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Abstract- Hybrid cache architectures are promising solutions for designing efficient I/O caching schemes. One
of the major challenges of hybrid caches is the management of read miss data pages. As such pages are noncritical in terms of data reliability, they can be buffered in volatile memories such as DRAM as an Endurance
Friendly (EF) solution. Low capacity of DRAM, however, provides a small hit ratio for these pages. A state-ofthe-art solution has proposed a State-Machine Based Insertion (SMBI) scheme in order to improve cache
performance by inserting read miss data pages in a Solid-State Drive (SSD), based on a static time periods.
Nevertheless, the static approach of SMBI leads to considerable cache lifetime degradation compared to EF
policy. In this paper, we propose Conservative State-Machine based Insertion (CSMI) scheme to improve I/O
cache lifetime. CSMI dynamically adjusts the time that state-machine exploits EF policy based on workload
behavior. To this end, CSMI employs a Conservative Factor (CF), which multiplies the number of periods that
EF policy is exploited in case of low hit ratio. Our evaluations show that CSMI reduces the number of SSD
writes up to 33.97%, compared to state-of-the-art solution with negligible performance overhead (average of
0.06%).
Keywords- Data Storage System, Solid-State Drive, Hybrid Multi-Level Cache, Lifetime.
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استفاده از معماریهای ترکیبی حافظه نهان در سامانههای ذخیرهسازی داده از جمله رویکردهایی است که میتواند منجر به بهبود
دوام ،کارایی و قابلیت اطمینان این سامانهها شود .ازجمله چالشهای معماریهای ترکیبی ،چگونگی مدیریت فقدان خواندن است.
مدیریت مبتنی بر ماشین حالت از جمله روشهای مدیریت فقدان خواندن است .با این وجود ،استفاده از رویکرد ایستا در طراحی
ماشین حالت منجر به کاهش قابل توجه طول عمر حافظه نهان میشود .در این مقاله یک روش درج محافظهکارانه مبتنی بر ماشین
حالت ( )CSMIبرای درج صفحات حاصل از فقدان خواندن در دیسک حالت جامد پیشنهاد میشود CSMI .به منظور افزایش طول
عمر حافظه نهان ،به صورت پویا تعداد بازههای استفاده از سیاست عدم درج فقدانهای خواندن در ادوات با طول عمر محدود را افزایش
میدهد .به این منظور ،ضریب محافظهکاری ( )CFبه ساختار ماشین حالت اضافه میشود تا با افزایش تعداد بازههای عدم درج در هنگام
مواجهه با نرخ برخورد پایین ،تعداد دفعات نوشتن بر روی دیسک حالت جامد کاهش یافته و طول عمر حافظه نهان افزایش یابد.
ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد روش پیشنهادی ،با هزینه قابل چشمپوشی در حوزه کارایی (به طور میانگین  %0.38نرخ برخورد
پایینتر و  %0.06زمان پاسخ بیشتر) ،به طور میانگین برای ضرایب محافظهکاری با مقادیر  3 ،2و  4به ترتیب ( %7.4تا %8.63 ،)%25.48
(تا  )%33.97و ( %8.94تا  )%33.97تعداد دفعات نوشتن بر روی دیسک حالت جامد را نسبت به بهترین کار پیشین کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :سامانههای ذخیرهسازی داده ،دیسک حالت جامد ،معماری ترکیبی چندسطحی ،طول عمر ،کارایی.

 -1مقدمه
افزایش سرعت تولید داده در سالهای اخیر ،ذخیرهسازی داده را
به یکی از اصلیترین چالشهای موجود در حوزه علوم و مهندسی
رایانه تبدیل کردهاست [ .]2[]1ذخیرهسازی داده با چالشهای
متفاوتی مانند کیفیت خدمت ،1قابلیت اطمینان 2و هزینه 3مواجه
است [ .]40[]39افزایش فاصله بین کارایی پردازندهها و
دیسکهای سخت ،)HDDs( 4نیاز به فناوریها و راهحلهای جدید
در حوزه ذخیرهسازی داده را بیش از پیش کردهاست [.]3
ساختار مکانیکی دیسکهای سخت و تاخیرهایی مانند زمان

یافتن 5و چرخش ،6این ادوات را به گلوگاه کارایی سامانهها تبدیل
کردهاست [ .]3دیسکهای حالت جامد ،)SSDs( 7ادوات
ذخیرهسازی مبتنی بر حافظههای فلش 8هستند که بر خالف
دیسک سخت ،ساختاری غیرمکانیکی دارند و کارایی باالتری
نسبت به دیسکهای سخت ارائه میدهند [ .]4علیرغم کارایی
باالتر این ادوات ،دوام 9محدود حافظههای فلش و قیمت باالتر
دیسکهای حالت جامد نسبت به دیسکهای سخت ،مانع از
جایگزینی کامل این دستگاهها شدهاست.
استفاده از دیسک حالت جامد به عنوان بخشی از سامانه
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ارائه یک روش محافظهکارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی ......................................................هادیزاده و همکاران
ذخیرهسازی داده ،از جمله رویکردهای طراحی سامانههای رایانهای
با قیمت مناسب است .از جمله ساختارهای ارائه شده با این
رویکرد میتوان به )1 :ردهبندی )2 ،]5[ 10سامانههای مجتمع
حافظه-دیسک ]6[ )MDIS(11و  )3استفاده از دیسک حالت جامد
به عنوان حافظه نهان [ ]7اشاره کرد .استفاده از دیسک حالت
جامد به عنوان حافظه نهان این امکان را فراهم میکند تا با
پرداخت هزینه کمتر ،از سرعت باالتر این دستگاه استفاده شود و
فاصله بین کارایی حافظه اصلی 12و سامانه ذخیرهسازی داده کاهش
یابد .از جمله اصلیترین چالشهای موجود در این ساختار ،کاهش
طول عمر حافظه نهان به دلیل افزایش فشار نوشتن 13بر روی این
ادوات است [ .]9[]8معماریهای ترکیبی حافظه نهان از جمله
راهکارهایی هستند که با استفاده از حافظههای بادوامتر نسبت به
دیسک حالت جامد (مانند  )DRAMدر ساختار حافظه نهان ،طول
عمر دیسک حالت جامد را افزایش میدهند [.]10[]8
یکی از مهمترین چالشهای موجود در معماریهای ترکیبی،
چگونگی مدیریت فقدان خواندن 14است .درج صفحات حاصل از
فقدان خواندن در حافظه  ،DRAMبدون کاهش قابلیت اطمینان،
طول عمر حافظه نهان را افزایش میدهد و یک سیاست مدیریتی
سازگار با دوام )EF( 15به شمار میآید [ .]8با این وجود ،فضای
کمتر  DRAMدر مقایسه با دیسک حالت جامد در معماریهای
ترکیبی منجر به کاهش فرصت صفحات حاصل از فقدان خواندن
جهت برخورد 16میشود.

 WEDمورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورتی که استفاده از این
سیاست منجر به افزایش نرخ برخورد نشدهباشد ،تعداد پنجرههای
عدم استفاده از سیاست  ،WEDبه اندازه  CFبرابر افزایش خواهد
یافت .به این ترتیب CSMI ،با کاهش تعداد بازههای استفاده از
 ، WEDتعداد دفعات نوشتن بر روی دیسک حالت جامد را کاهش
داده و طول عمر حافظه نهان را افزایش میدهد.
ارزیابیهای انجام شده بر روی  10بارکاری پرکاربرد و با استفاده از
ادوات واقعی نشان میدهد که روش  CSMIنسبت به بهترین کار
پیشین [ ،]8به طور میانگین ( %6.27تا  )%25.74تعداد
نوشتنهای ارسال شده به دیسکهای حالت جامد را کاهش
دادهاست .همچنین بررسی معیار  ]41[ NAND Writesکاهش تا
 33.97%را نشان میدهد که نشانگر بهبود طول عمر حافظه نهان
توسط روش  CSMIاست .این روش در حوزه کارایی نیز هزینه
کمی به سامانه تحمیل میکند و به طور میانگین تنها  %0.38نرخ
برخورد را کاهش و  %0.06زمان پاسخ را افزایش میدهد.
به طور خالصه نوآوریهای این مقاله به این شرح است:

روش درج مبتنی بر ماشین حالت )SMBI( 17از جمله روشهای
ارائه شده به منظور مدیریت کارای 18فقدان خواندن است .این
روش با در نظر گرفتن یک معماری سهسطحی شامل  DRAMو
دیسکهای حالت جامد با دوامهای مختلف ،از دو سیاست سازگار
با دوام ( )EFو درج در دستگاه بادوامتر )WED( 19به منظور
مدیریت فقدان خواندن استفاده کرده تا به مصالحهای بین کارایی
و دوام دست یابد .با این وجود ،رویکرد استفاده از تعداد
بازههای ثابت استفاده از سیاست  EFدر  ،SMBIمنجر به کاهش
قابل توجه طول عمر دیسک حالت جامد (تا  )%90نسبت به
سیاست  EFمیشود [.]8
در این مقاله ،یک رویکرد محافظهکارانه 20به منظور استفاده از
سیاست  WEDبه منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ارائه خواهد
شد .به این منظور ،روش درج محافظهکارانه مبتنی بر ماشین
حالت )CSMI( 21ارائه میشود .در این روش ،ضریب
محافظهکاری )CF( 22به ساختار ماشین حالت اضافه میشود تا به
این ترتیب مدت زمانی که ماشین حالت از سیاست  WEDاستفاده
میکند کاهش یابد .در  ،CSMIنرخ برخورد 23حاصل از سیاست
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•

در این مقاله یک روش درج محافظهکارانه مبتنی بر
ماشین حالت ( )CSMIبه منظور مدیریت فقدان خواندن
برای معماریهای ترکیبی حافظه نهان ورودی/خروجی
پیشنهاد میشود .روش پیشنهادی با تحلیل نرخ برخورد
حاصل از درج صفحات فقدان خواندن در دیسک حالت
جامد ،به صورت پویا مدت زمان استفاده از سیاست عدم
درج ( )EFرا افزایش میدهد .به این منظور  CSMIاز
یک ضریب محافظهکاری ( )CFبهره میبرد و در هنگام
مواجهه با نرخ برخورد پایین ،تعداد بازههای استفاده از
سیاست  EFرا  CFبرابر میکند.

•

روش پیشنهادی بر روی معماری حافظه نهان سهسطحی
ورودی/خروجی ( ]8[ )TICAاعمال شده و با هزینه قابل
چشمپوشی در حوزه نرخ برخورد (به طور میانگین
 ،)0.38%تا  %25.74تعداد دفعات نوشتن بر روی
دیسکهای حالت جامد را کاهش میدهد.

•

تاثیر مقادیر مختلف  CFمورد ارزیابی قرار گرفته و
مشاهده میشود برای سه مقدار مختلف  3 ،2( CFو ،)4
محافظهکارانهترین حالت (مقدار  )4با تاثیر قابل
چشمپوشی بر نرخ برخورد ،یک درصد تعداد نوشتنهای
ارسال شده به دیسکهای حالت جامد را کاهش
میدهد.

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................. (JSCITجلد  ،9شماره  ،2تابستان سال 1399
malloc, mmap, ...

استفاده از دیسک حالت جامد به عنوان بخشی از سامانه
ذخیرهسازی داده این امکان را فراهم میکند که با صرف هزینه
کم ،از مزایای این دستگاه استفاده کنیم .یکی از رویکردهای
استفاده از دیسک حالت جامد ،ردهبندی است [ .]5در روشهای
مبتنی بر ردهبندی ،از دیسک حالت جامد و دیسک سخت در کنار
هم و به صورت جفتشده 24استفاده میشود .به این ترتیب هم
فضای دیسک سخت و هم فضای دیسک حالت جامد در اختیار
کاربر قرار میگیرد و کاربر به فضای آدرس هر دو دستگاه
دسترسی خواهد داشت .در روشهای مبتنی بر این رویکرد،
میتوان با استفاده از دیسک حالت جامد با حجم کم در کنار
دیسک سخت با حجم زیاد ،با صرف هزینه کم ،از مزایای دیسک
حالت جامد بهره برد .در رویکردهای مبتنی بر ردهبندی ،تالش
میشود تا دادههای پرارجاع در دیسک حالت جامد و دادههای
کمارجاعتر در دیسک سخت نگه داشته شوند .شکل  1ساختار
کلی ردهبندی را نشان مـیدهد [.]23[]22
رویکرد دیگر ،استفاده از دیسکهای حالت جامد در سامانههای
مجتمع حافظه-دیسک است .شکل  ،2ساختار  MDISرا نشان
میدهد .ایده اصلی سامانههای مجتمع حافظه-دیسک ،تغییر
ساختار رایج سلسلهمراتبی 25به منظور کاهش کاستیهای سلسله
مراتب حافظه فعلی مانند جابجایی مکرر دادهها و
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در ادامه این مقاله ،بخش  2به پیشزمینه و پژوهشهای پیشین
میپردازد .در بخش  ،3به طرح روش پیشنهادی خواهیم پرداخت.
در بخش  4راهکار ارائه شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و
سرانجام در بخش  5به نتیجهگیری و کارهای آتی خواهیم
پرداخت.

دیسکهای حالت جامد مبتنی بر حافظههای فلش با مصرف توان
کمتر و سرعت باالتر نسبت به دیسکهای سخت [ ،]3فرصتهای
متعددی در حوزههای پژوهشی و صنعتی ایجاد کردهاند .قیمت باال
و طول عمر محدود دیسکهای حالت جامد از جمله عواملی
هستند که منجر به استفاده از دیسک حالت جامد به عنوان بخشی
از سامانههای ذخیرهسازی داده شدهاست .در این بخش ابتدا به
بررسی رویکردهای مختلف استفاده از دیسک حالت جامد
میپردازیم و سپس به بررسی پژوهشهای پیشین مرتبط خواهیم
پرداخت.

