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โซลูช่ันการจัดเก็บข้อมูลท่ีสมบูรณ์แบบสำาหรับอุปกรณ์พกพา
และฟังก์ช่ันสำาเร็จ (Embedded)

หน่วยความจำาแฟลช Kingston® eMMC™ ได้มาตรฐาน JEDEC eMMC 5.1 โดยติดตั้งแฟลช NAND และชุดควบคุม eMMC 

ภายในแพคเกจ JEDEC มาตรฐานเพื่อเป็นอินเทอร์เฟซใช้งานแบบมาตรฐานสำาหรับ CPU โฮสต์ ชุดควบคุม eMMC จะ

ควบคุมการจัดการแฟลชซึ่งได้แก่ ECC, การกระจายการสึกหรอ, การเพิ่มประสิทธิภาพของ IOPS และการตรวจจับการ

อ่าน ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ CPU เครื่องโฮสต์ได้อย่างมาก โซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูล

เอนกประสงค์ Kingston eMMC เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท รวมถึง สมาร์ทโฟน 

แท็บเล็ตพีซี เครื่องอ่านอีบุ๊ก ผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ททีวี กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้าน และอุปกรณ์สวมใส่อีกมากมาย นอกเหนือจากการใช้งานในอุปกรณ์ใช้งานทั่วไป eMMC 

ยังมีการนำาไปใช้อย่างรวดเร็วสำาหรับการใช้งานที่ต้องการฟังก์ชั่นสำาเร็จ (embedded) อีกมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์แผง

วงจรเดียว (SBC) หุ่นยนต์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายและงานผลิต เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด ใช้พลังงาน

น้อย และมีคุณสมบัติการทำางานที่โดดเด่นหลายอย่าง การเติบโตที่รวดเร็วของตลาด IoT ทำาให ้eMMC -ถูกนำามาใช้งาน

อย่างแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
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กลุ่มตลาด

• ลดความซับซ้อนของระบบและเข้าถึงตลาดได้รวดเร็วข้ึน อินเทอร์เฟซมาตรฐาน
ทำาให้เทคโนโลยี NAND ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ปรากฏแก่โฮสต์ และหน่วย
ประมวลผลโฮสต์ไม่ต้องคอยปรับเปล่ียนซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
และการปรับรูปแบบของเทคโนโลยี NAND ท้ังหมด ซ่ึงช่วยล-ดความยุ่งยากในการ
ออกแบบและลดวงจรในการรองรับการทำางานให้รวดเร็วย่ิงข้ึน 

•	ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม ชุดควบคุม eMMC ช่วยเพิ่มพื้นที่
ทรัพยากรอันมีค่าของหน่วยประมวลผลโฮสต์จากการจัดการของ NAND เพื่อให้
หน่วยประมวลผลโฮสต์สามารถประมวลผลงานอื่น ๆ แทนได้ 

คุณสมบัติเด่น
•	มีโซลูชั่นที่ช่วยลดต้นทุนในการดำาเนินงาน Kingston eMMC แตกต่างจาก SLC NAND 

เนื่องจากเลือกใช้ MLC และ 3D TLC NAND ซึ่งทำาให้พื้นที่จัดเก็บมีความจุมากขึ้น
สำาหรับการใช้งานแบบสำาเร็จรูป (embedded) ในราคาที่ย่อมเยากว่าเดิมมาก และ
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์แบบสำาเร็จในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการด้านพื้นที่
จัดเก็บที่เพิ่มขึ้นได้

•	โครงร่างการทำางานแบบ Enhanced Mode (pSLC Mode) ทำาให้ประสิทธิภาพในการ
ทำางาน/ความทนทานดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

IoT เชิงอุตสาหกรรม / หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน

เครือข่าย 5G/โมดูลการสื่อสารด้านโทรคมนาคม (เราเตอร์ 
WiFi และอุปกรณ์เมชเชื่อมต่อสัญญาณ)

อุปกรณ์สวมใส่ (สมาร์ทวอช, ระบบติดตามสุขภาพ, AR และ VR)

สมาร์ทโฮม (ลำาโพงซาวด์บาร์, เทอร์โมสตัท, อุปกรณ์ออก
กำาลังกาย, เครื่องดูดฝุ่น, เตียง, ก๊อกน้ำา)

สมาร์ทซิตี้ (HVAC, ไฟส่องสว่าง, ระบบตรวจสอบ/วัด
พลังงานไฟฟ้า, มิเตอร์จอดรถ)

KEY FEATURES 
 

คุณสมบัติมาตรฐานของ JEDEC eMMC 5.0 eMMC 5.1

การบูต √ √

การแบ่งพาร์ทิชัน √ √

โหมดสลีป √ √

เล่นซ้ำาบล็อคหน่วยความจำาที่ได้รับการ
ป้องกัน

√ √

คำาสั่ง Secure Trim/Secure Erase √ √

การรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ √ √

การเขียนที่เชื่อถือได้ √ √

การปฏิบัติงานเบื้องหลัง √ √

อินเตอร์รัพท์ลำาดับความสำาคัญสูง √ √

อินเทอร์เฟซ DDR √ √

ทิ้ง/ล้าง CMD √ √

คำาสั่ง Packed Command, รหัสบริบท √ √

การแจ้งเตือนการปิดทำางาน √ √

แท็กข้อมูล √ √

รายงานความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ √ √

การอัพเดต FW ของคอนโทลเลอร์หน่วย
ความจำา

√ √

การรับรู้สถานะการทำางาน √ √

การจัดลำาดับ CMD √

รองรับมาตรฐานรุ่นก่อนหน้า √ √

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อแตกต่างของ eMMC เวอร์ชั่นต่าง ๆ:

eMMC 5.0: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B50.pdf

eMMC 5.1: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD84-B51.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งตัวอย่างและคำาขอใบเสนอราคาได้ที ่
kingston.com/emmc

เลขชิ้นส่วน eMMC และรายละเอียดทางเทคนิค 
 

หมายเลข 
ชิ้นส่วน ความจุ eMMC 

มาตรฐาน แพคเกจ NAND

EMMC04G-MK27 4GB 5.0/5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 MLC

EMMC04G-M657 4GB 5.0/5.1 (HS400) 9.0x7.5x0.8 MLC

EMMC08G-ML36 8GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 MLC

EMMC16G-TB29 16GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC

EMMC32G-TX29 32GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC

EMMC32G-KC30 32GB 5.1 (HS400) 8.0x8.5x0.9 3D TLC

EMMC64G-TY29 64GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC

EMMC128-TY29 128GB 5.1 (HS400) 11.5x13x0.8 3D TLC

EMMC256-TY29 256GB 5.1 (HS400) 11.5x13x1.0 3D TLC


