
 

 

Rhino - SDD/HDD Sandwich 
 

 
In het vorige artikel heb ik verteld dat Rhino uitgerust ging 
worden met een Solid State Disk (SSD).  
Bedoeling is dat de SSD het snelle leeswerk voor zijn rekening 
gaat nemen en daarnaast ook het werken met de meest 
gebruikte programma's en bestanden zal gaan versnellen. Naast 
de SSD zit er ook een snelle harde schijf (HDD) in het systeem. 
Deze moet de bulkopslag en het documenten-archief voor zijn 
rekening nemen. Zo ontstaat een sandwich van een SSD en een 
HDD. Overigens zal ik op de HDD ook de minder vaak gebruikte 
programma's gaan plaatsen om zo de SSD niet te snel vol te 
hebben. 
 

De SSD is een OCZ Vertex2 - 120GB exemplaar. De SSD is op verschillende manieren aan de tand 
gevoeld. Metingen zijn uitgevoerd met het programma CrystalDiskMark. De SSD is als volgt getest: 

 Puur onbelast getest op snelheid.  
1. Op de Intel P55 controller. 

2. Op een Asus U3S6 SATA6G adapter. 
 De bestaande systeemschijf C:\ gekopieerd naar de SSD . 

 Windows 7 opnieuw geïnstalleerd op de SSD met inachtneming van de 
installatieoverwegingen zoals ik die in het vorig artikel vermeld heb. 

Een eerste indruk 
 
Nu ik dit schrijf, werk ik op een vers geïnstalleerd Windows 7-systeem dat op de SSD staat. Het 
systeem voelt heerlijk snel aan. Vooral het starten van veelgebruikte programma’s die op de SSD 
staan, is: klik en open! Je kunt snel aan het werk. Het opstarten en afsluiten van Seven gaat lekker 
snel. De slaapstand gebruik ik nu veel meer. Het uitlezen van de 8Gb aan RAM (hiberfil.sys) is een 
fluitje van een cent voor de SSD. En….. ik heb TEMP in het RAM gezet. Dat verkleint tevens 
hiberfil.sys en dat is een prettige bijkomstigheid, wanneer je toch al dat RAM (nog) niet benut. Ook 
voor hen die geen SSD hebben, is dit een aanrader, wanneer je meer dan 4Gb RAM hebt en een X64 
systeem. Hoe? Dat leg ik in een ander artikel uit.  
 
Voor de herinstallatie heb ik de inhoud van de systeemschijf, die aanvankelijk op de Seagate harde 
schijf stond, gekloond naar de SSD. Het klonen van de systeempartitie van de Seagate naar de SSD 
heeft wel versnelling met zich meegebracht, maar minder dan ik had gehoopt. Oorzaak daarvan was 
dat veel van de door mij gebruikte software nog op de D-schijf stond. En de D-schijf is in mijn geval 
de Seagate. Deze software had dus niet het voordeel van de snelle accesstijd en doorvoersnelheid 
van de SSD. 
 In die periode kon ik vrij eenvoudig wisselen tussen de Seagate en de SSD als systeemschijf voor het 
doen van metingen. Toen de U3S6 controller binnenkwam kon ik de SSD dan ook eenvoudig onbelast 
testen door even van de Seagate te starten. Daarna is de SSD leeg gemaakt en is Windows 7 daarop 
nieuw geïnstalleerd.  