Application

Hot Blocks

Migration

SSD

Storage Subsystem
شکل  -1ساختار ردهبندی []38[]5

دونسخهنویسی 26داده است .از این رو ساختاری یک الیهای که
فضای ذخیرهسازی و حافظه را به صورت عرضی 27در کنار
یکدیگر مورد استفاده قرار میدهد ،پیشنهاد شدهاست []24[]6
[.]25
در روشهای مبتنی بر ردهبندی ،همه درخواستها این امکان را
ندارند که از سرعت باالتر دیسک حالت جامد استفاده کنند.
رده بندی برای بارهای کاری با الگوهای ثابت و بدون تغییرات
ناگهانی دسترسی ،مناسب است .در هنگام رخ دادن تغییر در رفتار
بارکاری ،باید در چینش دادهها تغییر ایجاد شود و قطعههای داغ
جدید مشخص بشوند؛ فرایندی که سربار محاسباتی زیادی دارد و
میتواند بر کارایی سامانه ذخیرهسازی اثر گذارد [ .]37روشهای
مبتنی بر  ،MDISبه دلیل تفاوت کارایی قابل توجه بین  DRAMو
دیسک حالت جامد ،نیاز به حافظههای غیرفرار سریعتر دارند که
این حافظهها هنوز به صورت تجاری تولید نشدهاند .همچنین این
رویکرد نیاز به تغییر ساختار سیستم عاملهای رایج فعلی دارد.
رویکرد سوم ،استفاده از دیسک حالت جامد به عنوان حافظه نهان
است .در این رویکرد الیه باالتر به فضای آدرس دیسک حالت
جامد دسترسی ندارد اما این امکان برای درخواستها فراهم شده
تا از سرعت باالتر دیسک حالت جامد استفاده کنند .در
پژوهش هایی با رویکرد استفاده از دیسک حالت جامد به عنوان
حافظه نهان ،معموال یک یا دو عامل از عواملی مانند
قابلیت اطمینان ،دوام یا کارایی مدنظر قرار گرفته و یکی از دو
سیاست نهانسازی 28دروننویسی 29و پسنویسی 30مورد استفاده
قرار گرفته شدهاست .در سیاست دروننویسی ،همواره یک نسخه از

167

ارائه یک روش محافظهکارانه به منظور بهبود طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی ......................................................هادیزاده و همکاران
راهکارهایی برای مقابله با این چالش بود.

CPU
Load/Store

Memory-Disk Integrated Layer
Migration

PCM
Migration

SSD
)(Flash

RAM
Migration

شکل  :2ساختار ]6[ MDIS

داده در دیسک سخت وجود دارد و از این رو رخ دادن خرابی در
دیسک حالت جامد منجر به از دست دادن داده نمیشود .در
سیاست پسنویسی ،درخواستهای نوشتن ابتدا در دیسک حالت
جامد نوشته میشوند و بعدا به صورت ناهمگام به دیسک سخت
ارسال میشوند.
 -2-2پژوهشهای پیشین

از جمله پژوهشهایی که از سیاست دروننویسی استفاده کردهاند
میتوان به  ]17[ DuraCacheو  ]18[ Azorاشاره کرد .در [،]17
دو روش تبدیل خطا 31و  32DR-SSDبه منظور افزایش طول عمر
دیسکهای حالت جامد در صورت بروز خطا یا فرسودگی 33ارائه
شدهاست .در روش تبدیل خطا ،در هنگام رخ دادن یک خطای غیر
قابل اصالح ،این خطا تبدیل به یک فقدان 34در حافظه نهان شده
و داده از دیسک سخت خوانده میشود .روش  DR-SSDاز
افزونگی 35بیشتر برای افزایش طول عمر دیسک حالت جامد
استفاده میکند .در این روش وقتی دیسک حالت جامد به آستانه
فرسودگی خود نزدیک میشود ،بخشی از هر قطعه 36در دیسک
حالت جامد برای نگهداری کد اصالح خطای 37سایر صفحات
موجود در قطعه اختصاص داده میشود.
در پژوهش  ،]18[ Azorیک حافظه نهان بر مبنای اولویتبندی
قطعههای مختلف داده پیشنهاد شدهاست که در فرایند
اولویتبندی ،باالترین اولویت به فراداده اختصاص مییابد و
اولویتهای بعدی بر اساس تعداد دفعات دسترسی به یک قطعه
مشخص میشود .اولویت باالتر فراداده میتواند منجر به اخراج
دادههای با ارزش به جای فرادادههای کمارجاع شود.
دسته دیگر پژوهشها از سیاست پسنویسی به منظور مدیریت
حافظه نهان استفاده میکنند .یکی از چالشهای اصلی این
رویکرد ،از دست رفتن داده در هنگام رخ دادن خرابیهای غیرقابل
بازیابی در دیسک حالت جامد است .از این رو باید به دنبال

در  ،]11[ S-RACتالش شده تا به بارهای کاری با هزینه
نهانسازی متوسط و فایده زیاد ،فرصت بیشتری جهت حضور در
حافظه نهان داده شود .به این منظور ابتدا  32بارکاری مراکز داده
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و به  6دسته تقسیم شدند.
سپس با استفاده از فاصله استفاده مجدد ،38صفحههایی که باید به
آنها فرصت مجدد داد ،انتخاب میشوند .هنگامی که این صفحهها
به انتهای صف می رسند ،به جای اخراج از حافظه نهان ،مجددا در
حافظه نهان درج میشوند .از جمله روشهایی که سعی در بهبود
نهانسازی با توجه به خصوصیت بهروزرسانی خارج از محل39
دارند ،میتوان به [ ]42و [ ]43اشاره کرد.
در [ ،]13یک افزونه 40برای حافظههای نهان پیشنهاد شدهاست.
در این افزونه ،مستقل از الگوریتم مورد استفاده در حافظه نهان،
دادههای محبوب مشخص شده و وارد حافظه نهان میشوند.
همچنین این افزونه سعی دارد مانع از ورود دادههای نامحبوب
شود که تنها موجب افزایش نوشتنها بر روی دیسک حالت جامد
میشوند .به این منظور فرصتی بیشتر از اندازه حافظه نهان به
صفحههای محبوب داده میشود؛ برای هر صفحه حاضر در حافظه
نهان ،یک مرز تعیین میشود و صفحه تا زمانی که به مرز تعیین
شده نرسیده ،از حافظه نهان خارج نمیشود .دسته دیگری از
پژوهشها روشهایی را به منظور استفاده از دیسک حالت جامد به
عنوان حافظه نهان در سامانههای مجازی 41پیشنهاد دادهاند
[.]31[]30
در [ ،]14یک الگوریتم آگاه از دیسک حالت جامد بر اساس
الگوریتم  ]15[ ARCارائه شدهاست .در این الگوریتم ،شرط درج
داده در دیسک حالت جامد ،دسترسی چندباره به آن صفحه است.
در  ،]7[ ReCAابتدا بارهای کاری به  5دسته تقسیم و پیکربندی
بهینه حافظه نهان برای هر دسته ارائه میشود .سپس در حین
اجرای هر بارکاری ،پیکربندی بهینه متناسب با آن بارکاری به
حافظه نهان اعمال میشود .در [ ،]34[]33[]32روشهای
نهانسازی مبتنی بر دیسک حالت جامد برای سامانههای
کلید-مقدار 42پیشنهاد شده است.
استفاده از معماریهای ترکیبی رویکرد دیگری است که به منظور
افزایش طول عمر و کارایی حافظه نهان سامانههای ذخیرهسازی
داده پیشنهاد شدهاست .در این معماریها ،از حافظههایی با دوام
باالتر و کارایی بهتر (مانند  43 STT-MRAM ،DRAMیا 44 PCM
[ )]36[]35در کنار دیسک حالت جامد استفاده میشود .به این
ترتیب تالش میشود تا فشار نوشتن بر روی دیسکهای حالت
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جامد کاهش یابد .همچنین کارایی بهتر این حافظهها منجر به
افزایش کارایی حافظه نهان میشود [ .]26[]13[]12[]8در [،]16
حافظههای نهان ترکیبی چندسطحی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.
همچنین معایب حافظههای غیراختصاصی 45بیان شده و
رویکردهای مختلف طراحی حافظههای نهان اختصاصی 46مورد
تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاست.
در [ ،]12یک حافظه نهان ترکیبی متشکل از حافظههای  PCMو
فلش برای زیرسامانه ذخیرهسازی پیشنهاد شدهاست .در این
معماری ،از  PCMو فلش در یک سطح و در کنار هم استفاده شده
و سعی میگردد تا درخواستها متناسب با خصوصیات هر کدام از
این حافظهها به آنها فرستاده شود .به سبب دوام باالتر حافظه
 PCMنسبت به فلش و قابلیت بهروزرسانی در محل این حافظه،
درخواستهای نوشتن بر روی  PCMنوشته میشود .اگر درخواست
نوشتن منجر به برخورد در فلش شود ،صفحه مربوطه نامعتبر شده
و در  PCMنوشته میشود.
در  ،]10[ uCacheیک حافظه نهان دو سطحی شامل  DRAMو
دیسک حالت جامد ارائه شده است .در  ،uCacheدرخواستها ابتدا
در ( DRAMکه توسط یک صف دو سطحی مدیریت
میگردد) ذخیره میشوند .دادههای موجود در سطح دوم ،DRAM
پس از خروج از سطح اول حافظه نهان در دیسک حالت جامد درج
میشوند .این روش به دلیل درج دادههای دستخورده در حافظه
فرار  ،DRAMقابلیت اطمینان پایینی دارد.
در  ،] 8[ TICAیک معماری با توجه به هر سه حوزه قابلیت
اطمینان ،دوام و کارایی ارائه شدهاست .شکل  ،3ساختار  TICAرا
نشان میدهد .در این معماری ،از دو دیسک حالت جامد
ناهمگون 47و  DRAMاستفاده شدهاست TICA .با استفاده از

Block I/O Layer

 -3روش پیشنهادی
روش درج مبتنی بر ماشین حالت ارائه شده در [ ،]8به منظور
مدلسازی رفتار بارکاری توسط ماشین حالت ،از بازههای
نمونهبرداری 51برای اندازه گیری نرخ برخورد و دسترسی به دیسک
سخت بهره میبرد (گذارهای ماشین حالت در پایان
هر بازه اندازهگیری صورت خواهد گرفت) .ماشین حالت دارای سه
حالت است :حالت اولیه ،52حالت  WEDو حالت انتظار .53در
 ،SMBIحالت انتظار و حالت اولیه از سیاست  EFو حالت WED
از سیاست  WEDاستفاده میکنند .ماشین حالت زمانی به حالت
انتظار میرود که استفاده از حالت  WEDمنجر به نرخ برخورد
خوبی نشود .به این ترتیب ،در حالت انتظار به مدت چند بازه از
سیاست  EFاستفاده میشود تا از درج بیرویه صفحات حاصل از

EF/WED

I/O

Use TICA-EF
Policy

Co

High Read Hit
---------------------Reset Steps

Cache Layer
EQ

DRAM

High Read Hit
------------------Reset Steps

WED State

WO-SSD

-------------

RO-SSD

Use TICA-WED
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Too Many HDD Reads
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Steps = Steps * CF
and High Read Hit
----------------Reset Steps

Main Storage

HDD

HDD

0

Too Many HDD Reads
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Initial State
----------

==

SMBI

دیسکهای حالت جامد بهینهنویس )WO-SSD( 48و
( ،)RO-SSDتالش میکند تا برای هر درخواست ،مسیر بحرانی
متناسب با آن درخواست را فراهم کند .به منظور کاهش اثر فقدان
خواندن بر روی دوام ،این معماری دو سیاست سازگار با دوام ()EF
و درج در دستگاه بادوام ( )WEDرا ارائه داده است .در سیاست
 ،EFصفحات حاصل از فقدان خواندن تنها در  DRAMنوشته
میشوند .در سیاست  ،WEDفقدان خواندن عالوه بر DRAM
منجر به درج در  WO-SSDمیشود تا صفحات فرصت بیشتری
جهت برخورد داشتهباشند .همچنین یک روش تطبیقی
( )TICA-Aبه منظور استفاده از این دو سیاست ارائه شدهاست .در
 TICA-Aاز صف اخراجشدهها )EQ( 50جهت تشخیص ظرفیت کم
 DRAMاستفاده شدهاست .همچنین یک روش درج مبتنی بر
ماشین حالت ( )SMBIارائه شده تا با استفاده از هر دو سیاست
 EFو  ،WEDمصالحهای بین دوام و کارایی به دست بیاید.

un
ter

Cache Manager

بهینهخوان49
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HDD

شکل  -3ساختار ]8[ TICA
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شکل  -4ساختار روش درج محافظهکارانه مبتنی بر ماشین حالت
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فقدان خواندن در  WO-SSDجلوگیری شود.
در  ،TICA-Aماشین حالت حداکثر به مدت  4بازه نمونهبرداری در
حالت انتظار به سر خواهد برد (در صورتی که ماشین حالت در
حالت انتظار باشد و رفتار بارکاری تغییر کند ،ماشین حالت از
حالت انتظار خارج میشود) .علیرغم عملکرد بهتر TICA-A
نسبت به روش  TICA-WEDدر حوزه دوام ،استفاده از تعداد
بازههای ثابت حضور در حالت انتظار میتواند تعداد دفعات نوشتن
بر روی دیسکهای حالت جامد را نسبت به  TICA-EFتا %90
افزایش میدهد [.]8
استفاده از تعداد بازههای ثابت و محدود حضور در حالت انتظار،
میتواند منجر به چرخهای از درج صفحات حاصل از فقدان
خواندن ،بدون افزایش نرخ برخورد شود .به عنوان مثال ،اگر در
یک بارکاری اکثر درخواستها الگوی دسترسی یکباره
داشتهباشند ،استفاده از تعداد بازههای ثابت تنها منجر به کاهش
طول عمر خواهد شد .مثال حالتی را در نظر بگیرید که در آن
تعداد بازههای حضور در حالت انتظار برابر با  4باشد .با استفاده از
روش  TICA-Aدر یک بارکاری با نرخ برخورد پایین و فقدان
خواندن باال ،به ازای هر  6بازه نمونهبرداری ،در یک بازه از سیاست
 WEDاستفاده میشود .فرض کنید این بارکاری شامل  1000بازه
نمونهبرداری باشد .استفاده از  TICA-Aمنجر به استفاده از
سیاست  WEDدر  167بازه میشود .از طرفی دیگر اگر تعداد
بازه های حضور در حالت انتظار برابر با مقداری بزرگ و ثابت باشد،
شانس پر شدن دیسک حالت جامد از دادههای داغتر ،کاهش
مییابد.
به منظور غلبه بر این مشکل ،روش درج محافظهکارانه مبتنی بر
ماشین حالت ( )CSMIپیشنهاد میشود .در  ،CSMIتالش
میشود تا تعداد بازههای حضور در حالت انتظار به صورت پویا و بر
اساس رفتار بارکاری تغییر کند .به این ترتیب ،با افزایش تعداد
بازههای استفاده از سیاست  ،EFطول عمر حافظه نهان افزایش
مییابد .شکل  ،4ماشین حالت تغییر یافته مربوط به  CSMIرا
نشان میدهد .به منظور تغییر پویای تعداد بازههای حضور در
حالت انتظار ،در  CSMIاز عاملی به نام ضریب محافظهکاری54
( )CFاستفاده میشود .وظیفه  ،CFافزایش تعداد بازههای انتظار در
هنگام رخ دادن نرخ برخورد پایین در بازههای استفاده از سیاست
 WEDاست.
در هر بار گذار ماشین حالت به حالت انتظار ،این امکان وجود دارد
که بارکاری رفتاری مشابه الگوی دسترسی یکباره داشتهباشد.
ضریب محافظهکاری موظف است تعداد بازههای حضور در حالت

انتظار را برای دفعه بعدی حضور در این حالت ،افزایش دهد .به
این منظور پیش از ورود به حالت انتظار ،تعداد بازههای حضور در
حالت انتظار ( )Stepsدر ضریب محافظهکاری ضرب میشود تا به
این ترتیب ،در دفعه بعدی که ماشین حالت در حالت انتظار قرار
گیرد ،بازههای استفاده از سیاست  EFافزایش یابد .به منظور
تطبیق بهتر ماشین حالت با تغییر رفتار بارکاری ،در بازههایی که
بارکاری نرخ برخورد باالیی ارائه میدهد ،مقدار  Stepsمجددا
بازنشانی 55میشود.
به این ترتیب CSMI ،میتواند با افزایش تعداد بازههای حضور در
حالت انتظار ،تعداد بازههای استفاده از سیاست  WEDکه منجر به
بهبود کارایی نمی شود را کاهش دهد .مثال در مثال باال (بارکاری با
نرخ برخورد پایین و فقدان خواندن باال شامل  1000بازه
نمونهبرداری) به ازای ضریب محافظهکاری برابر با  ،2تنها در  8بازه
از سیاست  WEDاستفاده میشود .به این ترتیب ،روش پیشنهادی
نسبت به روش  95.2% ،TICA-Aتعداد بازههای استفاده از
سیاست  WEDرا کاهش دادهاست.
به صورت کلی ،در حالت خاصی 56که یک بارکاری با نرخ بسیار
باالی فقدان خواندن و الگوی دسترسی با محلیت بسیار کم
داشتهباشیم ،نرخ استفاده از سیاست  WEDدر روش  TICA-Aاز
رابطه  1به دست میآید:
()1

𝑁
)𝑠𝑝𝑒𝑡𝑆𝑁(2+

= 𝐷𝐸𝑊 𝑓𝑜 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅

که در این رابطه  Nتعداد بازههای استفاده از سیاست  WEDو
 Stepsتعداد بازههای حضور در حالت انتظار است .با توجه به این
که در حالت فوق ،در هر چرخه 57ماشین حالت ،در یک بازه از
سیاست  WEDاستفاده میشود N ،برابر تعداد چرخههای ماشین
حالت نیز هست .نرخ استفاده از سیاست  WEDدر روش  CSMIاز
رابطه  2به دست میآید:
()2

𝑁
) 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠(1−𝐶𝐹𝑁+1
2𝑁+
)𝐹𝐶(1−

= 𝐷𝐸𝑊 𝑓𝑜 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅

که در این رابطه  Nتعداد بازههای استفاده از سیاست
ضریب محافظهکاری و  Stepsتعداد بازههای پیشفرض حضور در
حالت انتظار است .در این روش ،تعداد بازههای حضور در حالت
انتظار از یک تصاعد هندسی با قدر نسبت  CFپیروی میکند .به
این ترتیب ،برای مقادیر بزرگ  ،Nروش پیشنهادی میتواند تعداد
بازههای استفاده از سیاست  WEDرا به طور قابل توجهی کاهش
دهد و تعداد بازههای استفاده از سیاست  WEDنسبت به روش
 ،TICA-Aبه سمت صفر میل میکند.
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الگوریتم  1چگونگی کارکرد  CSMIرا نشان میدهد .با توجه به
عملکرد خوب سیاست  EFدر حوزه دوام ،در حالت اولیه و حالت
انتظار از این سیاست استفاده میشود .در طول هر بازه
نمونهبرداری ،تعداد برخوردهای خواندن و تعداد دفعات فقدان
خواندن (خواندن از دیسک سخت) محاسبه میشود .در پایان بازه،
اگر میزان دسترسیها به دیسک سخت از یک مقدار آستانه
( )THigh_HDD_Accessبیشتر بود ،مقدار  Counterبرابر  Stepsتعیین
شده و سپس ماشین حالت به حالت  WEDرفته و شروع به درج
صفحات حاصل از فقدان خواندن در  WO-SSDمیکند (خطوط
 14تا  17الگوریتم .)1
در حالت  ،WEDاگر نرخ برخورد خواندن از آستانهای
( )TGood_Read_Hitبیشتر شود و دسترسیها به دیسک سخت کاهش
یابد ،این احتمال داده میشود که  WO-SSDاز دادههای داغ پر
شدهباشد .در نتیجه ماشین حالت مجددا به حالت اولیه میرود و
مقدار  Stepsنیز بازنشانی شده و برابر با مقدار اولیه قرار داده
میشود (خطوط  28تا  31الگوریتم  .)1همچنین اگر نرخ برخورد
افزایش یابد ولی کماکان دسترسیها به دیسک سخت از
آستانهای ( )TStill_High_HDD_Accessبیشتر باشد ،ماشین حالت
کماکان در حالت  WEDمیماند چرا که  WO-SSDهنوز از
دادههای داغ پر نشدهاست .با روی دادن این وضعیت نیز مقدار
 Stepsبازنشانی میشود .دلیل بازنشانی مقدار  Stepsاین است که
با روی دادن این وضعیتها ،استفاده از سیاست  WEDمنجر به
افزایش کارایی شدهاست .به این ترتیب نیازی به تعداد بازههای
انتظار زیاد نیست (خطوط  19تا  23الگوریتم .)1
در صورتی که استفاده از  WEDمنجر به افزایش نرخ برخورد
نشود ،این امکان وجود دارد که تداوم استفاده از این سیاست تنها
منجر به کاهش طول عمر حافظه نهان شود .به همین منظور
ماشین حالت به حالت انتظار میرود .همچنین با توجه به اینکه
استفاده از  WEDمنجر به بهبود کارایی نشده ،تعداد بازههای
انتظار ( )Stepsدر ضریب محافظهکاری ( )CFضرب میشود تا در
دفعه بعدی که ماشین حالت به حالت انتظار میرود ،زمان بیشتری
را در این حالت بماند .به این ترتیب ،از دیسک حالت جامد در برابر
درج بیهوده صفحات حاصل از فقدان خواندن ،محافظت میشود
(خطوط  25تا  27الگوریتم .)1

