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Abstract- The emergence of non-volatile NAND flash memory led to a new generation of Solid State Drives
(SSD). One of the most important features of this type of drive is to update the data sectors out of place. In SSDs,
a middleware called Flash Translation Layer (FTL) is used to hide such features from the operating system. The
most important tasks consist of address translation, garbage collection, and wear leveling effect. Address
translation has a great effect on the efficiency and read/write speed within SSDs. In this paper, we propose a new
address translation scheme based on data compression, called In Block Update FTL. In the proposed scheme, the
required memory of the address mapping table has been significantly reduced. Moreover, our extensive
experimental results show that the proposed FTL scheme outperforms previous FLT schemes in the read and
write operations under real workloads.
Keywords- NAND Flash Memory, Solid State Drive, SSD, Flash Translation Layer, Address Translation Unit,
Data Compression in SSD
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چکیده -ظهور حافظههای پایدار نیمه هادی از نوع  NANDفلش منجر به تولید نسل جدیدی از حافظههای جانبی به نام درایوهای حالت
جامد ( )SSDشد .یکی از مهمترین ویژگیهای این نوع از درایوها بهروزرسانی سکتورهای داده به صورت بیرون از مکان است .در SSDها
برای مخفی کردن چنین ویژگیهایی از دید سیستم عامل ،از یک بخش میانافزاری به نام الیه ترجمه فلش ( )FTLاستفاده میکنند.
وظایف این بخش شامل ترجمه آدرس ،زباله روبی و پخش فرسودگی است .در این مقاله یک طرح جدید برای الیه ترجمه فلش بر مبنای
فشردهسازی دادهها به نام الیه ترجمه فلش با قابلیت بهروزرسانی درون بلوکی ( )In Block Update FTLپیشنهاد شده است .در این
طرح پیشنهادی ،حافظه مورد نیاز برای جدول نگاشت آدرس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .همچنین نتایج شبیه سازی با
حجمکاری ( ) Workloadواقعی نشان می دهد که سرعت خواندن و نوشتن روش مذکور نسبت به طرح مشابه قبلی به میزان قابل قبولی
بهبود یافته است.
واژههای کلیدی :حافظهی  NANDفلش – درایو حالت جامد – الیه ترجمه فلش – واحد ترجمه آدرس – فشردهسازی دادهها در .SSD

دارای سیگنالهای کنترلی مخصوص به خود است .هر  Dieشامل
چندین  Planeبوده و هر کدام از این Planeها دارای یک یا دو عدد
ثبات داده/حافظه نهان هستند .هر  Planeنیز شامل هزاران بلوک
فیزیکی بوده و هر بلوک معموال از  128 ،64یا  256صفحه فیزیکی
تشکیل شده است ] . [1-2هر صفحه از دو بخش داده اصلی و داده
یدک تشکیل شده است .اندازه داده اصلی در هر صفحه فیزیکی
حافظه فلش شامل مقادیر  8 ،4 ،2و یا  16کیلوبایتی بوده و داده
یدک بسته به کارخانه سازنده و نوع کاربرد میتواند حاوی اطالعات
کنترلی و کدهای تصحیح خطا باشد .در حافظههای فلش سه نوع
عملیات خواندن ،نوشتن و پاککردن پشتیبانی میشوند .واحد

 -1مقدمه
استفاده از فناوریهای سیلیکونی در ساخت حافظههای غیر فرار
منجر به ظهور نسل جدیدی از دستگاههای ذخیرهساز به نام
درایوهای حالت جامد ( )SSDشد .از آنجایی که SSDها از قطعات
الکترونیکی تشکیل شدهاند ،دارای ویژگیهایی همچون اندازه
کوچک ،توان مصرفی پایین و مقاوم در برابر ضربات مکانیکی بوده و
گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در سیستم های نهفته و قابل
حمل هستند .تراشههای حافظه  NANDفلش یکی از متداولترین
نوع حافظههای بکار رفته در درایوهای حالت جامد هستند .در هر
تراشه حافظه فلش معموال  2تا  8عدد  Dieوجود دارد و هر Die
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در حافظههای فلش ،نوع معماری واحد ترجمه آدرس اثر بسیار
زیادی در زمان تاخیر خواندن و نوشتن درخواستها دارد .به همین
دلیل بسیاری از تحقیقات گذشته ،متمرکز بر معماری واحد ترجمه
آدرس بوده است ] .[5-14در کنار مسئله معماری واحد ترجمه
آدرس ،مسئله طول عمر مفید حافظههای فلش مطرح است که ناشی
از محدودیت در تعداد عملیاتهای پاکسازی بلوکهای حافظههای
فلش است .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت فضای
حافظه فلش و مسئله طول عمر مفید آن استفاده از روش فشرده-
سازی دادهها در سطح حافظه فلش است .آن دسته از FTLهایی که
تاکنون مطرح شدهاند و از قابلیت فشردهسازی دادهها هم پشتیبانی
میکنند ،تماما نیاز به جداول نگاشت بسیار بزرگی برای ترجمه
آدرس دارند ].[15-16

عملیات خواندن و نوشتن ،صفحه است ولی واحد عملیات پاکسازی،
بلوک میباشد ].[2-4
حافظههای فلش ،علیرغم مزایایی همچون سرعت باال در خواندن و
نوشتن درخواستها ،دارای یکسری محدودیت به دلیل ساختار
درونی خود نیز هستند .اولین مشکل در این حافظهها این است که
عملیات خواندن و نوشتن در آن نامتقارن بوده و برای عملیات نوشتن
مدت زمان بیشتری نسبت به عملیات خواندن نیاز است .دومین
مشکل حافظههای فلش این است که نمیتوان دادهها را بر روی یک
صفحه از قبل نوشته شده ،بازنویسی کرد .سومین مشکل حافظههای
فلش ،طول عمر محدود آنها است .یک راهکار برای برطرف کردن
محدودیتهای حافظههای فلش ،استفاده از یک سفت افزار میان
سیستم فایل و حافظه فلش است که به آن الیه ترجمه فلش یا FTL
میگویند .الیه ترجمه فلش شامل مولفههای مهمی همچون واحد
ترجمه آدرس و واحد زبالهروبی است ].[5-6

هدف ما از این طرح پیشنهادی  ،ارائه یک  FTLجدید است که با
استفاده از تکنیک فشردهسازی دادهها ،طول عمر حافظههای فلش
را بهبود داده و در عین حال یک واحد ترجمه آدرس جدید را معرفی
میکند که جدول نگاشت آدرس بسیار کوچکتری در مقایسه با
طرحهای پیشین دارد و در فضای حافظه نگاشت صرفهجویی می-
کند .و همچنین این طرح سرعت خواندن و نوشتن بهتری نسبت به
طرحهای پیشین دارد.

برای بازنویسی یک صفحه در حافظههای فلش ،ابتدا باید دادهی
جدید در یک صفحه خالی نوشته شده و سپس صفحه قبلی به عنوان
نامعتبر عالمتگذاری شود .به این عملیات ،بازنویسی بیرون از مکان
میگویند .بازنویسی دادهها در حافظههای فلش ،صفحات فیزیکی
زیادی را نامعتبر و غیرقابل استفاده میکند .بلوکهای فیزیکی حاوی
صفحات نامعتبر ،بلوکهای آلوده نام دارند .هرگاه فضای خالی
حافظه فلش به یک حد آستانه برسد ،آنگاه الیه ترجمه فلش به
کمک یک مولفه به نام واحد زبالهروب ،اقدام به پاکسازی بلوکهای
آلوده میکند .عملیات زبالهروبی صفحات معتبر در بلوکهای آلوده
را به بلوکهای خالی منتقل کرده و سپس بلوکهای آلوده را پاک
میکند . .فاکتور مهمی که بر عملیات زبالهروبی تاثیر میگذارد،
) Over Provisioned Space (OPSنام دارد .این فضا ظرفیت اضافی
حافظه فلش است و همیشه آزاد نگه داشته میشود تا به کمک آن
عملیات زبالهروبی به طور موثر انجام گردد ].[6

ما در بخش  2این مقاله کارهای پیشین مرتبط با ترجمه آدرس و
فشردهسازی را بررسی کرده و سپس در بخش  ،3به معرفی طرح
پیشنهادی خود به نام معماری نگاشت آدرس سکتور با بروزرسانی
درون بلوکی میپردازیم .آنگاه در بخش  4نتایج شبیهسازی طرح
پیشنهادی نسبت به طرحهای گذشته بررسی شده و در پایان
نتیجهگیری کلی بیان میشود.
 -2پیشینه تحقیق
عملیات نگاشت در واحد ترجمه آدرس را میتوان به سه دستهی
نگاشت صفحهای ،نگاشت بلوکی و نگاشت ترکیبی تقسیمبندی کرد.
در نگاشت صفحهای ،ورودی جدول نگاشت ،یک ( LPNشماره
صفحه منطقی) بوده و محتوای هر مدخل یک ( PPNشماره صفحه
فیزیکی) است .عیب بزرگ این طرح این است که جدول نگاشت در
آن بسیار بزرگ است .در نگاشت بلوکی ،آدرس صفحه منطقی به
یک ( LBNشماره بلوک منطقی) و یک آفست صفحه تقسیم می-
شود .از  LBNبرای پیدا کردن یک بلوک فیزیکی و از آفست صفحه
برای نوشتن دادهها درون یک بلوک فیزیکی استفاده میشود .این
طرح کوچکترین جدول نگاشت را دارد ولی عیب بزرگ آن بازنویسی
مکرر تمام صفحات درون یک بلوک فیزیکی است ].[7-8

سیستم فایلهای متداول همچون  FAT32و  ،NTFSبر اساس
ساختار دیسکهای سخت کار میکنند .دیسکهای سخت به صورت
مجموعهای از سکتورهای متوالی هستند که در آن قابلیت بازنویسی
سکتورها وجود دارد .اما در حافظههای فلش ،نمیتوان یک صفحه
فیزیکی را بدون پاکسازی بازنویسی کرد و برای حل این مشکل از
یک مولفه به نام واحد «ترجمه آدرس» استفاده میشود .واحد
ترجمه آدرس ،سکتورهای منطقی داده را به صفحات فیزیکی حافظه
فلش نگاشت میکند .این واحد نقش بسیار مهمی در حافظه های
فلش ایفا میکند و نام  FTLدر واقع اشاره به واحد ترجمه آدرس
است ].[5-6
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حافظههای فلش پیشنهاد شده است .از آنجاییکه با فشردهسازی
دادهها ،بلوکهای فیزیکی کمتری برای نوشتن درخواستها مصرف
میشوند و حجم بیشتری از بلوکهای حافظه آزاد میماند ،در نتیجه
نیاز کمتری به عملیات زبالهروبی است و بدین ترتیب طول عمر
حافظه فلش افزایش مییابد .مهمترین طرحهایی که از ایده فشرده-
سازی دادهها در سطح حافظه فلش پشتیبانی میکنند ،طرحهای
همچون  ZFTLو  LDCهستند ].[15-16

درخواستهای نوشتنی که در یک بازه زمانی برای حافظه فلش
ارسال میشوند ،شامل مجموعهای از درخواستهای نوشتن متوالی
و تصادفی است .یک درخواست نوشتن متوالی ،یک درخواست با
اندازه بزرگ بوده که بعد از آخرین سکتور آن ،درخواستهای نوشتن
دیگری به ترتیب وارد دستگاه ذخیرهساز فلش میشوند .اما یک
درخواست نوشتن تصادفی ،معموال اندازه کوچکی داشته و بخش
کوچکی از یک بلوک منطقی را شامل میشود .طرحهای ترجمه
آدرس ترکیبی ،معموال درخواستهای نوشتن متوالی را به صورت
نگاشت بلوکی و درخواستهای نوشتن تصادفی را بهصورت نگاشت
صفحهای ترجمه آدرس میکنند ] .[10از مشهورترین طرحهای
نگاشت آدرس ترکیبی میتوان به طرحهای  FASTو  LASTاشاره
کرد ].[10-11

طرح  ،[17] [15] ZFTLاز نگاشت آدرس صفحهای برای ترجمه
آدرس استفاده میکند .در این طرح چندین صفحه منطقی قابل
فشردهسازی درون یک بافر نوشتن قرار میگیرند .وقتی بافر نوشتن
فضای کافی برای داده فشردهشده جدید نداشته باشد ،آنگاه درون
یک صفحه فیزیکی تخلیه میشود .سپس در جدول نگاشت صفحه،
آدرسهای صفحات منطقی فشرده شده موجود در بافر نوشتن ،تماما
به یک صفحه فیزیکی نگاشت میشوند .در این طرح برای فشرده-
سازی دادهها ،الگوریتمهای فشردهسازی  [18] LZ77و یا [19] Zlib
پیشنهاد شده است که پیادهسازی سختافزاری کارایی برای آنها
وجود دارد .واحد فشردهسازی دادهها در این طرح ثابت و برابر با
اندازه یک صفحه منطقی ( )4KBاست .از آنجایی که در طرح ZFTL
چندین صفحه منطقی درون یک صفحه فیزیکی نوشته میشود ،در
نتیجه برای انجام عملیات زبالهروبی نیاز به یک جدول نگاشت حالت
به نام  PSTاست .این جدول به ازای هر صفحه فیزیکی یک مدخل
دارد و اندازه آن ،تقریبا بزرگ بوده و حدود  25درصد جدول نگاشت
صفحه ( )PMTاست .در هنگام عملیات زبالهروبی ،به کمک جدول
 PSTصفحات منطقی معتبر درون هر صفحه فیزیکی شناسایی شده
و سپس این صفحات منطقی معتبر پس از تجمیع درون بافر نوشتن
در صفحات خالی یک بلوک فیزیکی جدید نوشته میشوند .یکی از
معایب طرح  ،ZFTLاندازه بزرگ جدول نگاشت آدرس است که در
مجموع حافظه نگاشت مورد نیاز در آن بسیار بیشتر از طرحهای
نگاشت صفحهای است.

از آنجاییکه عیب بزرگ ترجمه آدرس صفحهای ،اندازه بزرگ جدول
نگاشت است ،در مقاالتی همچون  DFTLو  CDFTLپیشنهاد شده
است که عملیات ترجمه آدرس مبتنی بر تقاضا باشد و جدول نگاشت
تماما در صفحات فیزیکی حافظه فلش ذخیره شوند .سپس به هنگام
نگاشت آدرس یک سکتور منطقی به یک صفحه فیزیکی ،اطالعات
نگاشت آدرس متعلق به سکتور از صفحات فیزیکی فلش (موسوم به
صفحات ترجمه) خوانده شده و درون حافظه نگاشت  FTLبارگزاری
میشود .چنین طرحهایی به حافظه نگاشت بسیار کمی نیاز دارند
ولی مشکل عمده آنها نیاز به خواندن و همچنین دوبارهنویسی
صفحات ترجمه در هنگام خواندن و نوشتن درخواستها است و این
باعث ایجاد سربار اضافی بر روی زمان تاخیر خواندن و نوشتن
درخواستها درون حافظه فلش میشود ].[12-13
یک راهکار دیگر برای کاهش حافظه نگاشت آدرس ،معرفی طرح
 CIAMبوده است .این طرح یک روش نگاشت آدرس مستقل از
ظرفیت است و یک راهکار برای جداسازی فضای موردنیاز برای
نگاشت آدرسها از ظرفیت یک حافظه فلش ،ارائه میکند .منطق
طراحی این است که میزان فضای  RAMمورد نیاز برای یک حافظه
فلش بجای اینکه به ظرفیت حافظه فلش اشاره کند ،باید به مجموعه
دادههای دردسترس توسط کاربر وابسته باشد .در این طرح ،فضای
 RAMموردنیاز برای نگاشت آدرس نسبتا کوچک است و می تواند
تقریبا مستقل از ظرفیت ذخیرهسازی و مقدار دادههای ذخیره شده
باشد ] . [14عیب بزرگ این طرح استفاده از یک درخت جستجوی
باینری نسبتا بزرگ برای ترجمه آدرس و عدم کارایی طرح در نوشتن
موازی درخواستهای ورودی به سیستم است .این عوامل سرعت
خواندن و نوشتن دادهها را تا حدودی پایین میآورد.

طرح  [16] LDCدر حقیقت نسخه بهبود یافته طرح  ZFTLاست.
این طرح برای پیشبینی قابلیت فشردهسازی دادهها از یک مولفه
نرمافزاری به جای مولفه سختافزاری (پیشنهاد شده در طرح
 )ZFTLبهره میبرد .در طرح  LDCاز یک روش ابتکاری برای پیش-
بینی نرخ فشردهسازی دادهها استفاده میشود که ارتباط میان
آنتروپی و نرخ فشردهسازی دادهها را نشان میدهد .دومین بهبود
ایجاد شده در این طرح مربوط به عملیات زبالهروبی است که یک
الگوریتم جدید برای زبالهروبی پیشنهاد میدهد .ایده اصلی این
زبالهروبی در این طرح بر این مبنا است که بسیاری از دادههای غیر
قابل فشردهسازی ،به یک میزان خاصی قابل فشردهسازی هستند و

در برخی از کارهای گذشته استفاده از ایده فشردهسازی دادهها در
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با فشردهسازی این دادهها به هنگام عملیات زبالهروبی میتوان در
تعداد صفحات فیزیکی که باید نوشته شوند صرفهجویی کرد .سربار
عملیات زبالهروبی در این طرح نسبت به طرح  ZFTLبیشتر است
ولی به دلیل آنکه این طرح حجم زیادی از دادههای غیرقابل فشرده-
سازی را بهتر از طرح  ZFTLشناسایی میکند ،در مجموع کارایی
بهتری در میانگین زمان خواندن و نوشتن نسبت به طرح ZFTL
دارد .این طرح با وجود اینکه بهبود قابل قبولی در زمان پاسخگویی
به درخواستها نسبت به طرح  ZFTLدارد ،ولی مشکل اصلی حجم
زیاد حافظه نگاشت در آن هنوز پابرجا است.

میشوندFTL .های سطح صفحه در کاربردهایی که سطح دسترسی
آنها بیشتر از نوع نوشتن تصادفی بوده و شامل بروزرسانیهای زیاد
است توصیه میشوند .ولی عیب بزرگ آنها اندازه بسیار بزرگ
جدول نگاشت آدرس است .طرحهایی همچون  DFLاگرچه حافظه
نگاشت کوچکی دارند ولی عیب عمده آن ،خواندن و بازنویسی مکرر
صفحات ترجمه آدرس در حافظه فلش است که سربار بسیار زیادی
به سیستم تحمیل میکند .ارزیابیها نشان میدهد که تاخیر خواندن
و نوشتن درخواستها در  DFTLکمتر از طرحهایی است که جداول
نگاشت را تماما در حافظه موقت نگهداری میکنند.

از طرح دیگری که در رابطه با فشردهسازی دادهها در سطح حافظه-
های فلش مطرح شده است ،میتوان  [20] EDCرا نام برد .در این
طرح سعی شده است که با توجه به سرعت و نرخ ورود دادهها به
حافظه فلش ،از سه نوع الگوریتم فشردهسازی متفاوت استفاده شود.
اگر نرخ ورود دادهها بسیار زیاد باشد ،از یک الگوریتم فشردهسازی
استفاده میشود که سرعت باالیی در فشردهسازی دارد ولی قدرت
فشردهسازی آن ضعیف است (همانند الگوریتم  Lz4و  .)Lzfاما اگر
نرخ ورود دادهها کم باشد ،از الگوریتمی برای فشردهسازی استفاده
میشود که سرعت کمی دارد ولی قدرت فشردهسازی باالیی دارد
(همانند الگوریتمهای  Bzip2و  .)Gzipدر این طرح برای حد وسط
از الگوریتم فشردهساز  Zlibاستفاده شده است .برخی از پژوهشهای
مرتبط پیشین ،متمرکز بر ارزیابی و معرفی الگوریتمهای فشرده-
سازی بهینه و کارا برای استفاده در حافظههای فلش بوده است .به
عنوان مثال در طرح  ZFTLکاربرد الگوریتمهای فشردهسازی Zlib
و  LZ77در فشردهسازی دادهها مورد ارزیابی قرار گرفته است .در
طرح دیگری تحت عنوان  [21] BlueZIPاقدام به طراحی یک ماژول
سخت افزاری برای فشردهسازی دادهها برای SSDهای مبتنی بر
حافظه فلش شده است .همچنین در طرح دیگری تحت عنوان
 [22] Modified LZ4یک الگوریتم فشردهسازی داده پیشنهاد شده
است که در SSDهای مبتنی بر حافظه فلش کاربرد دارد .از آنجایی
که پیادهسازی سختافزاری الگوریتم  LZ4بسیار سخت و پیچیده
است ،در نتیجه در این طرح از یک الگوریتم اصالح شده برای پیاده-
سازی سختافزاری آن استفاده شده است.

در بسیاری از کاربردها (همانند کامپیوترهای شخصی) تعداد
درخواستهای تصادفی ارسالی برای حافظه فلش چندان زیاد نبوده
و بیشتر درخواستهای آنها از نوع متوالی است .برای چنین کاربرد-
هاییFTL ،های ترکیبی مناسبتر هستند .همچنین در
کامپیوترهای شخصی بسیاری از درخواستهای نوشتن متعلق به
فایلهای مالتیمدیا یا فایلهای فشرده هستند که در آنها تعداد
کمی الگوی تصادفی وجود دارد ] .[11ویژگی مهم این فایلها ،این
است که دادههای آنها غیرقابل فشردهسازی هستند ].[15

 -1-2انگیزه

دستگاههای ذخیرهساز داده معموال جریان دادهها را از چندین منبع
داده مختلف و به صورت درهم آمیخته دریافت میکنند .در میان
درخواستهای نوشتن ،برخی ماهیت تصادفی و برخی دیگر ماهیت
متوالی دارند .نوشتنهای تصادفی سربار زیادی بر حافظههای فلش
تحمیل میکنند و باعث انتقال صفحات زیادی در عملیات زبالهروبی
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عملیات ترجمه آدرس پیشنهاد شده در FTLهای مبتنی بر فشرده-
سازی قبلی ،تماما به صورت نگاشت صفحهای است که نیازمند
جدول نگاشت آدرس بسیار بزرگ است .یک راهکار برای کم کردن
حافظه نگاشت در چنین FTLهایی استفاده از ترجمه آدرس ترکیبی
است .این  FTLترکیبی باید بگونهای باشد که هم دارای حافظه
نگاشت کمی بوده و هم دارای تاخیر خواندن و نوشتنی در حد طرح-
های پیشنهادی قبلی باشد.
طرح پیشنهادی ما در حقیقت یک  FTLبا نگاشت آدرس ترکیبی
مبتنی بر الگ بلوک بوده که از قابلیت فشردهسازی دادهها پشتیبانی
میکند و در SSDهای مورد استفاده در کامپیوترهای شخصی کاربرد
دارد .در این طرح صفحات درون هر بلوک منطقی با استفاده از روش
فشردهسازی داده ها ،فشرده شده و در مجموع صفحات فیزیکی
کمتری در هر بلوک فیزیکی نوشته میشوند .بنابراین در بلوکهای
فیزیکی حافظه فلش تعدادی صفحه آزاد باقی میماند که از این
صفحات آزاد ،برای درخواستهای بروزرسانی دادهها استفاده می-
شود .از آنجاییکه در این طرح پیشنهادی ،امکان بروزرسانی دادهها
درون هر بلوک فیزیکی وجود دارد ،در نتیجه به آن In Block
 Update FTLیا به اختصار  IBU FTLگفته میشود.

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) .................................................................... (JSCITجلد  ،9شماره  ،3پائیز سال 1399
شده (مرحله  )4و به سه دسته زیردرخواستهای قابلفشردهسازی
و زیردرخواستهای کوچک غیرقابل فشردهسازی و زیردرخواست-
های متوالی غیرقابل فشردهسازی (مرحله  5و  6و  )7تقسیم می-
شوند .هر کدام از زیردرخواستهای قابل فشردهسازی معادل با یک
بلوک منطقی بوده و با فشردهسازی صفحات هر بلوک منطقی،
چندین صفحه منطقی درون یکی از صفحات بلوک فیزیکی نوشته
میشوند (مرحله .)11

 -3طرح پیشنهادی
در این بخش ،طرح پیشنهادی تشریح میگردد.
 -1-3معماری کلی طرح

طرح پیشنهادی  IBU FTLبر اساس ایده فشردهسازی دادهها در
الیه  FTLپایهگذاری شده است .ساختار کلی این طرح در شکل 1
نشان داده شده است .از آنجاییکه بسیاری از فایلهای نوشته شده
در حافظههای فلش ،غیرقابل فشردهسازی هستند و این فایلها
معموال اندازه بزرگی دارند ،بنابراین درخواستهای نوشتن آنها
بیشتر بصورت درخواستهای متوالی تولید میشوند .یکی از ویژگی-
های اصلی این طرح ،نگاشت بلوکی درخواستهای نوشتن متوالی
غیرقابل فشردهسازی است .با توجه به شکل  1برای سرویسدهی به
درخواستهای نوشتن ،ابتدا این درخواستها با استفاده از مولفه
( Request Splitterمرحله  )1به تعدادی زیردرخواست متوالی و
زیردرخواست کوچک (مرحله  2و  )3دستهبندی میشوند .هر کدام
از این زیردرخواستها معادل با دادههای یک بلوک منطقی هستند.
طبق تعریف یک زیردرخواست متوالی شامل تمام صفحات یک بلوک
منطقی است ،در حالیکه یک زیردرخواست کوچک فقط شامل
بخش کوچکی از یک بلوک منطقی میشود.

این طرح برای ترجمه آدرس از یک جدول نگاشت آدرس دو سطحی
به نام  IBU Map Tableاستفاده میکند و در آن هر بلوک منطقی
به یک بلوک فیزیکی و یک الگ بلوک اشتراکی (متعلق به ناحیه
 )over provisionنگاشت میشود .پس از سرویسدهی به
زیردرخواست قابل فشردهسازی معموال تعدادی صفحه آزاد درون هر
بلوک فیزیکی باقی میماند .این صفحات آزاد برای سرویسدهی به
درخواستهای بروزرسانی رزرو میشوند و بدین ترتیب امکان
بازنویسی زیردرخواستها درون هر بلوک فیزیکی فراهم میشود .اگر
زیردرخواستی از نوع متوالی غیرقابل فشردهسازی باشد ،آنگاه تماما
در یک بلوک فیزیکی جدید نوشته شده و آدرسهای آن در IBU
 Map Tableبروزرسانی میشود .مزیت زیردرخواستهای متوالی
غیرقابلفشردهسازی در این است که هزینه زبالهروبی را به میزان
بسیار زیادی کاهش میدهد.

