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Пам’ять NAND використовує унікальний метод для організації даних, що 
зберігаються, який не дозволяє їм бути доступними за допомогою стандартних викликів 
файлової системи. Крім цього, різні технології в меншому або більшому ступені схильні 
різного роду обмеженням, що зменшують час життя накопичувачів і які знижують загальну 
продуктивність. З впровадженням нових технологій, таких як NAND з щільністю 4 бита на 
комірку, ці обмеження стають експоненціально складнішими, ніж при переході від SLC (1 
біт на комірку) до MLC (2 біта на комірку). Перед записом нових даних на накопичувач 
раніше записані дані повинні бути стерті для звільнення місця. Цей процес відомий як цикл 
запису-стирання. Оскільки зменшуються розміри вироблюваних кристалів з метою 
розміщення більшої їх кількості на кожній підкладці і збільшується щільність комірок, то 
зростає вірогідність помилок, що вимагає складнішої організації циклу запису-стирання. 
Все це у результаті приводить до швидшого витрачання ресурсу накопичувача і збільшення 
споживання енергії. Кількість циклів запису і стирання для кожного фізичного блоку флеш 
пам’яті обмежена. Ця межа падає із збільшенням кількості бітів, що містяться в одній 
комірці: для флеш пам’яті з однорівневими комірками - це 100К циклів, з багаторівневими 
комірками – 10К циклів. Для збільшення ресурсу пристроїв флеш пам’яті необхідний 
механізм, який рівномірно розподіляє операції запису даних по всіх елементах пам’яті. 
TrueFFS використовує два типи контролю зносу елементів пам’яті: динамічний і статичний. 
Динамічний контроль використовує статистичний розподіл для наново записуваних даних. 
Логічні сектори динамічно відображаються в будь-який доступний фізичний сектор 
відповідно до даних статистики на даний момент часу. При статичному контролі області 
флеш пам’яті можуть містити статичні файли, що характеризуються секторами даних, які 
залишаються незмінними впродовж тривалого періоду часу. Якщо використовувати 
контроль зносу комірок тільки для наново записуваних даних, то статичні області ніколи не 
братимуть участь в цьому процесі. Для усунення цього обмеження TrueFFS примусово 
переміщає дані із статичних областей в динамічні. 
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