 

 

Hoe snel is de SSD 
 
In het vorig artikel stonden al testresultaten. Voor de volledigheid toon ik nogmaals het testresultaat 
van de vorige keer (zie afb-001). Ik schreef benieuwd te zijn naar de resultaten van de SSD op een 
SATA-6G controller. Daarvoor heb ik de Asus U3S6 aangeschaft. Tot mijn grote verbazing was de SSD 
op die controller een flink stuk trager (zie afb-002). Ik heb daar geen verklaring voor.  De U3S6 was 
gestoken in een PCIex16 slot van mijn P7P55D moederbord. Beide afbeeldingen zijn van een kale SSD 
waarop niet wordt gewerkt. Op het internet staan een paar vragen van mij uit, over die trage 
resultaten van de SSD i.c.m. de Asus-U3S6 controller. Helaas nog geen echt verklarende antwoorden 
mogen ontvangen. De bus kan naar mijn idee het probleem niet zijn. De U3S6 controller gebruikt 4x 
PCIe en dat heeft een maximum van 15,6 GB/s. SATA 6G moet daar makkelijk over kunnen. Deze SSD 
heeft zelf niet een echte 6G, maar zou toch 285 MB/s moeten kunnen halen bij lezen. Ik krijg het er 
echter niet uit geperst. 

Vanwege die metingen heb ik de SSD aangesloten op de P55-controller van het moederbord die de 
SSD deelt met twee harde schijven en een DVD-RW. Wanneer ik CrystalDiskMark de SSD laat testen, 
op een draaiend systeem, valt op dat met name schrijfsnelheid na 2 weken behoorlijk is 

teruggelopen (zie afb-003). Dat was voorspeld. 
Dat het zoveel zou zijn had ik niet verwacht. Ik 
heb die test vaker gedraaid en de waarden 
blijven ongeveer gelijk. Wanneer ik 
gerenommeerde testen op het internet zoek, zie 
ik echter dezelfde waarden. Het heeft er schijn 
van dat de eerste schrijfmeting van de SSD door 
caching werd veroorzaakt. Niet reëel  dus. 
 
Het meest spectaculaire van de SSD zijn echter 
de toegangstijden gemeten met HD-Tach:  

 Seagate 1,5TB ST31500341AS: 15,8 ms. 

 OCZ Vertex2: 0,1  ms. 
Dat ligt dan ook ten grondslag aan de ervaring 
van een heel snel reagerend systeem.  

  

Figuur 1 - Performance SSD op de P55 controller Figuur 2 - Performance SSD op de Asus U3S6 controller 

Figuur 3 - Performance van de SSD na 2 weken gebruik 



 

 

Nóg een tabel die aangeeft hoe snel  een applicatie start van de Seagate harde schijf en van de SSD. 
Je ziet in de 2e kolom de 
opstarttijden van de 
programma’s nadat ik 
Seven alleen maar heb 
gekloond naar de SSD. 
Een aantal applicaties en 
de map users stond toen 
nog op de Seagate. 
Programma’s die toen 
nog op de Seagate 
stonden, zijn gemarkeerd 
met een sterretje.  
De 3e kolom laat de 
opstarttijden zien, nadat 

Seven opnieuw is geïnstalleerd en de applicaties ook op de SSD staan. 

Wat staat waar? 
 
Bij het in gebruik nemen van de SSD als schijf voor het besturingssysteem moet afgewogen worden 
wat je op de SSD plaatst en wat op de grote ‘normale’ harde schijf. Dat ziet er bij mij zo uit: 
 

Type Bestanden Locatie Opmerkingen 

Veel gebruikte programma’s SSD  

Weinig gebruikte 
programma’s 

Harde schijf  

Mijn Documenten Harde schijf Is die niet zo groot, dan op de SSD. 

Mijn 
Afbeeldingen/Muziek/etc. 

Harde schijf  

Map: Gebruikers SSD  

ProgramData SSD  

Temp SSD Of RAM-disk (zie hieronder) 

PageFile SSD Bij een kleine SSD op de harde schijf 

Drivers SSD  

 
 
Ik heb de instellingen nog steeds staan zoals ik in het vorige artikel in de laatste alinea schreef, m.u.v. 
de indexeringsservice. Deze staat nu op de SSD uit. Ik merk geen verschil in het zoeken naar 
programma’s. De map ‘Mijn Documenten’ indexeer ik wel. Die staat op de Seagate harde schijf. 

Hoe betrouwbaar is de SSD? 
 
