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Gerenciamento de memória

• Idealmente os programadores desejam memórias
– grandes
– rápidas
– não voláteis

• Hierarquia de memórias 
– (1) pequena quantidade de memória rápida e cara – 

cache 
– (2) certa quantidade de memória principal de média 

velocidade e preço baixo
– (3) muitos gigabytes de memória lenta e barata em 

disco

• Gerenciador de memória cuida da hierarquia de 
memórias.
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Monoprogramação sem permuta ou 
paginação

• Três formas simples de organização de 
memória para um sistema operacional com um 
processo de usuário.
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Multiprogramação com partições fixas

• Partições fixas de memória com:
– filas de entrada separadas: mal 

aproveitamento da memória disponível em 
alguns casos;

– fila de entrada única: pode prejudicar 
processos pequenos.
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Modelo de multiprogramação
• Motivação para multiprogramação: boa parte do 

tempo de um processo é gasta com E/S.
– Se houver outros processos prontos na memória e 

eles forem executados, taxa de utilização da CPU 
é aumentada.

• Suposição: seja p a fração do tempo de execução 
que um processo espera por operações de E/S.

• A probabilidade de que n processos iguais 
estejam todos aguardando por operações de 
E/S é pn. É a probabilidade da CPU estar 
ociosa.

• A probabilidade da CPU estar ocupada é (1 – 
pn) ou (1-p

1 
p

2 
...p

n
), caso sejam processos 

diferentes.
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Taxa de ocupação da CPU

• A utilização da CPU é função do número de 
processos em memória e da fração de tempo gasta 
com E/S.

Degree of multiprogramming
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Análise de desempenho de sistema 
multiprogramado

• (a) Tempo de chegada e requisitos de 4 jobs.
• (b) Uso de CPU por 1 a 4 jobs com 80% de espera em E/S.
• (c) Seqüência de eventos quando jobs começam e terminam.

– números sobre as linhas indicam minutos de CPU obtidos em 
cada intervalo.
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Relocação e Proteção

• Não se sabe a priori em que endereços um 
programa será carregado.
– Os endereços de variáveis e de rotinas não 

podem ser absolutos.
– Um programa em uma partição não pode 

invadir outras partições.
• Uso de valores base e limite:

– endereços são somados ao valor base para serem 
mapeados no endereço físico correto;

– endereço físico que ultrapassar valor limite causa 
erro e pára o programa.
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Permuta (Swapping)

• Alocação de memória muda quando 
processos chegam e saem da memória.

• Áreas sombreadas representam memória 
desocupada.
– Buracos são formados com o tempo.
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Ocupação de memória

• (a) Alocação de memória para aumento do 
processo.

• (b) Alocação de memória para aumentos das 
áreas de dados e de pilha.
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Gerenciamento de memória
por mapa de bits

• (a) