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7.2 Lições de Sistemas Operativos 

Gestão de Memória 

 Introdução 

 Carregamento de Código 

 Relocação 

 Unidade de Gestão Memória 

 Segmentação 

 Alocação de Memória 

 Paginação 

 Estrutura da Tabela de Páginas 

 Exemplo: O Pentium Intel 



7.3 Lições de Sistemas Operativos 

Objectivos 

 Apresentar uma descrição pormenorizada das várias formas 

de organização da memória 

 Comparar várias técnicas de gestão de memória, 

nomeadamente segmentação e paginação  

 Apresentar um exemplo real baseado no Pentium Intel, que 

suporta segmentação pura e segmentação com paginação 



7.4 Lições de Sistemas Operativos 

Introdução 

 A memória principal e os registos e o cache são os únicos 
dispositivos de armazenamento que o CPU pode aceder directamente 

 Quando um programa é executado, o seu código tem portanto de ser 
trazido de disco para a memória central 

 A imagem do processo é carregada em memória 

 Para que o processo possa ser carregado em memória é necessário 
atribuir-lhe um espaço 

 Pode ser em qualquer zona da memória física que esteja livre 

 Designado por espaço de endereçamento físico do processo 

 Uma vez que existem inúmeros processos carregados 
simultaneamente em memória (residentes): 

 Os processos residentes em memória devem ter espaços físicos 
distintos 

 Têm de existir mecanismos de protecção memória para assegurar 
a separação entre eles 

 Como é que cada processo sabe qual é o seu espaço de 
endereçamento físico? 

 

=> Ligação entre Instruções e Memória  



7.5 Lições de Sistemas Operativos 

Ligação de Instruções e Dados à Memória 

 A ligação das Instruções e Dados a Endereços Físicos da 
Memória podem ser feitos em três alturas distintas: 

 Na compilação: se os endereços de memória são conhecidos à 
priori, o código pode gerado de forma absoluta 

 Mas se o endereço de início muda, terá de ser recompilado 

 No carregamento: se os endereços da memória onde o 
processo vai ser carregado não são conhecidos no momento da 
compilação, o código é gerado em modo relativo 

 Na execução: se o processo pode ser carregado em vários 
endereços memória diferentes durante a sua execução, a ligação 
aos endereços não pode ser realizada de forma definitiva.  

 Nesse dois últimos casos é necessário suporte do hardware para 
realizar o mapeamento de endereços 

 Registos de Base e Limite 

 Unidade de Gestão Memória 



7.6 Lições de Sistemas Operativos 

Geração de uma Imagem Executável 



7.7 Lições de Sistemas Operativos 

Carregamento Dinâmico 
 Utilizado em todos os SO evoluídos actuais 

 Designa o facto de só carregar código executável em memória 
quando é invocado 

 Permite uma melhor aproveitamento do espaço memória 

 Se não for invocado, nunca é carregado 

 Muito útil quando grandes quantidades de código são 
necessários para gerir casos que ocorrem pouco 
frequentemente 

 A ligação de endereços é deixada para o momento da execução 

 É implementada por um módulo (stub) utilizado para localizar o 
código e invocar o seu carregamento dinâmico 

 Depois de uma rotina ser localizada e/ou carregada, o stub 
invoca-a no endereço em que se encontra mapeada 

 É necessária a intervenção do sistema operativo para carregar a 
rotina e mapeá-la no espaço de endereçamento do processo 

 O carregamento dinâmico pode ser utilizado com bibliotecas 
partilhadas por vários processos, ou com módulos do Sistema 
Operativo 



7.8 Lições de Sistemas Operativos 

Espaços de Endereçamento Lógico e Físico 

 Nos sistemas actuais, quando a imagem de um processo é 

gerada nunca é conhecido o local onde vai ser carregado um 

processo 

 Durante a execução de um processo, este pode vir a ser 

carregado em zonas distintas de memória 

 A separação entre o espaço de endereçamento lógico e 

espaço de endereçamento físico de um processo é essencial 

para a Gestão de Memória 

 Endereços lógicos – gerados pelo CPU, também 

conhecidos por endereços virtuais. 