الگوریتم  :1درج محافظهکارانه مبتنی بر ماشین حالت
Procedure CSMI :
1
2
3

Initial SP: Sampling_Period
Initial Current_State = Initial_State
Initial at Beginning of each SP HDD_Read=0, Read_Hit=0,
Request_Counter=0
Counter=Steps
For Each Request
Request_Counter++

4
5
6

IF Requested Page was Read
IF Requested Page was in Cache
Read_Hit++
ELSE
HDD_Read++
IF Request_Counter == SP
IF Current_State == Initial_State
IF (HDD_Read/SP) > THigh_HDD_Access
USE WED
Counter = Steps
Current_State = WED_State
ELSE IF Current_State == WED_State
IF (HDD_Read/SP) > TStill_High_HDD_Access
IF (Read_Hit/SP) > TGood_Read_Hit
USE WED Policy
Current_State = WED_State
Reset Steps
ELSE
USE EF
Current_State = Wait_State
Steps = Steps * CF
ELSE IF (Read_Hit/SP) > TGood_Read_Hit
USE EF Policy
Reset Steps
Current_State = Initial_State
ELSE IF Current_State == Wait_State
IF Counter == 0
USE EF
Counter = Steps
Current_State = Initial_State
ELSE IF (Read_Hit/SP) > TGood_Read_Hit
USE EF
Reset Steps
Current_State = Initial_State
ELSE
Counter --

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

آن توجه داشت ،تغییر احتمالی رفتار بارکاری در هنگام حضور
ماشین حالت در حالت انتظار است .این تغییر رفتار میتواند به این
شکل باشد که بارکاری تعدادی درخواست نوشتن ارسال کند و
سپس دادههای نوشته شده را بخواند .در نتیجه دیسکهای حالت
جامد از دادههای داغتر پر میشوند و نرخ برخورد باال خواهد رفت.
همچنین ممکن است بارکاری ابتدا الگوی دسترسی یکباره داشته
باشد و سپس الگوی دسترسی تغییر کند .اگر مدت زمان حضور در
در حالت انتظار ،ماشین حالت از سیاست  EFاستفاده میکند .حالت انتظار طوالنی باشد و روشی جهت خروج از آن وجود
تعداد بازههایی که ماشین حالت در حالت انتظار به سر میبرد برابر نداشتهباشد ،اثر تغییر رفتار بارکاری دیرتر تشخیص داده میشود.
با  Counterاست و با صفر شدن  ،Counterماشین حالت مجددا به به منظور رفع این مشکل ،در حالت انتظار ،نرخ برخورد نیز بررسی
حالت اولیه میرود تا دوباره با دادن شانس به سیاست  ،WEDاثر میشود .اگر نرخ برخورد از آستانهای ( )TGood_Read_Hitباالتر رود،
استفاده از این سیاست را بررسی کند .از جمله عواملی که باید به ماشین حالت بیتوجه به مدت زمانی که از حضور در حالت انتظار
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طی شده ،به حالت اولیه خواهد رفت و به سبب این تغییر،
نیز بازنشانی میشود .دلیل بازنشانی این است که حدس میزنیم
رفتار بارکاری تغییرکرده و دیگر نیازی به صرف زمان زیاد جهت
حضور در حالت انتظار نیست (خطوط  33تا  42الگوریتم .)1
Steps

 -4ارزیابی
در این فصل به بررسی عملکرد روش پیشنهادی در حوزههای طول
عمر و کارایی میپردازیم .به این منظور ،یک شبیهساز مبتنی بر
ردگیری 58توسعه داده میشود که نرخ برخورد و تعداد دفعات
نوشتن بر روی دیسکهای حالت جامد را برای هر بارکاری
استخراج میکند .برای ارزیابی زمان پاسخ ،از روش & Record
 Replayو ادوات واقعی استفاده میشود .همچنین از
ابزار ]41[ Samsung Magician DCبرای بررسی پارامتر NAND
( Writesتعداد بخشهای 59فلش نوشته شده) به منظور ارزیابی
دقیقتر طول عمر استفاده میشود .به منظور ارزیابی  ،CSMIاین
روش بر روی معماری سه سطحی ( )TICAاعمال میشود .برای
ارزیابی  10 ،CSMI-TICAبارکاری از مجموعههای ]19[ MSRC
و  ]21[]20[ SNIAمورد استفاده قرار میگیرد.
به منظور مقایسه ،روش تطبیقی پیشنهاد شده در []8
( )TICA-Aپیادهسازی میشود و اندازه  DRAMو دیسکهای
حالت جامد مطابق مقادیر فرض شده در [ ]8قرار داده میشود.
همچنین مقدار آستانههای مورد استفاده نیز برابر با  0.2برای
 0.1 ،THigh_HDD_Accessبرای  TStill_High_HDD_Accessو  0.2برای
 TGood_Read_Hitقرار داده میشود .مقدار اولیه  Stepsنیز مانند []8
برابر با  4در نظر گرفته میشود .مقادیر اولیه برای آستانهها و
 Stepsمورد استفاده عینا برابر با مقادیر مطرح شده در [ ]8قرار
داده شدهاست .دلیل انتخاب این مقادیر ،یکسان بودن شرایط
آزمایشها بودهاست تا صرفا اثر روش  CSMIبه عنوان یک روش
پویا مورد ارزیابی قرار گیرد .عامل دیگری که باید در نظر گرفته
شود ،تاثیر  CFبر روی کارکرد روش  CSMIاست .به این منظور،
سه مقدار  )CSMI-TICA-CF3( 3 ،)CSMI-TICA-CF2( 2و 4
( )CSMI-TICA-CF4برای  CFدر نظر گرفته میشود تا تاثیر این
ضریب بر روی کارایی و طول عمر ارزیابی شود.
 -1-4کارایی

به منظور ارزیابی چگونگی عملکرد  CSMI-TICAدر حوزه کارایی،
به بررسی نرخ برخورد این روش در بارهای کاری مختلف
میپردازیم .شکل  ،5نرخ برخورد  TICA-Aو  CSMI-TICAبه
ازای ضریب محافظهکاریهای مختلف را نشان میدهد .مطابق این