در این طرح قابلیت فشردهسازی زیردرخواستهای نوشتن با استفاده
از مولفهای به نام  Incompressible Request predictorپیشبینی
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چنانچه تعدادی زیردرخواست کوچک غیرقابل فشردهسازی بهگونه-
ای در امتداد همدیگر قرار گیرند که بتوانند یک بلوک منطقی را
تماما پر کنند ،آنگاه به هر کدام از آنها یک زیردرخواست کوچک
متوالی (زیردرخواست غیرقابل فشردهسازی) گفته میشود .این نوع
از زیردرخواستها ،به کمک مولفهای به نام Locality Detector
تشخیص داده شده (مرحله  )8و سپس با استفاده از یک جدول
نگاشت بلوکی درون تعدادی الگ بلوک به نام Sequential Log
 blockتجمیع می شوند .پس از آنکه هر الگ بلوک متوالی به طور
کامل نوشته شد ،آنگاه آدرسهای نگاشت مرتبط با آن به IBU
 Map Tableمنتقل میشود (مرحله  .)10تجمیع این نوع از
زیردرخواستها درون الگ بلوکهای متوالی ،هزینه عملیات زباله-
روبی را کاهش میدهد .اما اگر یک زیردرخواست کوچک غیرقابل
فشردهسازی توسط مولفه  Locality Detectorبه عنوان یک
زیردرخواست متوالی تشخیص داده نشود ،آنگاه به آن یک
زیردرخواست تصادفی غیرقابل فشردهسازی گفته میشود و توسط
 IBU Map Tableدرون بلوک داده یا الگ بلوک اشتراکی نوشته
میشود (مرحله  .)9بدین ترتیب با تفکیک درخواستهای نوشتن به
لحاظ فاکتورهای نوع درخواست (متوالی یا تصادفی) و قابلیت
فشردهسازی آنها ،امکان استفاده از یک مولفه ترجمه آدرس
ترکیبی در طرح پیشنهادی فراهم میشود که حافظه نگاشت آن
حدود یک چهارم طرحهای پیشین است و به کارایی زمان پاسخ
نوشتن درخواستها ،بهتر از طرحهای پیشین عمل میکند .مولفه
تقسیم کننده درخواست درخواستهای نوشتنی که از سمت سیستم
فایل برای یک دستگاه ذخیرهساز فلش ارسال میشود ،با یک آدرس
شروع و یک اندازه مشخص میشود .مولفه تقسیم کننده با تحلیل
آدرس شروع و پایان و اندازه درخواست ،آن را به تعدادی
زیردرخواست متوالی و کوچک تقسیم میکند .هر زیردرخواست
متعلق به یک بلوک منطقی است .در طرح پیشنهادی آن دسته از
زیردرخواستهای متوالی و زیردرخواستهای کوچک با خاصیت
متوالی که قابلیت فشردهسازی به اندازه کافی را ندارند ،به صورت
نگاشت بلوکی سرویس داده شده و از سربار هزینه زبالهروبی کاسته
میشود .در شکل شماره  ،2به عنوان نمونه یک درخواست با آدرس
شروع  4و به اندازه  22صفحه منطقی وارد دستگاه ذخیرهساز فلش
میشود که در آن اندازه هر بلوک منطقی برابر با  8صفحه است.
مولفه تقسیم کننده این درخواست را به دو زیر درخواست کوچک و
دو زیردرخواست متوالی تقسیم میکند .هر کدام از این
زیردرخواستها به ترتیب متعلق به بلوکهای منطقی LBN0,
 LBN1, LBN2, LBN3هستند.
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 -2-3مولفه پیشبینی درخواستهای غیرقابل فشرده و الگوریتم
فشردهسازی دادهها

در طرح پیشنهادی از مولفه
برای کشف درخواستهای غیرقابل فشرده استفاده میشود .بررسی-
ها نشان میدهد که نرخ فشردهسازی اکثر صفحات منطقی درون به
یک درخواست نزدیک به هم بوده و پیشبینی نرخ فشردهسازی چند
صفحه منطقی درون یک درخواست قابل تعمیم به بقیه صفحات
درخواست نیز است .در این طرح برای پیشبینی ،چند نمونه
تصادفی از دادههای موجود در هر زیردرخواست (به اندازه یک صفحه
منطقی) را فشرده کرده و چنانچه میانگین نرخ فشردهسازی آنها
کمتر از  50درصد باشد ،آنگاه احتمال داده میشود که آن درخواست
غیرقابلفشردهسازی است.
Incompressible Request predictor

یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب الگوریتم فشردهسازی نرخ
فشردهسازی و پیچیدگی پیادهسازی سخت افزاری یا نرمافزاری آن
است .در طرح پیشنهادی از الگوریتم  LZ77که یکی از شناختهترین
الگوریتمهای فشردهسازی است و پیادهسازی سخت افزاری و نرم-
افزاری بهینهای برای آن وجود دارد ،استفاده میشود .واحد فشرده-
سازی دادهها یک فاکتور مهم در نرخ فشردهسازی و سرعت آن است.
اگرچه برای دستیابی به نرخ فشردهسازی بهتر ،استفاده از واحد
فشردهسازی بزرگتر مناسبتر است ،اما بررسیها نشان میدهد که
اختالف معناداری میان نرخ فشردهسازی میان دادههای  2KBتا
 8KBوجود ندارد .در طرح پیشنهادی از یک واحد فشردهسازی با
اندازه ثابت  4کیلوبایت (به اندازه سایز یک صفحه منطقی داده)
استفاده میشود.
 -3-3مولفه  Locality Detectorو نوشتن دادههای غیرقابل
فشردهسازی

در طرح پیشنهادی زیردرخواستهای غیرقابل فشردهسازی شامل
دو گروه زیردرخواست متوالی غیرقابل فشردهسازی و زیردرخواست
کوچک غیرقابل فشرده هستند .زیردرخواستهای متوالی غیرقابل
فشردهسازی به طور کامل درون یک بلوک فیزیکی نوشته شده و
سپس آدرس بلوک فیزیکی به  IBU Map Tableمنتقل میشود.
از میان زیردرخواستهای غیرقابل فشردهسازی کوچک ،معموال
تعدادی زیردرخواست کوچک وجود دارند که در امتداد همدیگر قرار
میگیرند .به هر کدام از این زیردرخواستها یک زیردرخواست
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کمک  IBU Map Tableدرون بلوکهای داده یا الگ
بلوکهای اشتراکی نوشته میشود.

کوچک متوالی گفته میشود و به کمک مولفه
تشخیص داده میشوند .این مولفه با استفاده از یک الگوریتم
تشخیص محلیت مکانی و به کمک یک جدول نگاشت آدرس بلوکی،
زیردرخواستهای کوچک غیرقابل فشردهسازی را درون تعدادی
الگ بلوک به نام  Sequential Log blockتجمیع میکند .پس از پر
شدن هر کدام از این الگ بلوکهای متوالی ،آدرس الگ بلوک
فیزیکی را با یک عملیات ادغام جابجایی به جدول نگاشت آدرس
 IBU Mappingمنتقل میکند .ساختار جدول نگاشت آدرس
 Block Map Tableدر شکل  3نشان داده شده است .این جدول از
دو فیلد  LBNو  PBNتشکیل شده است .در این جدول از فیلد
 LBNبه عنوان کلید جستجو استفاده میشود و فیلد  PBNاشاره به
یک  Sequential Log Blockمیکند که حاوی زیردرخواستهای
کوچک متوالی مرتبط با یک بلوک منطقی ( )LBNهستند.
Locality Detector

)R1: (start LPN: 40, size: 1
)R2: (start LPN: 41, size: 3
)R3: (start LPN: 24, size: 2
)R4: (start LPN: 26, size: 2

Sequential Log Block: 5

LBN 43

Sequential Log Block: 8

LBN 26

LBN 42

LBN 41

LBN 26

LBN 25

5

10

8

6

در طرح پیشنهادی برای زیردرخواستهای قابل فشردهسازی ،یک
مولفه فشردهساز داده وجود دارد که دادههای صفحات منطقی
زیردرخواستها را فشردهسازی کرده و در در یک بافر موقت به نام
 Container Bufferتخلیه میکند .همانگونه که در شکل  3نشان
داده شده است ،ظرفیت این بافر به اندازه یک صفحه فیزیکی بوده
و شامل دو بخش  Compressed Data Bufferو Meta Data Buffer
است .بخش  Compressed Data Bufferمحل نگهداری صفحات
منطقی فشردهسازی شده بوده و بخش  Meta Data Bufferبرای
نگهداری ابردادههای مورد نیاز برای عملیاتهای ترجمه آدرس و
زبالهروبی است .هرگاه ظرفیت  Container Bufferبه اندازهای پر
شود که صفحه منطقی فشرده شده بعدی نتواند درون آن قرار گیرد،
آنگاه محتوای این بافر درون آخرین صفحه خالی یک بلوک فیزیکی
نوشته میشود .سپس  Container Bufferریست شده و برای
جایگذاری صفحات منطقی فشرده شده بعدی میشود.

LBN 40

R1

R2

R4

PBN

LBN

 -4-3نوشتن دادهها در بلوکهای داده و الگ بلوکهای اشتراکی

در FTLهای مبتنی بر فشردهسازی ،در هنگام عملیات زبالهروبی و
همچنین خواندن دادهها نیاز به تفکیک صفحات منطقی و بررسی
اعتبار صفحات منطقی فشردهشده درون هر صفحه فیزیکی است.
برای اینکار نیاز به ذخیرهسازی یکسری اطالعات اضافه است که به
آن ابرداده گفته میشود .به هنگام فشردهسازی دادهها درون یک
صفحه فیزیکی همیشه مقداری فضای فرگمنت باقی میماند که از
این فضا میتوان برای نگهداری ابردادههای مورد نیاز استفاده کرد
] .[23] [4پیشنهاد ما در طرح  IBU FTLاین است که از این فضای
فرگمنت برای ذخیرهسازی اینگونه ابردادهها استفاده شود .این
ابردادهها شامل یک فیلد ( Numberیک بایت) که تعداد صفحات
منطقی فشرده شده را نشان میدهد و آفست صفحات فشرده شده
(برای هر صفحه یک بایت) و اندازه صفحات فشرده شده (برای هر
صفحه دو بایت) است .به کمک این ابردادهها به آسانی میتوان
صفحات منطقی فشردهشده معتبر را از یکدیگر تفکیک کرد .بخش
 Meta Data Bufferدر بافر نگهدارنده برای ذخیرهسازی این ابرداده-
ها کاربرد دارد .جدول ترجمه آدرس طرح پیشنهادی ،در شکل 4
نشان داده شده است .این جدول دارای دو قسمت مجزا برای ترجمه
آدرس است .بخش اول این جدول ،آدرسهای منطقی را به روش
نگاشت بلوکی ترجمه کرده و شامل دو فیلد  Data PBNو Log
 PBNبه ازای هر بلوک منطقی است .فیلد  Data PBNدر حقیقت
یک بلوک فیزیکی است که متعلق به فضای قابل دسترس حافظه

LBN 24

R3

شکل  :3مثالی از شیوه کار مولفه Locality Detector

الگوریتم تشخیص محلیت مکانی هر زیردرخواست کوچک بسیار
ساده بوده و به صورت زیر است:
 )1اگر آدرس شروع یک زیردرخواست کوچک از ابتدای یک
بلوک منطقی باشد ،آنگاه این زیردرخواست یک
زیردرخواست کوچک متوالی در نظر گرفته شده و آدرس
بلوک منطقی آن به جدول  Block Map Tableافزوده
شده و سپس زیردرخواست به ترتیب درون یک
 Sequential Log blockنوشته میشود.
 )2اگر آدرس بلوک منطقی یک زیردرخواست کوچک از قبل
به عنوان کلید جستجو در جدول Block Map Table
موجود باشد و بتوان این زیردرخواست را در امتداد داده-
های موجود در  Sequential Log blockمربوطه نوشت،
آنگاه این زیردرخواست یک زیردرخواست کوچک متوالی
خواهد بود.
 )3در غیر اینصورت زیردرخواست کوچک ،به عنوان یک
زیردرخواست تصادفی در نظر گرفته شده و مستقیما به
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یک الیه ترجمه فلش جدید با قابلیت بروزرسانی درون بلوکی ......................................................................................رضا تقیزاده و همکاران
منطقی ( )LBNبا تقسیم شماره صفحه منطقی بر تعداد صفحات هر
بلوک بدست آمده و سپس بلوک فیزیکی (بلوک داده یا الگ بلوک)
نگاشت شده به  LBNمورد نظر از بخش ترجمه آدرس بلوکی جدول
نگاشت استخراج میگردد .سپس آفست صفحه درون بلوک منطقی
از طریق باقیمانده تقسیم شماره صفحه منطقی بر تعداد صفحات هر
بلوک بدست آمده و با استفاده از این آفست و به کمک بخش ترجمه
آدرس صفحه ای جدول نگاشت ،آفست صفحه فیزیکی نگاشت شده
به صفحه منطقی بدست میآید .آنگاه شماره صفحه فیزیکی نگاشت
شده به صفحه منطقی به کمک شماره بلوک فیزیکی و آفست
فیزیکی بدست آمده ،محاسبه میگردد.

فلش است و تمام صفحات آن تنها به یک بلوک منطقی اختصاص
مییابد.
بخش دوم جدول نگاشت آدرس ،صفحات یک بلوک منطقی را به
صورت نگاشت صفحهای درون یک بلوک فیزیکی ترجمه آدرس می-
کند و شامل فیلدهایی برای نگهداری آفست فیزیکی داده نوشته
شده درون یک بلوک فیزیکی است .تعداد این فیلدهای آفست به
اندازه تعداد صفحات یک بلوک فیزیکی میباشد .به عنوان مثال اگر
 64صفحه درون یک بلوک فیزیکی وجود داشته باشد ،آنگاه  64فیلد
آفست برای بخش دوم جدول نگاشت آدرس درنظر گرفته میشود.
در کنار هر کدام از فیلدهای آفست یک فیلد تک بیتی برچسب به
نام  Logقرار گرفته است و فعال بودن آن مشخص میکند که آفست
فیزیکی نوشته شده متعلق به یک صفحه فیزیکی درون الگ بلوک
اشتراکی است .از آنجایی که چندین صفحه منطقی با فشردهسازی
میتوانند درون یک صفحه فیزیکی قرار گیرند ،در نتیجه در هر سطر
جدول نگاشت آدرس میتوان چندین آفست صفحه فیزیکی یکسان
برای تعدادی صفحه منطقی داشت.
برای ترجمه آدرس یک صفحه منطقی به یک صفحه فیزیکی در
 IBU Map Tableبدین صورت عمل میشود که ابتدا شماره بلوک
Compressed Size
1300 Byte

Compressed Size
1100 Byte

) 𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵 𝑟𝑒𝑝 𝑒𝑔𝑎𝑃𝐿𝐵𝑁 = (𝐿𝑃𝑁 ⁄
)𝑁𝐵𝐿 𝑜𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑝𝑎𝑚 𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵 𝑔𝑜𝐿 𝑟𝑜 𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵 𝑎𝑡𝑎𝐷( = 𝑁𝐵𝑃
)𝑘𝑐𝑜𝑙𝐵 𝑟𝑒𝑝 𝑒𝑔𝑎𝑃 𝐿𝑃𝑁 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = (𝐿𝑃𝑁 %
)𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑂 𝑁𝑃𝐿 𝑜𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑝𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑂 𝑁𝑃𝑃( = 𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑂 𝑁𝑃𝑃
𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑂 𝑁𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑁 = (𝑃𝐵𝑁 × 𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘) +

Compressed Size
1250 Byte
LPN 4

LPN 5

LPN 6

)Request (Start LPN: 4 , Size: 3

CS: 1250

CS: 1100

CS: 1250

LPN 6

LPN 5

LPN 4

4096 Byte

Number:
3

Meta Data Buffer

Compressed Data Buffer
D5

D6

D4

Meta Data

Free Page

Data Block 11
Free Page
Free Page

PPN Offset - L

PPN Offset - L

PPN Offset - L

PPN Offset - L

0-0

0-0

0-0

0

10

0

1

11

1

0

12

2

1

13

3

0

14

4

1

15

5

شکل  Container Buffer :4و  Map Tableدر طرح IBU FTL
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Log Block 1

Log
Block

Data
Block

Log Block 0

LPN Offset 3

LPN Offset 2

LPN Offset 1

LPN Offset 0

LBN
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 -5-3الگوریتم نوشتن دادهها
subReqList = divide the Request into several Sub-Requests
{)foreach (subReq in subReqList
{)if(subReq is compressible
{)if(typeof(subReq) == SEQUENTIAL_TYPE
{)if(data block have enough space to write the subReq
1. write multiple compressed logical pages
in the Container Buffer
2. write Container Buffer in the last Data Block
;or Log Block page
;3. map the logical pages by IBU Map Table
}
{else
1. write multiple compressed logical pages
in the Container Buffer
;2. Write Container Buffer in the new Data Block pages
;3. switch merge new Data Block with old Data Block
;4. map logical addresses by IBU Map Table
}
}
{else
1. write multiple compressed logical pages in the Container
Buffer
2. write Container Buffer in the last Data Block
;or Log Block page
3. map the logical pages by IBU Map Table
}
}
{else
{)if(typeof(subReq) == SEQUENTIAL_TYPE
write subReq in the new Data Block and switch merge
;with old Data Block
;Map the logical pages by IBU Map Table
}
{else
// subReq is small incompressible
{)if(subReq has the spatial locality
collect small incompressible sub-requests in a sequential
;Log Block
Merge sequential Log block with old Data Block
;)(switch merge or partial merge
;Map the logical pages by IBU Map Table
}
{else
write random incompressible sub-request in the Data Block
;or Log Block
;Map the logical pages by IBU Map Table
}
}
}
}

شبهکد شکل  5الگوریتم نوشتن درخواستهای ورودی به دستگاه
ذخیرهساز فلش را نشان میدهد .همانگونه که بیان شد ،تمام
درخواستهای ورودی به سیستم ابتدا توسط مولفه تقسیمکننده
درخواست به تعدادی زیردرخواست تقسیم میشوند .هر کدام از این
زیردرخواستها مرتبط با یک بلوک منطقی هستند .برای نوشتن هر
زیردرخواست ابتدا قابلیت فشردهسازی آن بررسی میشود .اگر
زیردرخواست قابلیت فشردهسازی داشته باشد ،آنگاه نوع
زیردرخواست از لحاظ متوالی بودن بررسی میگردد .اگر
زیردرخواست از نوع متوالی قابل فشردهسازی باشد ولی بلوک داده
نگاشت شده به زیردرخواست فضای کافی برای نوشتن صفحات
فشرده شده زیردرخواست را نداشته باشد ،در نتیجه یک بلوک داده
جدید برای نوشتن صفحات فشرده شده زیردرخواست اختصاص
می یابد و سپس با یک عملیات ادغام جابجایی و بدون سربار زمانی
آدرسهای بلوک داده جدید به جای بلوک داده قدیمی تعویض می-
شود.
به عنوان مثال در شکل  6زیردرخواست  0مرتبط با  LBN 0بوده و
از نوع یک زیردرخواست متوالی قابل فشردهسازی است .با توجه به
جدول  IBU Map Tableبلوک داده نگاشت شده به این LBN
( )Data Block 10فضای کافی برای نوشتن این زیردرخواست را
ندارد .در نتیجه یک بلوک داده جدید به این زیردرخواست اختصاص
داده شده ( )Data Block 16و سپس صفحات منطقی این
زیردرخواست فشرده شده و در صفحات فیزیکی با آفست  0و  1در
بلوک فیزیکی جدید نوشته میشوند .در نهایت با یک عملیات ادغام
جابجایی جدول  IBU Map Tableبروزرسانی میشود.
ولی اگر زیردرخواست از نوع متوالی قابل فشردهسازی باشد و بلوک
داده نگاشت شده به زیردرخواست فضای کافی برای نوشتن صفحات
فشرده شده را داشته باشد ،آنگاه صفحات منطقی زیردرخواست،
فشرده شده و به ترتیب درون آخرین صفحات بلوک داده نوشته
میشوند.

شکل  :5شبهکد الگوریتم نوشتن در طرح پیشنهادی

اگر زیردرخواست از نوع کوچک قابل فشردهسازی باشد ،آنگاه
صفحات منطقی زیردرخواست ،فشرده شده و بنابر شرایط در بلوک
داده یا الگ بلوک نگاشت شده به زیردرخواست نوشته میشوند .به
عنوان مثال در شکل  6زیردرخواست  1از نوع کوچک قابل فشرده-
سازی بوده و این زیردرخواست مرتبط با  LBN1است .بلوک داده
نگاشت شده به این زیردرخواست ( )Data Block 11فضای کافی
برای صفحات فشرده شده زیردرخواست را دارا بوده و در نتیجه
صفحات منطقی فشرده شده زیردرخواست در صفحه فیزیکی با
آفست  1بلوک داده نوشته میشوند.

به عنوان مثال در شکل  6زیردرخواست  7مرتبط با  LBN 5بوده و
از نوع یک زیردرخواست متوالی قابل فشردهسازی است .بلوک داده
نگاشت شده به این  ) Data Block 15 ( LBNدارای فضای کافی
برای نوشتن زیردرخواست است .در نتیجه صفحات منطقی این
زیردرخواست ،فشرده شده و به ترتیب در صفحات فیزیکی با افست
 1و  2در بلوک فیزیکی  15نوشته میشوند.
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اگر زیردرخواست ،غیرقابل فشردهسازی باشد ،در ادامه متوالی بودن
آن بررسی میشود .اگر زیردرخواست از نوع متوالی غیرقابل فشرده-
سازی باشد ،آنگاه یک بلوک داده جدید برای آن انتخاب شده و تمام
صفحات منطقی زیردرخواست به ترتیب در بلوک داده جدید نوشته
میشوند .سپس با یک عملیات ادغام جابجایی و بدون سربار زمانی
آدرسهای بلوک داده جدید با بلوک داده قدیم در جدول IBU
 Map Tableتعویض میشود .به عنوان مثال در شکل 6
زیردرخواست  2از نوع متوالی غیرقابل فشردهسازی است .این
زیردرخواست در ارتباط با  LBN2است .طبق این مثال برای
زیردرخواست شماره  2یک بلوک داده جدید ()Data Block 17
اختصاص مییابد و سپس تمام صفحات منطقی این زیردرخواست
درون آن نوشته میشوند .در نهایت با یک عملیات ادغام جابجایی
فیلدهای جدول  IBU Map Tableبرای  LBN 2بروزرسانی میشود.
اگر زیردرخواست از نوع کوچک غیرقابل فشردهسازی باشد ،آنگاه
محلیت مکانی زیردرخواستهای کوچک مطابق با الگوریتم بخش
 3.4بررسی میشود .اگر این زیردرخواستها دارای محلیت مکانی
باشند ،در نتیجه زیردرخواست کوچک غیرقابل فشردهسازی به

LPN Offset 3

LPN Offset 2

LPN Offset 1

صورت متوالی در نظر گرفته شده و صفحات منطقی آن به ترتیب
درون یک الگ بلوک متوالی نوشته میشود .هنگامی که الگ بلوک
متوالی پر شود ،آنگاه با یک عملیات ادغام جابجایی (و تحت شرایط
استثنا عملیات ادغام جزئی) با بلوک داده نگاشت شده به LBN
زیردرخواست تعویض میشود.
به عنوان مثال در شکل  6زیردرخواستهای  3و  4و  5همگی از
نوع کوچک غیرقابل فشردهسازی هستند .ولی این زیردرخواستها
دارای ویژگی محلیت مکانی هستند و در مجموع میتوانند یک
زنجیره متوالی به اندازه یک بلوک منطقی را شامل شوند .مجموع
این زیردرخواستها متعلق به  LBN3هستند و پس از نوشته شدن
در الگ بلوک متوالی با  PBN 18با یک عملیات ادغام جابجایی
 PBN 18به جای بلوک داده  13در جدول  IBU Map Tableجابجا
میشود .ولی ممکن است که یک زیردرخواست کوچک غیرقابل
فشردهسازی خاصیت محلیت مکانی را نداشته باشد ،که در اینصورت
به آن یک زیردرخواست تصادفی غیرقابل فشردهسازی میگوییم.
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Sub-request 2 (Start LPN: 8 , Size: 4) Compression rate %85

Sub-request 3 (Start LPN: 12 , Size: 2) Compression rate %92
Sub-request 4 (Start LPN: 14 , Size: 1) Compression rate %92
Sub-request 5 (Start LPN: 15 , Size: 1) Compression rate %92

Sub-request 6 (Start LPN: 18 , Size: 1) Compression rate %92
Sub-request 7 (Start LPN: 20 , Size: 4) Compression rate %30

Sub-request 0 : LPN(0,1) => PPN 64 , LPN(2,3) => PPN 65
Sub-request 1 : LPN(4,5) => PPN 45
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Sub-request 6 : LPN(18) => Log PPN 1
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Sub-request 7 : LPN(20,21,22) => PPN 61 , LPN(23) => PPN 62
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Sub-request 2 : LPN(8) => PPN 68 , LPN(9) => PPN 69
LPN(10) => PPN 70 , LPN(11) => PPN 71
Sub-request 3 : LPN(12) => PPN 72 , LPN(13) => PPN 73
Sub-request 4 : LPN(14) => PPN 74
Sub-request 5 : LPN(15) => PPN 75

شکل  :6مثالهایی از نوشتن درخواستها در طرح
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برای پاکسازی یک الگ بلوک اشتراکی نیاز به انجام چندین عملیات
ادغام و زبالهروبی میان الگ بلوک اشتراکی و بلوکهای داده است.
این نوع از زبالهروبی سربار زمانی برای انتقال دادههای معتبر بر
سیستم تحمیل میکند و وقوع آن نیز اجتناب ناپذیر است.

این نوع از زیردرخواست بنا بر شرایط درون بلوک داده یا الگ بلوک
اشتراکی نگاشت شده به زیردرخواست نوشته میشوند .به عنوان
مثال در شکل  6زیردرخواست  6از نوع تصادفی غیرقابل قابل
فشردهسازی بوده و مرتبط با  LBN4است .از آنجایی که بلوک داده
نگاشت شده به این  )Data Block 14( LBNکامال پر شده است ،در
نتیجه صفحه منطقی این زیردرخواست در الگ بلوک اشتراکی
نگاشت شده به ( LBN4الگ بلوک  )0نوشته میشود.

 -4نتایج شبیهسازی
از آنجایی که نرخ فشردهسازی در طرح پیشنهادی ،تاثیر زیادی بر
کارایی آن نسبت به طرح  ZFTLو  LDCدارد ،بنابراین برای ارزیابی
طرح  IBU FTLاز چندین نوع بارکاری متفاوت ،مطابق با جدول 1
و  2استفاده شده است.

 -6-3عملیات زبالهروبی در طرح پیشنهادی

به دلیل آنکه در حافظههای فلش قابلیت بازنویسی صفحات فیزیکی
وجود ندارد ،در نتیجه عملیات پاکسازی و زبالهروبی بلوکهای
فیزیکی آلوده ،به منظور ایجاد فضای خالی برای بازنویسی دادهها
امری اجتناب ناپذیر است .در طرحهایی همانند  ZFTLو  LDCبرای
عملیات عملیات زبالهروبی نیاز به یک جدول تعیین وضعیت صفحات
فیزیکی ( ) PSTاست که با استفاده از آن صفحات منطقی معتبر
درون هر صفحه فیزیکی شناسایی میشود .حجم جدول  PSTبزرگ
بوده و اندازه آن حدود یک چهارم جدول  PMTدر طرحهای مذکور
است .طرح پیشنهادی  IBU FTLبرای عملیات زبالهروبی هر بلوک
فیزیکی نیازی به جدول  PSTندارد و وضعیت صفحات منطقی
معتبر درون هر صفحه فیزیکی مستقیما از طریق جدول نگاشت
 IBU Map Tableو ابردادههای ذخیره شده در ناحیه فرگمنت آن
صفحه قابل استخراج است .در این طرح به ازاء هر  LPNذخیره شده
در ناحیه ابرداده یک صفحه فیزیکی ،اگر نگاشتی به آن صفحه
فیزیکی در جدول  IBU Map Tableوجود داشته باشد ،آنگاه آن
صفحه منطقی معتبر است و در عملیات زبالهروبی باید منتقل شود.

جدول  :1بارکاریهای  I/Oو توزیع تعداد صفحات منطقی فشرده-
شدهای که میتوانند در یک صفحه فیزیکی ذخیره شوند
=>
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جدول  :2مشخصات بارکاریهای I/O
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یکی از مهمترین مزایای طرح پیشنهادی ،تعداد بسیار زیاد عملیات-
های زبالهروبی از نوع ادغام جابجایی است .این نوع عملیات هیچگونه
سربار زمانی برای انتقال دادهها به سیستم تحمیل نمیکند و فقط
آدرسها را در جدول نگاشت  IBU Map Tableبروزرسانی میکند.
هرچه اندازه فایلهای غیرقابل فشرده نوشته شده در سیستم بزرگتر
باشد ،آنگاه احتمال رخداد عملیات ادغام جابجایی نیز بیشتر است.
در طرح  IBU FTLبه ازاء هر بلوک منطقی در سیستم یک بلوک
فیزیکی داده و یک الگ بلوک اشتراکی تخصیص مییابد .هنگامیکه
یک الگ بلوک اشتراکی به میزان کافی فضا برای ذخیرهسازی یک
زیردرخواست جدید را نداشته باشد ،آنگاه نیاز به یک عملیات زباله-
روبی برای آن الگ بلوک اشتراکی است .از آنجایی که هر الگ بلوک
اشتراکی با چندین بلوک منطقی درگیر است (در این طرح هر الگ
بلوک میان  8بلوک منطقی به اشتراک گذاشته شده است) ،در نتیجه

در این شبیهسازی بارکاری ویندوزی ،شامل مخلوطی از انواع فایلها
و درخواستهایی است که یک کاربر کامپیوتر شخصی ایجاد میکند.
این بارکاری شامل درخواستهای خواندن و نوشتن ناشی از کپی و
ایجاد انواع مختلف فایلهای پرکاربرد ویندوزی میشود .از جمله این
موارد میتوان به فایلهای مالتیمدیا ،فایلهای اسنادی و
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ماکروسافت آفیس  ،فایلهای فشرده شده همچون ( ،)rar, zipفایل-
های دانلود شده در استفادههای اینترنتی کاربر ( )web browsingو
همچنین فایلهای ایجاد شده و مورد استفاده در یک محیط برنامه-
نویسی خاص ( )IntelliJ IDEAمیشود .ویژگی اصلی بارکاریهای
ویندوزی این است که تعداد زیادی از درخواستهای نوشتن تولید
شده توسط آن ،از قبل فشرده شدهاند و در نتیجه قابلیت فشرده-
سازی مجدد در سطح الیه ترجمه فلش را ندارند.

جدول  :2پارامترهای تنظیم شده در شبیهساز  SSDSimبرای حافظه
فلش SLC NAND

Parameter

Configuration
4KB

Page Size

64

Pages per Block

8GB

NAND Flash Memory Size

12.5%

Over Provision Space

200MHz

دومین بارکاری استفاده شده ،بارکاری نصب برنامه است .این
بارکاری شامل فرآیند نصب برنامه در محیط ویندوز میشود .برنامه
نصب شده شامل فایلهای اجرایی ( )exeو فایلهای  DLLو انواع
مختلف فایلهای باینری استفاده شده در برنامه است .ویژگی مهم
این بارکاری این است که اغلب درخواستهای نوشتن تولید شده در
آن ،قابلیت فشردهسازی بسیار خوبی دارند .سومین بارکاری ،متعلق
به برنامه  [24] IOZoneاست .نرمافزار  IOZoneبارکاریهای ایجاد
شده توسط برنامههای  OLTPرا شبیهسازی میکند و انواع مختلفی
از عملیاتهای  I/Oشامل ( نوشتن ،خواندن ،بازنویسی تصادفی،
بازنویسی متوالی و  )...را شامل میشود OLTP .به برنامههای
تراکنش محوری گفته میشود که در هر تراکنش معموال بخش
کوچکی از دادهها را درون پایگاه داده درج ،بروزرسانی و یا حذف
میکنند .از سیستمهای  OLTPمعموال در تراکنشهای مالی و
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMاستفاده میشود .این
سیستمها معموال دارای کاربران بسیار زیادی هستند که هر کدام
تراکنشهای کوتاهی را انجام میدهند ].[25-26

SSD Processor Frequency

200 µs

Page Write Time

25 µs

Page Read Time

1500 µs

Block Erase Time

136 µs

Time Overheads of Compressing a 4KB
Page
Time Overheads of Decompressing a 4KB
Page

33 µs

همچنین در این آزمون حدود  1GBفضای  Over Provisionعالوه
بر فضای داده حافظه فلش ( )8GBبه دستگاه ذخیرهساز فلش
تخصیص یافته است که از آن به عنوان فضای کمکی در عملیات
زبالهروبی در طرح  ZFTLو همچنین به عنوان فضای الگ بلوکهای
متوالی و الگ بلوکهای اشتراکی در طرح پیشنهادی استفاده می-
شود .در طرح پیشنهادی به ازاء هر  8عدد بلوک منطقی یک الگ
بلوک اشتراکی تخصیص داده شده است ،که بهطور مشترک از فضای
صفحات خالی آن استفاده میکنند .الگ بلوکها در طرحهای FTL
ترکیبی باید از فضای  Over provisionانتخاب شوند .در محصوالت
صنعتی حافظههای فلش ،فضای اضافی  Over provisionمعموال
بین  10تا  15درصد از فضای بلوکهای داده است .در این مقاله،
یک حد وسط  12.5درصدی برای فضای  Over provisionانتخاب
گردید .این عدد  12.5درصد ،یک نسبت  1به  8را میان الگ بلوکها
و بلوکهای داده (و به تبع آن بلوکهای منطقی) ایجاد میکند .در
این شبیهسازی ،بیشتر دادههای بارکاری ویندوزی غیرقابل فشرده-
سازی هستند .اما اکثریت درخواستهای بارکاری نصب برنامه ،با
نرخ مناسبی قابل فشردهسازی هستند .در بارکاری  IOZoneنرخ
دادههای قابلفشردهسازی با دادههای غیرقابل فشردهسازی تقریبا
برابر است .مهمترین معیارهای ارزیابی FTLهایی که از قابلیت
فشردهسازی دادهها پشتیبانی میکنند ،عبارتند از  :سربار زبالهروبی،
میزان حافظه مصرفی برای جداول نگاشت آدرس ،میانگین زمان
تاخیر نوشتن درخواستها و میانگین زمان خواندن درخواستها.

برای ارزیابی طرح پیشنهادی از یک نسخه توسعه یافته از شبیهساز
 [27] SSDSimاستفاده شده است .شبیهساز  SSDSimیک ابزار
استاندارد برای شبیهسازی الیه ترجمه فلش در دستگاههای ذخیره-
ساز  SSDاست .شبیهساز  SSDSimبهگونهای توسعه داده شده است
که شامل مولفههای مورد نیاز برای پشتیبانی فشردهسازی در سطح
 FTLو یک مولفه جدید ترجمه آدرس مطابق با طرح پیشنهادی
باشد .مهمترین پارامترهای تنظیم شده در شبیهساز  SSDSimبر
مبنای یک تراشه  MLC NAND Flashو یک پردازنده 200
مگاهرتزی توکار در یک  SSDتجاری بوده و در جدول  3نشان داده
شده است ].[16
از آنجاییکه طبق تحقیقات گذشته ،واحد فشردهسازی  4KBدارای
نرخ فشرده سازی خوبی است ،در نتیجه ما اندازه صفحات منطقی و
فیزیکی موجود در شبیهسازی را برابر با  4KBدر نظر میگیریم .این
اندازه برای صفحات فیزیکی حافظههای فلش بسیار متداول است.

 -1-4ارزیابی سربار زبالهروبی

نمودار شکل  7سربار زمانی ناشی از عملیات زبالهروبی را نشان می-
دهد .این سربار شامل زمان پاککردن بلوکهای فیزیکی و زمان
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مهاجرت صفحات معتبر است .سربار عملیات زبالهروبی در طرح
 LDCبرای بارکاری ویندوزی (که نرخ فشردهسازی بیشتر دادههای
آن کم میباشد) نسبت به طرح  ZFTLحدود  7.5درصد و نسبت
به طرح  IBUحدود  7.3درصد کمتر است .دلیل این امر این است
که طرح  LDCدر بارکاریهایی با نرخ فشردهسازی کم ،به هنگام
عملیات زبالهروبی بسیاری از دادههایی که قبال فشرده نشدهاند ( به
دلیل نرخ فشردهسازی کم) را فشرده کرده و آنها را در فضای
فرگمنت داخلی صفحات فیزیکی مینویسد .در طرح  LDCبه هنگام
زباله روبی ،بسیاری از فضاهای فرگمنت داخلی صفحات فیزیکی
حذف میشود و در نتیجه صفحات فیزیکی کمتری نوشته میشوند.
ولی در طرحهای  ZFTLو  IBUفضای فرگمنت داخلی صفحات
فیزیکی باقی میمانند .اما در یک بارکاری ،هرچه نرخ فشردهسازی
دادهها بیشتر شود ،آنگاه طرح پیشنهادی  ، IBUعملکرد بهتری در
عملیات زبالهروبی دارد .نتایج نمودار شکل  7نشان میدهد که سربار
زبالهروبی در طرح  IBUبرای بارکاری نصب برنامه ،حدود  7.4درصد
نسبت به طرح  LDCو حدود  4.75درصد نسبت به طرح ZFTL
کاهش داشته است .همچنین برای بارکاری  ، IOZoneاین میزان
کاهش در طرح  IBUنسبت به طرح  LDCحدود  4.89درصد و
نسبت به طرح  ZFTLحدود  7.14درصد است .دلیل اصلی بهبود
عملیات زبالهروبی در طرح  IBUبرای بارکاریهای نصب برنامه و
 ،IOZoneنوشتن درون بلوکی درخواستهای بروزرسانی برای داده-
های قابل فشردهسازی و همچنین رخداد عملیاتهای ادغام
جابجایی بسیار زیاد در چنین بارکاریهایی است .این دو عامل تعداد
عملیاتهای زبالهروبی را کاهش داده و سربار ناشی از مهاجرت
صفحات داده را کم میکند.