 Endereços físicos – endereços efectivamente enviados 

para a memória 

 O mapeamento (correspondência) entre o espaço lógico e 

físico é realizado por um dispositivo hardware fundamental 

 Unidade de Gestão Memória ou Memory Management Unit 



7.9 Lições de Sistemas Operativos 

Exemplo de Endereços Lógicos 
O programa C: 

Produz sempre os mesmo resultados,  

executado N vezes em simultâneo: 

Conclusão: os endereços lógicos de um processo são sempre os mesmos, 

os endereços físicos é que mudam 



7.10 Lições de Sistemas Operativos 

MMU - Memory Management Unit 

 Unidade de Gestão de Memória (UGM) 

 Dispositivo hardware que mapeia endereços lógicos para físicos 

 Num sistema com MMU, o conteúdo dos registo de relocação é 

utilizado para modificar todos os endereços (lógicos) gerados por 

um processo antes de serem enviados para a memória física 

 O programa utilizador só conhece endereços lógicos, nunca 

conhece o endereço físico real 

 Existem inúmeros tipos de MMU (ou UGM) 

 Inicialmente simples, baseada em registos de relocação 

 Constituída depois por um chip dedicado com mais funções 

 Actualmente faz parte do chipset da maioria dos processadores, 

tendo-se tornado bastante complexo de utilizar e programar 



7.11 Lições de Sistemas Operativos 

Mecanismo Básico de Relocação 

 A todos os endereços lógicos gerados pelo CPU é adicionado o valor 

contido num registo de relocação 



7.12 Lições de Sistemas Operativos 

Mecanismo Básico de Limitação 

 É também necessário limitar o espaço de endereçamento lógico a que 

um processo pode aceder 

 Para isso são utilizados os dois registos base e limite 



7.13 Lições de Sistemas Operativos 

 Com os Registos de Base e Limite é possível implementar um 

esquema de protecção muito simples: 

 Quando o endereço gerado pelo CPU é inferior à base ou superior 

ao limite é gerada uma excepção para o sistema operativo 

 Para cada processo são carregados valores diferentes nos registos 

Mecanismo Básico de Protecção 



7.14 Lições de Sistemas Operativos 

Gestão da Memória com UGM 

 A memória principal é geralmente dividida em duas partições: 

 O Sistema Operativo, geralmente carregado a partir do início da 

memória, contendo o vector de interrupções 

 Os Processos dos utilizadores carregados na restante zona 

sendo necessário alocar memória para os conter 

 Os registos de relocação da MMU são utilizados para impedir os 

processos de acederem ao espaço uns dos outros e ao do sistema 

 O Registo de Base contém sucessivamente o endereço de início 

de cada processo activo 

 O registo de Limite contém o valor máximo do intervalo de 

endereços lógicos autorizados para cada processo 

 Todos os endereços acedidos pelo processo devem estar 

contidos entre o valor de base e o de limite, caso contrário é 

gerada uma excepção de acesso inválido 

 Os endereços são mapeados pela UGM dinamicamente 



7.15 Lições de Sistemas Operativos 

Partições Fixas e Variáveis 

 Tradicionalmente os SO utilizavam partições de memória de tamanho 

fixo 

 A memória era dividida em partições de vários tamanhos, de 

comprimento fixo 

 A memória não alocada numa partição não pode ser utilizada 

enquanto a partição estiver ocupada, provocando fragmentação 

do espaço de alocação 

 No sistemas mais recentes com características interactivas, o espaço 

memória utilizado pelos processos pode variar muito no decorrer da 

sua execução 

 A organização da memória passa a ser realizada em partições de 

tamanho variável 

 As partições podem ser agregadas ou separadas segundo as 

necessidades dos processos 

 Neste caso a fragmentação só depende do algoritmo de alocação 



7.16 Lições de Sistemas Operativos 

Mecanismos de Particionamento 

 Existem várias formas de particionar o espaço memória, que 

dependem sobretudo do tipo de Unidade de Gestão Memória 

utilizada 

 O mecanismo mais simples consiste na utilização de dois 

registos base e limite, que só permitem alocação contínua de 

toda a memória de um processo 

 Com a evolução do hardware, mecanismos mais complexos têm 

sido desenvolvidos e integrados pelos SO ao longo dos tempos 

 Utilização de múltiplos registos de relocação, permitindo distinguir 

várias zonas distintas no espaço de um processo 

 Segmentação 

 Decomposição do espaço lógico e físico em inúmeras pequenas 

zonas independentes da natureza do seu conteúdo 

 Paginação 



7.17 Lições de Sistemas Operativos 

Segmentação 

 Um modo de particionamento da memória que implementa uma 

visão próxima da do utilizador  

 Um programa pode ser considerado como um conjunto de 

segmentos que correspondem a zonas com diferente conteúdo: 

