the flash for greater endurance).

NAI 

* Τι κατανάλωση ενέργειας έχει ;( Active, Idle) 

400GB  8Watt (Write), 7Watt(read) active,  4Watt  Idle 

* Τι μέσο χρόνο απόκρισης έχει; 

20μs ανάγνωση, 20μs εγγραφή , είναι τρομερά χαμηλό νούμερο 

 

* Πόσο σ τ α θ ε ρ ό ς  είναι; ( η κρισιμότερη ερώτηση και η δυσκολότερη να απαντηθεί ).

Αξιοπιστία Intel® ! , 100% intel® NAND Flash, controller, firmware 

* Υποστηρίζει αποτροπή απώλειας δεδομένων λόγω πτώσης ενέργειας  

ΝΑΙ, πυκνωτές απώλειας ρεύματος, προλαβαίνει το SSD  να μεταφέρει τα δεδομένα που είναι στον “αέρα”  στην NAND Flash σε περίπτωση που πέσει το 

ρεύμα. Ώστε  δεδομένα ή το firmware του controller αποκλείεται να χαθούν.  

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ NANDNAND  FLASHFLASH ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΣ SSDSSD ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ENTERPRISEENTERPRISE )  ) 

ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ SSDSSD ( (CONSUMERCONSUMER, , CLIENTCLIENT).  ).   ( οπως και ότι στην ανάγνωση είναι 4 φορές γρηγορότερος από τον  ( οπως και ότι στην ανάγνωση είναι 4 φορές γρηγορότερος από τον 

γρηγορότερο γρηγορότερο SATA IIISATA III) ) 
 

* Δίνει λογισμικό διαχείρισης του SSD; ( βελτιστοποίηση επιδόσεων, “secure erase”, φθορά των NAND, S.M.A.R.T., στατιστικά) 

ΝΑΙ, Intel® Solid-State Drive Data Center Tool, 2.1.6

* MTBF (Mean Time between Failure)

2.000.000 ώρες  



* ‘Έχει αισθητήρα θερμοκρασίας 

ΝΑΙ, μετράει από -20C μέχρι 80 C , θερμοκρασία ροής του αέρα και την εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής  

* Έχει NAND Flash εφεδρικές ( υποστηρίζει overprovisioning)

NAI, περίπου 28% της ολικής NAND είναι εφεδρική 

Συνολικά αφορμάριστη χωρητικότητα 512GB. 

* Πόσα χρόνια εγγύηση δίνει ο κατασκευαστής; 

5 χρόνια 

Μερικές κλασικές βάρος ( 185gr) , διαστάσεις, θερμοκρασία λειτουργίας, αντοχή σε κραδασμούς. 

Operating: 0o C to 55o C

Vibration - Operating 2.17 GRMS

Vibration - Non-Operating 3.13 GRMS

Shock (Operating and Non-Operating) 50 G Trapezoidal, 170 in/s

Operating Vibration indicates the tested capability of the SSD to withstand the reported vibration in the operating state and remain functional. Measured in G-

force RMS (Root Mean Square)

Οι τιμές έχουν πέσει δραματικά για τη συγκεριμένη κατηγορία (Enterprise class) για 24x7 λειτουργία 

intel® Solid State Drive DC P3600 400GB NVMe  PCIe 3.0 x4 ½ Height, 20nm 

SSDPEDME400G401  699,00 € + ΦΠΑ  23% 