شکل CSMI-TICA ،به ازای ضریب محافظهکاریهای مختلف،
نرخ برخورد تقریبا یکسانی نسبت به  TICA-Aارائه میدهد.
 CSMI-TICA-CF4که محافظهکارانهترین ضریب را در بین
پیکربندیهای مختلف  CSMIداراست ،به طور میانگین ،تنها
 0.38%نرخ برخورد را نسبت به  TICA-Aکاهش میدهد.
دلیل عملکرد تقریبا مشابه روش  CSMI-TICAنسبت به
 ،TICA-Aعکسالعمل سریع این روش به تغییرات است .در
 CSMIبا رخ دادن هر گونه تغییر در رفتار بارکاری (نرخ برخورد
بازهها) ،ماشین حالت ،فارغ از تعداد بازههایی که باید در حالت
انتظار سپری کند ،مجددا به حالت اولیه بر میگردد و تغییراتی که
بر روی  Stepsاعمال کرده را بیاثر میکند .به این ترتیب ،ماشین
حالت این امکان را دارد که با رخ دادن تغییر در رفتار بارکاری ،با
ادامه درخواستها به مانند یک بارکاری جدید رفتار کند و با همان
سرعتی که  TICA-Aبه تغییرات واکنش نشان میدهد ،تغییر
حالت بدهد .از طرف دیگر  CSMIموفق شده تا در بازههایی که
سیاست  WEDبهره زیادی در حوزه کارایی ندارد ،استفاده از این
سیاست را متوقف سازد و به این ترتیب ،علیرغم استفاده بیشتر از
سیاست  ،EFنرخ برخورد تقریبا یکسانی نسبت به  TICA-Aارائه
بدهد.
از جمله عوامل مهم دیگر ،تاثیر ضریب محافظهکاریهای مختلف
بر روی نرخ برخورد  CSMIاست .مطابق شکل  ،5ضریب
محافظهکاریهای مختلف تاثیر بسیار کمی در نرخ برخورد دارد.
دلیل این اتفاق ،تاثیر کم استفاده از سیاست  WEDدر این
بارهای کاری است .در واقع حالت  WEDنمیتواند به اندازه کافی
 WO-SSDرا از دادههای داغ پر کند و تاثیر آن در افزایش نرخ
برخورد کمتر از تغییر رفتار بارکاری و اثر  EQاست .به این ترتیب،
کاهش  ،CFکه منجر به افزایش درج در  WO-SSDمیشود،
نمیتواند تاثیر زیادی بر نرخ برخورد گذارد و صرفا طول عمر
حافظه نهان را کاهش میدهد.
تاثیر اندک حاصل از تغییر مقدار  CFبر نرخ برخورد به سبب
فرصت بیشتری است که مقادیر کمتر  CFبه صفحات حاصل از
فقدان خواندن میدهند .به عنوان مثال در بارکاری ،Hm_1
ضریب محافظهکاری برابر با  2توانسته نرخ برخورد باالتری نسبت
به دو مقدار دیگر فراهم کند .استفاده از این مقدار منجر میشود
ماشین حالت تعداد بازههای کمتری را در حالت انتظار سپری کند.
در نتیجه از سیاست  WEDبیشتر استفاده میشود و با درج
صفحات حاصل از این سیاست در  ،WO-SSDاین امکان فراهم
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شکل  -5نرخ برخورد

شکل  -6زمان پاسخ

میشود تا دسترسیهای بعدی از  WO-SSDپاسخ داده شود .با
این وجود تاثیر این صفحات در نرخ برخورد کلی حافظه نهان
ناچیز است.
نرخ برخورد پارامتری است که شهودی کلی از چگونگی عملکرد
روش پیشنهادی در حوزه کارایی ارائه میدهد .با این وجود ،با
توجه به تفاوت موجود در کارایی اجزای مختلف حافظه نهان ،نرخ
برخورد نمیتواند لزوما پارامتری جامع و دقیق برای ارزیابی کارایی
باشد .به منظور بررسی دقیقتر کارایی روش پیشنهادی ،زمان
پاسخ روش پیشنهادی با استفاده از روش ]8[ Record & Replay
و با استفاده از ادوات واقعی مورد ارزیابی قرار میگیرد .شکل ،6
زمان پاسخ نرمال شده روش پیشنهادی نسبت به روش TICA-A
را نشان میدهد.

کارایی نسبت به  TICA-Aدارد .قابلتوجهترین تغییرات مربوط به
بارهای کاری  MSNFS ،Hm_1 ،LiveMapsBEو Exchange
است که در این بارهای کاری نیز تفاوت ناچیز است (بیشترین افت
کارایی در  Hm_1با  %1.1کاهش و بیشترین بهبود در Exchange
با  %0.5افزایش کارایی) .تفاوتهای موجود به سبب تفاوت بین
کارایی اجزای حافظه نهان و تفاوت در نرخ برخورد است که منجر
به تفاوت جزئی شدهاست.
 -2-4طول عمر

هدف اصلی روش  ،CSMIبهبود طول عمر دیسکهای حالت جامد
است .به منظور ارزیابی تاثیر  TICA-Aو  ،CSMIتعداد
نوشتنهای انجام شده توسط هر کدام از این روشها بر روی
دیسکهای حالت جامد را بررسی میکنیم .شکل  7تعداد
مطابق شکل  CSMI-TICA ،6تغییرات بسیار اندکی در حوزه نوشتنهای انجام شده بر روی دیسکهای حالت جامد توسط
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 TICA-Aو  CSMI-TICAبا ضریب محافظهکاریهای مختلف را
نشان میدهد .نتایج هر ستون به تعداد نوشتنهای انجام شده
توسط  TICA-Aنرمال شدهاست.
به طور میانگین ،روش  CSMI-TICAبا ضریب محافظهکاریهای
 3 ،2و  4به ترتیب تعداد دفعات نوشتن بر روی دیسکهای حالت
جامد را  %6.12 ،%5.38و  %6.27کاهش دادهاست .دلیل این
کاهش ،استفاده کمتر این روش از سیاست  WEDاست که منجر
به افزایش طول عمر حافظه نهان شدهاست .همانطور که مشاهده
شد ،افزایش تعداد بازههای حالت انتظار نه تنها تاثیر قابل توجهی
بر روی نرخ برخورد نداشته بلکه میتواند تا )Stg_1( %25.74
تعداد دفعات نوشتن بر روی دیسکهای حالت جامد را کاهش
دهد.
هر چه رفتار بارکاری به الگوی دسترسی یکباره نزدیکتر باشد،
بهبود حاصل از روش  CSMIبیشتر خواهد شد .همچنین مشاهده

میشود در بارهای کاری  Src1_0 ،Usr_0 ،Stg_1و
افزایش ضریب محافظهکاری از دو به سه منجر به کاهش بیشتر
نوشتنها میگردد .دلیل این کاهش ،افزایش سریعتر تعداد
بازههای حضور در حالت انتظار است .با این حال کاهش ضریب
محافظهکاری از سه به چهار منجر به تفاوت قابل توجهی در میزان
نوشتنها نمیشود .دلیل این عدم کاهش ،افزایش زیاد تعداد
بازههای حضور در حالت انتظار است که اثر تعداد بازههای استفاده
از سیاست  WEDرا کم میکند .با این وجود کاهش ضریب
محافظهکاری در بارهای کاری  Mds_0و  DevToolRelاز سه به
چهار منجر به کاهش میزان نوشتن شدهاست.
MSNFS