 Código 

 Programa principal 

 Subrotinas (funções) 

 Objectos (métodos) 

 Bibliotecas 

 Dados 

 Variáveis locais 

 Variáveis globais 

 Pilha 

 Etc.. 



7.18 Lições de Sistemas Operativos 

Visão do Programa Utilizador 



7.19 Lições de Sistemas Operativos 

Espaço Lógico em C / Unix 

Code Segment 

Initialized Part  

Data Segment 

Uninitialized Part  

Data Segment 

Heap Storage 

Stack Segment 

Environment 

Variables, … 
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7.20 Lições de Sistemas Operativos 

Visão Lógica da Segmentação 

1 

3 

2 

4 

Espaço Lógico  Espaço Físico 

3 

2 

1 

4 

 Os segmentos lógicos têm todos o mesmo tamanho mesmo que o 

seu espaço não seja completamente utilizado 

 O tamanho mínimo do segmento físico (bloco de alocação) 

depende da implementação do hardware de segmentação 

Logical 

Segment 

Size 



7.21 Lições de Sistemas Operativos 

Arquitectura Segmentada 

 Um endereço lógico é dividido  em duas partes: 

 

 

   

 

 Tabela de Segmentação – mapeia endereços lógicos em físicos; 

 A cada segmento lógico é associada uma linha da tabela, que contém: 

 base – contém o endereço de memória física onde o segmento está 

carregado 

 limite – indica o comprimento do segmento em bytes 

 Tradicionalmente, o tamanho típico de um segmento varia entre 64 a 256 Kbytes 

 O segmento lógico tem tamanho fixo, mas como o seu espaço pode não ser 

todo ocupado, a alocação física de cada segmento pode ser de tamanho 

variável 

Segment number Segment offset 

s d 



7.22 Lições de Sistemas Operativos 

UGM Segmentada 

 A UGM indexa a tabela de segmentação com o número de segmento s: 

 Verifica que o offset d do endereço é inferior ao limite autorizado para o segmento 

(tamanho máximo da zona lógica utilizada) 

 Soma o valor base com o offset d do endereço obtendo o endereço físico em 

memória 

 

 



7.23 Lições de Sistemas Operativos 

Exemplo de Segmentação 



7.24 Lições de Sistemas Operativos 

Protecção e Partilha de Segmentos 

 Protecção 

 A cada elemento da tabela de segmentos está associado 

Um bit de validação = 0  segmento ilegal 

Bits de privilégios de leitura/escrita/execução (R/W/X) 

 Esta funcionalidade permite partilhar zonas de memória entre 
vários processos 

 Ex. segmento de texto (código) partilhado entre várias 
instâncias da mesma aplicação com protecção contra 
escrita (read only) 

 A mais pequena zona de memória lógica para a qual se 
podem estabelecer protecções distintas é o segmento: 

 A partilha de código entre processos é feita por segmentos 

 No caso de só se pretender partilhar uma pequena 
quantidade de memória, o resto do espaço lógico é 
inutilizado 



7.25 Lições de Sistemas Operativos 

Granularidade de Alocação 

 Embora seja possível endereçar todos os bytes da memória física, a 

alocação é feita por quantidades indivisíveis de memória que são 

geralmente designados por blocos 

 O tamanho do mais pequeno bloco de memória que é possível 

alocar de forma independente define a granularidade de 

alocação 

 A granularidade depende de características hardware da unidade de 

segmentação. 

 O tamanho (número de bits) do registos de segmentação condiciona:  

 O número de blocos máximo que é possível definir em memória 

 O mais pequeno bloco de memória que é possível endereçar 



7.26 Lições de Sistemas Operativos 

Dimensão do Registo de Segmentação 

 Exemplo de uma arquitectura de 32 bits: 

 16K segmentos (214) de 256 Kbytes (218): 

 Um registo de segmentação com 32 bits pode conter: 

 4 bits de protecção 

 16 bits de base: permite endereçar 216 (65.536) blocos distintos 

 12 bits de limite: permite endereçar 212 (4.096) blocos distintos 

 A dimensão mínima do bloco físico é de 232 / 216 = 216 (64 KBytes) 

 O limite é definido em múltiplos de 218 / 212 = 26 (64 Bytes) 

 A quantidade de memória alocada será sempre um múltiplo de 64 Kbytes  

 

r v limite base w x 

segmento offset 
Endereço 

Lógico 

Registo 

Segmentação 

16 bits 12 bits 

14 bits 18 bits 



7.27 Lições de Sistemas Operativos 

Problemas da Segmentação 

 O tamanho mínimo do segmento físico define o mais pequeno 
bloco de memória endereçável 

 O particionamento introduzido pela segmentação é pouco flexível 
e cria geralmente blocos de grande dimensão 

 Introduz fragmentação por não optimizar a utilização do espaço 
memória disponível 

 A alocação memória associada à segmentação é feita em 
modo contínuo 

 Cada segmento tem de ser contido num bloco indivisível de 
memória física 

 É portanto necessário alocar espaço contíguo para conter a 
totalidade de cada segmento 

 Na realidade, os processadores actuais utilizam um misto de 
segmentação e paginação 



7.28 Lições de Sistemas Operativos 

Fragmentação 

 Fragmentação Interna – o espaço alocado é maior do que o 

necessário 

 Partes de segmentos não utilizadas pois não é possível endereçar blocos 

mais pequenos 

 Fragmentação Externa – o espaço memória total livre que existe é 

suficientemente grande para satisfazer um pedido, mas não é contínuo 

 Os fragmentos são menores que o segmento mínimo 

 A fragmentação externa pode ser reduzida através de compactação 

 Reorganizar dinamicamente o espaço memória de forma a colocar a 

memória livre em blocos contíguos com tamanho igual ou múltiplo do 

segmento 

 É necessário desactivar os processos cuja memória é realocada 

 A fragmentação interna não pode ser evitada 

 Tem a ver com as características da UGM (bloco mínimo endereçável) 



7.29 Lições de Sistemas Operativos 

Fragmentação Externa 

Operating 

System 

Operating 

System 

Process 0 

Process 6 

Process 2 

Process 5 

Process 4 

Operating 

System 

Process 0 

Process 6 

Process 2 

Process 5 

Process 4 

Operating 

System 

Process 0 

Process 1 

Process 2 

Process 3 

Process 4 

Fragmentação Externa: a compactação permite mover os processos 

em memória e juntar os espaços livres num único bloco livre 
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7.30 Lições de Sistemas Operativos 

Paginação 

 Resolve os problemas de fragmentação introduzidos pela alocação 
contínua em arquitecturas segmentadas 

 O espaço de endereçamento físico de um processo pode ser 
descontínuo 

 A memória livre é utilizada onde estiver disponível 

 A memória física é dividida em blocos de tamanho fixo chamados 
frames (“molduras”) cujo tamanho é uma potência de 2, geralmente 
compreendido entre 1024 e 8192 bytes. 

 O espaço de endereçamento lógico é dividida em blocos do mesmo 
tamanho chamados páginas 

 O sistema guarda a lista de todas as frames livres 

 Para executar um processo com uma dimensão de n páginas é 
necessário alocar n frames livres, não necessariamente contíguas 

 A localização física de cada frame é guardada numa tabela de 
páginas para realizar a tradução de endereços lógicos em endereços 
físicos 

 A fragmentação é reduzida ao interior das páginas 



7.31 Lições de Sistemas Operativos 

Tradução de Endereços 

 Para um espaço de endereçamento 2m e tamanho de página 

2n  (n < m), o endereço físico é da forma: 

 

 

 

 

 O endereço gerado pelo CPU é dividido em: 

 Número de página (p) – usado como índice numa 

tabela de páginas que contém o endereço de base da 

frame correspondente em memória física 

 Offset de Página (d) – é combinado com o endereço de 

base para formar o endereço físico enviado para a 

memória 

page number page offset 

p d 

m - n n 
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Mecanismo de Paginação 

CPU 

External Address Bus 

Internal Address Bus 

Page Frame N 

Offset 

RAM 



7.33 Lições de Sistemas Operativos 

UGM Paginada 



7.34 Lições de Sistemas Operativos 

Conteúdo da Tabela de Páginas 



7.35 Lições de Sistemas Operativos 

Exemplo de Alocação Paginada 

Memória de 32 bytes e páginas de 4 bytes 



7.36 Lições de Sistemas Operativos 

Alocação de Memória por Frames 

Antes da alocação Depois da alocação 



7.37 Lições de Sistemas Operativos 

Protecção Memoria 

 A protecção memória é implementada para garantir uso exclusivo de 

processos a espaço memória 

 Bit Válido/inválido associado a cada entrada na tabela de páginas: 

 “válido” indica que a página associada está no espaço de 

endereçamento do processo e é portanto um acesso legal 

 “inválido” indica que a página não está acessível no espaço de 

endereçamento de um processo 

 Um acesso de um processo a uma página com o bit inválido 

provoca uma excepção (trap) 

 Cada processo tem um conteúdo específico da tabela de páginas 

que faz parte do seu contexto de execução 

 Mesmo as páginas não utilizadas pelo processo têm de ser 

declaradas inválidas para prevenir acessos fora do espaço 

autorizado 



7.38 Lições de Sistemas Operativos 

Bit Válido (v) / Inválido (i) 



7.39 Lições de Sistemas Operativos 

Páginas Partilhadas 

 Código partilhado 

 Uma cópia de código read-only pode ser partilhada por vários 

processos com múltiplas instâncias (ex: editores de texto, 

compiladores, browsers, etc…) 

 O código partilhado tem de aparecer no mesmo local no 

endereço lógico do processo 

 Dados e código privado 

 Cada processo tem uma cópia privada separada dos dados e 

de código que não é partilhado 

 As páginas de código privado e de dados podem estar em 

qualquer lugar do espaço de endereçamento lógico do 

processo 

 Os descritores de páginas contêm informação adicional 

 Código / Dados 

 Leitura / Escrita 
Page Frame R W X V 



7.40 Lições de Sistemas Operativos 

Exemplo de partilha de Páginas 



7.41 Lições de Sistemas Operativos 

Memória Virtual 

 Princípio Básico - diferenciação entre a memória lógica do 

utilizador e a memória física do sistema 

 Introduzida pela Unidade de Gestão Memória 

 Só algumas partes de cada processo precisam de estar em 

memória para execução 

 Consequentemente, o espaço de endereçamento lógico pode 

ser muito superior ao físico 

 Algumas partes do espaço físico podem ser partilhadas por 

diferentes espaços lógicos de vários processos 

 Permite um carregamento de processos em memória já que 

nem todo o seu conteúdo precisa de estar presente no início 

 A memória virtual pode ser implementada através de: 

 Paginação - Demand paging  

 Segmentação - Demand segmentation 



7.42 Lições de Sistemas Operativos 

Memória Virtual > Memória Física 

 



7.43 Lições de Sistemas Operativos 

Demand Paging 

 Princípio: trazer páginas para memória só quando são necessárias 

 Menos utilização memória 

 Menos I/O 

 Melhor resposta 

 Mais utilizadores 

 Quando uma página é acedida várias situações podem ocorrer: 

 Página Válida e Presente  acesso autorizado 

 Referência Inválida  gerar excepção e terminar o processo 

 Referência Válida e Não Presente  gerar excepção (page fault) 

e trazer o conteúdo da página para memória 

 Lazy swapping - Só trazer uma página quando é precisa 

 Um swapper que gere páginas é designado por pager (paginador) 

 



7.44 Lições de Sistemas Operativos 

Utilização do Bit Válido / Inválido 
 A cada página está associado um bit de protecção que indica o estado da 

página: v  em memória, i  não presente 

 Inicialmente, o bit de validade é posto a i em todas as páginas sendo 
passado para à medida que as páginas são carregadas 

 Exemplo de uma tabela de páginas com algumas entradas inválidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No decorrer da translação de endereços, se o bit estiver a I  page fault 
(falha de página) 

v 

v 

v 

v 

i 

i 

i 

…. 