IOZone

Normalized GC overhead

ZFTLLDC IBU

ZFTLLDC IBU

ZFTLLDC IBU

نمودار شکل  8و شکل  9مقایسه تاخیر نوشتن و خواندن را در سه
طرح  ZFTL ، IBU Mappingو  LDCنشان میدهد .برای بارکاری
ویندوزی ،تاخیر نوشتن در طرح  IBU Mappingنسبت به طرح
 ZFTLحدود  1.2درصد کاهش و نسبت به طرح  LDCحدود 1.7
درصد افزایش دارد .ولی تاخیر نوشتن طرح پیشنهادی در بارکاری
 Program Installationنسبت به طرح  LDCحدود  4درصد و در
بارکاری  IOZoneحدود  3.3درصد کاهش داشته است .به طور کلی
طرح پیشنهادی در بارکاریهای  Program Installationو IOZone
نسبت به طرحهای  ZFTLو  LDCتاخیر نوشتن کمتری دارد ،ولی
در بارکاری ویندوزی تفاوت چشمگیری دیده نمیشود .بهطور کلی
نمودار شکل  8نشان میدهد که هر چه نرخ فشردهسازی دادهها در
یک بارکاری بیشتر باشد ،آنگاه طرح پیشنهادی IBU Mapping
تاخیر نوشتن کمتری نسبت به طرحهای دیگر دارد .این میزان
کاهش بیشتر ناشی از جداسازی درخواستهای نوشتن متوالی از
تصادفی و نگاشت بلوکی درخواستهای متوالی است .نگاشت بلوکی
درخواستهای متوالی باعث میشود که عملیاتهای زبالهروبی
کمتری حین نوشتن درخواستهای جدید اتفاق بیفتد و بدین
ترتیب میانگین کلی تاخیر نوشتن درخواستها کاهش یابد .با توجه
به نمودار شکل  ،8دلیل کاهش تاخیر نوشتن طرح IBU Mapping
نسبت به طرح  LDCدر بارکارهای  Program Installationو
 ، IOZoneسربار کمتر عملیات زبالهروبی حین نوشتن درخواستها
است .همچنین طرح  ، ZFTLبیشترین تاخیر نوشتن را دارد که
دالیل اصلی آن ناشی از سربار زمانی فشردهسازی دادههای غیرقابل
فشرده و انجام عملیاتهای زبالهروبی بیشتر حین نوشتن
درخواستهای جدید است.
IBU

LDC

ZFTL
100
90
80
70
60

Windows Program Installation
Block Erasure

)Normalized Time (ms

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 -2-4تاخیر نوشتن و خواندن درخواستها

50
IOZone

Page Migration

شکل  :7سربار عملیات زبالهروبی (نرمال شده به )100

Program
Installation

Windows

شکل  :8میانگین تاخیر نوشتن درخواستها (نرمال شده به )100
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IBU

LDC

همچنین مقدار حافظه مورد نیاز برای طرح پیشنهادی
از رابطه زیر بدست میآید:

ZFTL

90
80
70

60
50
IOZone

Program
Installation

Windows

= )𝑈𝐵𝐼( 𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑇 𝑝𝑎𝑀
× ) 𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑘𝑐𝑜𝑙𝑏(𝐹𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑖𝑧𝑒 ⁄
[(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑖𝑧𝑒 +
𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑖𝑧𝑒) +
])𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑝 ∗ 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 𝑘𝑐𝑜𝑙𝑏 𝑟𝑒𝑝 𝑒𝑔𝑎𝑝(

)Normalized Time (ms

100

IBU FTL

𝑀𝑎𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 (𝐼𝐵𝑈) = (8 𝐺𝐵 ⁄256 𝐾𝐵 ) × [(4 𝑏𝑦𝑡𝑒 +
𝐵4 𝑏𝑦𝑡𝑒) + (64 × 1)] = 2.25 𝑀1

همانگونه که در نمودار شکل  10نشان داده شده است ،مجموع
حافظه نگاشت در طرح  ZFTLو  LDCشامل مقادیر مورد نیاز برای
جداول  Page Map Tableو  Page State Tableاست .با توجه به
این نمودار و محاسبات انجام شده این مقدار برای طرحهای ZFTL
برابر با  10 MBاست ،در صورتی که حافظه نگاشت برای طرح IBU
 FTLبرابر با  2.25 MBارزیابی میشود .در نتیجه مقدار حافظه
نگاشت در طرح پیشنهادی حدود  77درصد کاهش مییابد .این
مقدار کاهش قابل توجه در طرح پیشنهادی ،بهدلیل تغییر در
ساختار جدول نگاشت و ترکیبی بودن آن است.

شکل  :9میانگین تاخیر خواندن درخواستها (نرمال شده به )100

به طورکلی طرح  LDCبارکاری ویندوزی بیشترین کاهش تاخیر
خواندن را نسبت به طرحهای دیگر دارد ،اما طرح پیشنهادی IBU
برای بارکاریهای نصب برنامه و  IOZoneبهترین عملکرد را داشته
است .به عنوان مثال تاخیر خواندن در طرح  IBU Mappingنسبت
به طرح  LDCحدود  8درصد در بارکاری  Program Installationو
حدود  2درصد در بارکاری  IOZoneکاهش نشان میدهد .تحلیل
نمودارهای تاخیر خواندن و تاخیر نوشتن و همجنین نمودار سربار
زمانی زبالهروبی نشان میدهد که در بارکاریهای سنگین ،هرچقدر
سربار زمانی عملیات زبالهروبی در یک طرح کمتر باشد ،آنگاه تاخیر
خواندن و نوشتن دادهها نیز به میزان مناسبی کاهش مییابد.

PST

PMT
12

8

 -3-4میزان حافظه نگاشت

6

مهمترین ویژگی طرح پیشنهادی ،کاهش قابلتوجه مقدار حافظه
مورد نیاز برای جدول نگاشت آدرس نسبت به طرح  ZFTLو LDC
است .از آنجایی که طرح  LDCبه لحاظ ساختار نگاشت آدرس
همانند طرح  ZFTLاست و از الگوریتم ترجمه آدرس صفحهای
استفاده میکند ،در نتیجه جداول نگاشت آدرس در هر دو طرح به
لحاظ میزان مصرف حافظه یکسان هستند و در محاسبات فقط اشاره
به طرح  ZFTLشده است .مقدار حافظه مورد نیاز برای جداول
نگاشت در طرح  ZFTLو  LDCاز رابطه زیر بدست میآید :

4
2

)MEMORY SPACE (MB

10

0
IBU

ZFTL , LDC

شکل  :10مقدار حافظه مورد نیاز برای جداول نگاشت آدرس

 -5نتیجهگیری
حافظههای  NANDفلش به دلیل ویژگیهای ذاتیشان ،دارای طول
عمر محدودی بوده و صفحات فیزیکی آنها قابلیت بروزرسانی درون
مکان را ندارند .برای پوشش این محدودیتها از یک سفتافزار ،به
نام الیه ترجمه فلش استفاده میشود .از میان مولفههای درون ،FTL
مولفههای ترجمه آدرس و زبالهروبی اثر بسیار زیادی بر کارایی
حافظههای فلش دارند و بسیاری از تحقیقات گذشته ،بر بهبود این
دو مولفه متمرکز شدهاند .یکی از روشهای پیشنهادی برای افزایش
طول عمر حافظههای فلش ،استفاده از روش فشردهسازی دادهها در
سطح الیه ترجمه فلش است که اندازه بسیار زیاد جداول نگاشت

= )𝐿𝑇𝐹𝑍( 𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑇 𝑝𝑎𝑀 𝑒𝑔𝑎𝑃
× ) 𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑒𝑔𝑎𝑝((𝐹𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑖𝑧𝑒 ⁄
))𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑟𝑑𝑑𝑎 𝑒𝑔𝑎𝑝 𝑙𝑎𝑐𝑖𝑠𝑦(𝑝ℎ
= )𝐿𝑇𝐹𝑍( 𝑒𝑧𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑇 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑆 𝑒𝑔𝑎𝑃
)𝑒𝑡𝑦𝑏 ((𝐹𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑖𝑧𝑒 ⁄𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 ) × 1
× ) 𝐵𝐾 𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑀𝑎𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 (𝑍𝐹𝑇𝐿) = (8 𝐺𝐵 ⁄4
𝐵𝑀 (4 𝑏𝑦𝑡𝑒) = 8
= )𝐵𝐾 𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 (𝑍𝐹𝑇𝐿) = (8 𝐺𝐵) × (4
𝐵𝑀 2
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[9] A. S. Ramasamy, P. Karantharaj, "RFFE: A buffer cache

،آدرس در این طرحهای قبلی و نیاز به عملیات زبالهروبی پیچیده
 در این مقاله یک الیه ترجمه.یکی از مهمترین معایب آنها است
 فلش پیشنهادNAND ) برای حافظههایIBU FTL( فلش جدید
FTL شده است که با استفاده از روش فشردهسازی دادهها در سطح
 مقدار،و پیشنهاد یک واحد ترجمه آدرس ترکیبی جدید برای آن
حافظه مورد نیاز برای جدول نگاشت آدرس را به میزان قابل توجهی
 ارزیابی طرح.) کاهش نسبت به طرح قبلی77% ( کاهش میدهد
 نشان میدهد که تاخیر،پیشنهادی توسط بارکاریهای استاندارد
 نسبت به طرح مشابه قبلی کاهش قابلIBU FTL نوشتن در طرح
- نسبت به طرحIBU FTL  مهمترین برتری طرح.قبولی داشته است
 در مقدار حافظه مورد نیاز برای جدول نگاشت آدرس،های مشابه
هایSSD  وExternal هایSSD است که آن را مناسب استفاده در
- به دلیل نگهداری ابرداده.مخصوص کامپیوترهای شخصی میکند
 مسئله قطع ناگهانی منبع،RAM های جداول نگاشت در حافظه
تغذیه در حافظه های فلش از اهمیت باالیی برخوردار بوده و ارائه
 برای پشتیبانگیری از ابردادهها وIBU روشی بسیار کارا در طرح
بازیابی سریع سیستم پس از قطع ناگهانی منبع تغذیه میتواند به
 فلشNAND عنوان یکی از کارهای آینده در رابطه با حافظههای
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