باید به این نکته توجه داشت که افزایش مقادیر  CFالزاما منجر به
بهبود بیشتر دوام نمیشود .ساختار ماشین حالت به گونهای است
که تالش میکند به مصالحهای بین کارایی و دوام دست یابد .به
این ترتیب ،روش پیشنهادی تالش میکند تا در بازههایی با

شکل  -7تعداد نوشتنهای انجام شده بر روی دیسکهای حالت جامد

شکل  -8معیار NAND Writes
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محلیت کم درخواستها ،رویکردی با تمرکز بر بهبود دوام در پیش
گیرد و این امکان وجود دارد که با مقادیر کم  CFنیز به حداکثر
کاهش قابل دستیابی برسیم .در نتیجه افزایش  CFالزاما نمیتواند
منجر به بهبود بیشتر طول عمر شود .به منظور افزایش بیشتر طول
عمر ،میتوان از روش ایستای  ]8[ TICA-EFاستفاده کرد .شایان
ذکر است در [ ،]8روش  TICA-Aبه منظور بهبود کارایی روش
 TICA-EFارائه شده و این روش در حوزه دوام ،بدتر از روش
 TICA-EFعمل میکند.
عامل مهم دیگر در حوزه دوام ،تاثیر مقادیر مختلف ضریب
محافظهکاری بر روی دوام حافظه نهان است .به جز بارکاری
 ،DevToolRelدر سایر بارهای کاری ضرایب استفاده شده منجر به
پایداری عملکرد  CSMI-TICAدر حوزه طول عمر شدهاست .در
حقیقت ،یا تاثیر تغییر رفتار بارکاری بیشتر از تاثیر درج مبتنی بر
ماشین حالت است ،و یا تعداد بازههای انتظار به حدی افزایش
یافته (و استفاده از  WEDکاهش یافته) که اثر کمی بر طول عمر
میگذارد .با توجه به اینکه ضریب محافظهکاری  4نسبت به
ضریب محافظهکاری  ،2به طور میانگین %1 ،تعداد دفعات نوشتن
بر روی دیسک حالت جامد را کاهش دادهاست ،استفاده از این
مقدار میتواند منجر به بهبود بیشتر طول عمر حافظه نهان شود.
بررسی طول عمر با استفاده از ادوات واقعی :به منظور بررسی
دقیقتر حوزه طول عمر ،از ابزار]41[ Samsung Magician DC
برای ارزیابی تاثیر روش پیشنهادی بر طول عمر ادوات واقعی
استفاده میشود .این ابزار با استفاده از قابلیت ،60SMART
پارامترهای مختص هر دستگاه در حوزه طول عمر ،خرابی و قابلیت
اطمینان را ارائه میدهد .با توجه به عدم دسترسی به مکانیزمهای
داخلی دیسکهای حالت جامد و چگونگی کارکرد الیه ترجمه
فلش ،)FTL( 61امکان ارائه تعداد دفعات نوشته شدن یک صفحه
فلش وجود ندارد .در نتیجه ،معیار  NAND Writesکه توسط ابزار
فوق گزارش میشود به عنوان معیار دقیقتر ارزیابی طول عمر در
نظر گرفته میشود.
شکل  ،8عملکرد روش پیشنهادی نسبت به  TICA-Aرا در معیار
 NAND Writesنشان میدهد .نتایج نسبت به  TICA-Aنرمال
شدهاست .مطابق این شکل ،در معیار  NAND Writesنیز روش
پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به  TICA-Aارائه میدهد .نکته
مهم در این نتایج ،افزایش بهبود حاصل شده توسط روش
 CSMI-TICAاست .با مقایسه شکل  7و شکل  8که تعداد
نوشتنهای ارسال شده به دیسکهای حالت جامد را نشان
میدهد ،مشاهده میشود روش  CSMI-TICAدر معیار NAND

 Writesدر تمام بارهای کاری بهبود بیشتری فراهم میکند .دلیل
این بهبود ،مکانیزمهای داخلی دیسک حالت جامد نظیر زبالهروبی
است که در بررسیهای سطح سامانه در نظر گرفته نمیشود.
شایان ذکر است هر چه تفاوت تعداد نوشتنهای ارسال شده بین
دو روش بیشتر باشد ،بهبود در معیار  NAND Writesنیز بیشتر
میشود .به عنوان مثال میتوان به بارهای کاری ،Proj_1 ،Stg_1
 MSNFS ،DevToolRelو  LiveMapsBEاشاره کرد .به صورت
میانگین ،روش  CSMI-TICAبرای ضرایب محافظهکاری با مقادیر
 3 ،2و  4به ترتیب  %8.63 ،%7.4و  %8.94میزان NAND Writes
را نسبت به  TICA-Aکاهش دادهاست (با تغییر ادوات مورد
استفاده ،امکان تغییر نتایج فوق وجود دارد).
 -5جمعبندی و کارهای آتی
استفاده از معماریهای ترکیبی حافظه نهان ،رویکردی کارا به
منظور بهبود نهانسازی ورودی/خروجی است .از جمله مهمترین
عوامل در مدیریت معماریهای ترکیبی ،مدیریت درج صفحات
حاصل از فقدان خواندن در الیههای مختلف حافظه نهان است .در
این مقاله ،یک روش محافظهکارانه به منظور مدیریت فقدان
خواندن در ادوات با طول عمر محدود ارائه گردید .در این روش با
تغییر ماشین حالت پیشنهاد شده در [ ،]8مدت زمان عدم درج
صفحات در دیسک حالت جامد افزایش مییابد .ارزیابیهای انجام
شده نشان داد این روش تا  ،%33.97تعداد دفعات نوشتن بر روی
دیسکهای حالت جامد را نسبت به بهترین پژوهش مشابه ،بهبود
دادهاست.
استفاده از دیسکهای حالت جامد ناهمگون و معماری ترکیبی
چندسطحی حافظه نهان ،رویکرد دیگری برای سامانههای
ذخیرهسازی با کارایی باالست که هزینه بیشتری نسبت به
سامانههای سنتی ذخیرهسازی در پی دارد .استفاده از این معماری
مناسب کاربردهایی است که به دنبال سرعت باالی ذخیرهسازی و
قابلیت اطمینان باال هستند و به منظور دستیابی به این
خصوصیات ،حاضر به پرداخت هزینه باالتر استفاده از دیسکهای
حالت جامد مختلف و همینطور  DRAMمیباشند .در کارهای
آتی میتوان با تغییر بازههای نمونهبرداری به صورت پویا،
حساسیت ماشین حالت پیشنهاد شده به تغییرات بارکاری را
افزایش داد .استفاده از دیسکهای حالت جامد با اندازههای
متفاوت و بهینهسازی روش پیشنهادی بر مبنای این تغییر و
بهینهسازی روش پیشنهادی بر پایه استفاده از حافظههای غیرفرار
نوظهور [ ]29[]28[]27نیز میتواند از جمله کارهای آتی باشد.
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