Frame # valid-invalid bit 

page table 



7.45 Lições de Sistemas Operativos 

Processo Parcialmente Carregado 



7.46 Lições de Sistemas Operativos 

Tratamento de uma Falha de Página 

 Na primeira referência a uma página não presente, é gerada 
uma excepção que interrompe o processo e transfere o controlo 
para o Sistema Operativo: 

             page fault (ou falha de página) 

1. O sistema operativo consulta a tabela de páginas e decide: 

 Se referência Invalida  abort 

 Página não presente  continuar o tratamento 

2. Escolher uma frame vazia na memória física 

3. Trazer o conteúdo da página para essa frame 

4. Actualizar a tabela de paginas com o endereço da frame 

5. Mudar o valor do bit = v 

6. Reiniciar o processo na instrução exacta que causou a falha de 
página 



7.47 Lições de Sistemas Operativos 

Passos da Gestão de Falha de Página 



7.48 Lições de Sistemas Operativos 

Substituição de Páginas 

 No caso de não haver memória livre disponível, a escolha de uma 

nova frame para carregar a página em falta tem de passar por um 

processo mais complexo 

 Substituição de Páginas: escolher uma página em memória que não 

esteja a ser utilizada, enviá-la para disco (swap-out) e utilizar a 

frame assim libertada 

 A substituição de páginas é um processo complexo que implica 

 A utilização de um algoritmo de selecção e substituição de 

páginas não utilizadas 

 O algoritmo tem de minimizar o número de falhas de páginas no 

sistema 

 Tem consequências críticas no desempenho do sistema em 

situações de sobre utilização de memória 

 Uma mesma página pode ser trazida para memória várias vezes 
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Substituição de Página 
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Optimizações Possíveis 

 Evitar sobre alocação de memória iniciando substituição de 

páginas antes de atingir situações de míngua 

 Page stealing: periodicamente, o sistema liberta 

frames segundo critérios de menor utilização e 

conteúdo inalterado  

 Utilizar mais um bit de estado nas tabelas de páginas que 

indica quando o conteúdo de uma página foi modificado 

 Modify (dirty) bit: só as páginas modificadas precisam 

de ser transferidas para disco (paging file) 

 A funcionalidade de substituição de páginas completa a 

separação entre memória física e lógica, permitindo a 

abstracção da memória virtual poder ter dimensão superior 

à da memória física  
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Transferências entre Memória Paginada e Disco 



7.52 Lições de Sistemas Operativos 

Implementação da Tabela de Páginas 

 A tabela de paginas pode estar guardada em memória principal 

 O Registo de Base da Tabela de Páginas aponta para o início da 

tabela de páginas (Page Table Base Register – PTBR) 

 O Registo de Comprimento da Tabela de Páginas indica o tamanho 

da tabela de páginas (Page Table Length Register - PRLR) 

 Assim, cada ciclo memória implica dois acessos à memória 

 Um para aceder à tabela de páginas, outro para aceder ao 

conteúdo 

 Nos processadores mais recentes, a tabela de páginas é implementada 

em hardware especial de acesso rápido, designado por Memória 

Associativa ou Translation Look-aside Buffer (TLB) 

 Alguns TLBs armazenam também Identificadores de Espaço de 

Endereçamento que estão univocamente associados a cada processo 

para permitir ter vários contextos armazenados 
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Memória Associativa  
 Memória Associativa: memória endereçada pelo conteúdo 

 Os pares (P, F) são colocados em registos associados da 

memória associativa   

 

 

 

 

 

 Tradução de endereço (P => F): 

 Comparar em paralelo todos os P com o valor apresentado 

 Se o valor está num registo 

 Utilizar a frame F associada 

 Senão: 

 Indexar a tabela de páginas em memória com P e obter F 

 Actualizar a memória com o par (P,F) 

Número de Página P = y Número de Frame F 

y = y  
x ≠ z 

w ≠ y 

z ≠ y 

b 

a 

c 

d 

F = b 
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Hardware de Paginação com TLB 
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Tempo de Acesso Efectivo 