Tja, dat moet de praktijk uitwijzen. Doordat de SSD minder bewegende delen heeft, is die veel 
robuuster dan een harde schijf, bestaande uit roterende schijven met daartussen bewegende 
schijfkoppen die op minder dan een haar na het opvervlak benaderen. De SSD heeft echter als nadeel 
dat een cel maar een beperkt aantal malen beschreven kan worden. Daardoor is de te verwachten 
levensduur van een MLC-SSD  rond de 7 jaar. Een SLC-SSD heeft een te verwachten levensduur van 
45 jaar. Zelf heb ik altijd mijn harde schijven binnen 3 jaar vervangen. Gelet op de prijsontwikkeling 
van de SSD verwacht ik niet langer dan 5 jaar met deze SSD te doen. Naar mijn idee zullen de SSD’s 

Figuur 4 - Opstarttijden 



 

 

binnen een paar jaar gemeengoed zijn geworden. Ik zie in de praktijk toch regelmatig harde schijven 
sneuvelen. Die verwachting heb ik bij een SSD niet. 

TiPs 
 
Ik heb niet stil gezeten na het uitkomen van het vorige artikel; hoewel Ik niet alle tests heb kunnen 
doen, die ik wenste. Toch nog wat tips ontdekt die èn je Windows versnellen èn de SSD minder 
belasten. Deze tips zijn ook zeer goed toepasbaar voor hen die geen SSD hebben, maar wel veel 
geheugen. 
 

Programma SSD Tweaker 
 
SSD tweaker is een kleine utility waarmee je de instellingen van Seven simpel kunt instellen. Het 
programma adviseert andere waarden dan ik in het vorig artikel heb aangegeven. Afbeelding 005 
toont mijn instellingen. Voordeel van dit programma is dat je niet in het register hoeft te duiken om 
de instellingen voor Superfetch en Prefetch aan te passen. 
 

 
Figuur 5 - Mijn instellingen voor SSD Tweaker 

Zet de FireFox-cache uit 
Standaard zet FireFox zijn cache op harddisk. Momenteel hebben de meeste gebruikers zoveel RAM 
> 2Gb dat het de moeite loont om de cache van FireFox in het geheugen te plaatsen. Buiten het feit 
dat het veel sneller is, vermindert het aantal schrijfopdrachten naar de SSD. 
 
 Instructies: Open Firefox -> Tik: about:config in op de adresregel -> Enter -> dubbelklik op de waarde  
‘browser.cache.disk.enable’ om deze op de waarde ‘ False’ te zetten  -> Klik met rechts ergens in de 
vrije ruimte  -> Kies Nieuw -> Integer -> Kies als naam: ‘browser.cache.memory.capacity’ -> Het getal 
dat je ingeeft, is de geheugenomvang in KB, dat voor de cache wordt gebruikt. Voorbeelden:  32768  



 

 

= 32MB, 65536 = 64MB, 131072 = 128MB, etc. -> Herstart nu Firefox. Ik heb zelf waarde 65536 
gebruikt. 
 
NB: Mocht je een RAM-disk geïnstalleerd hebben op je PC (zie onder) of wanneer je dat nog gaat 
doen, dan zou je de FireFox cache ook kunnen verplaatsen naar de RAM.  Hoe dat moet staat in het 
artikel over de RAM-disk. Elders op de site. 
 

RAM-disk aanmaken 
 
Een RAM-disk is een virtuele harde schijf. Een deel van het werkgeheugen (RAM) wordt gebruikt, 
door het besturingssysteem,  om een harde schijf na te bootsen.  Zie artikel elders op de site. 
 

 
 
 
Links: 

 Discussie U3S6 kaart    http://bit.ly/i9oaoF 

 Tweakers SSD-topic    http://bit.ly/gvln7h  
 SSD Drive Tweaker    http://bit.ly/hkFDbA  
 AHCI inschakelen in Win7 na installatie  http://bit.ly/9cTd1N  
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