 O tempo de translação de endereços é essencial para o desempenho 
do acesso à memória 

 Exemplo: 

 Tempo de procura na memória associativa: Ta = 5 ns 

 Ciclo de acesso memória: Tm = 30 ns 

 O tempo total de acesso à memoria é: 

 TLB hit: Tt = Ta + Tm = 35 ns 

 TLB miss: Tt = Ta + 2 x Tm = 65 ns 

 Percentagem de êxito 

 Nº de vezes que uma página é encontrada nos registos do TLB / 
nº de vezes que não é encontrada 

 Se a percentagem de êxito for 0.90: 

 Effective Access Time (EAT) 

 EAT = 0.90 x 35 + 0.10 x 65 = 38 ns 
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Problema das Tabelas de Paginação 

 Para CPUs com espaços de endereçamento de 32 bits (4 Gb), o 

número de entradas da tabela de páginas torna-se grande demais: 

 Para páginas de 4Kbytes (212), o número de entradas 

necessárias na tabela de páginas é de 232/212 = 220 

 1 Milhão de entradas por processo ! 
 

 

 

 Mesmo as páginas não utilizadas por processos precisam de ser 

preenchidas para impedir acessos fora do espaço permitido 

 Por isso utilizam-se outras formas de particionamento do endereço 

lógico, sobretudo em arquitecturas de 64 bits 

 Tabelas de Páginas Hierárquicas 

 Tabelas de Páginas com Hashing 

 Tabelas de Páginas Invertidas 

12 20 
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Tabelas de Páginas Hierárquicas 

 O espaço de endereçamento é dividido em várias zonas, 

correspondendo a vários níveis de tabelas de páginas 

 As páginas não utilizadas são invalidadas no nível superior 

 Um técnica simples é utilizar um a tabela de páginas com dois níveis 

em endereços de 32 bits: 

 

 

 Mas para 64 bits ainda não é suficiente ! 

 São necessários ainda mais níveis 

 

12 10 10 

14 10 20 20 
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Exemplo de Paginação a 2 Níveis 

 Um endereço lógico (CPU de 32-bits com páginas de 4K) é dividido em : 

 Número de tabela de páginas representado por 10 bits 

 Num número de página na tabela representado por 10 bits 

 Offset na página representado por 12 bits 

 Assim um endereço lógico é particionado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 onde pi o índice na tabela de páginas externas e p2 é o offset dentro 

dessa tabela 

tabela offset 

pi p2 d 

10 10 12 

página 
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Esquema de Tradução de Endereços 
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Implementação de Paginação a 2 Níveis 
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Paginação a N níveis 

Dois níveis de paginação em 64 bits não é suficiente (242 = 4 Tb !) 

Necessidade de mais níveis em arquitecturas de 64 bits 
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Segmentação e Paginação 

 Algumas arquitecturas utilizam Segmentação e Paginação em 

conjunto: 

Offset Página Segmento 
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Exemplo: o Intel Pentium 

 Suporta segmentação e paginação 

 O CPU gera um endereço lógico 

 Entra na unidade de segmentação 

 Produz um endereço linear  

 Endereço linear entra na unidade de paginação 

 Gera um endereço físico para a memória 

 O conjunto das duas unidades de segmentação e paginação 

realiza as funcionalidades de Gestão Memória 
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Conversão de Endereços no Pentium 

Linear address 

13 

s 

1 

g 

2 

Offset 

32 

p 

Logical address 

Segment Register 

s: Segment Descriptor 

g: Global / Local 

p: Privilege Level 
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Segmentação no Pentium Intel 

13 

Segment Register 
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Paginação no Pentium  
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Registos do 

Pentium 
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Registos de Segmentação do Pentium 

13 

s 

1 

g 

2 

p 

Segment Register 

s: Segment Descriptor 

g: Global / Local 

p: Privilege Level 
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Registos de Gestão 

Memória do Pentium 
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Endereço Linear em Linux 

Dividido em quatro partes: 

No Pentium, o middle directory não é utilizado 
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Paginação a 3 Níveis no Linux 
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Fim 


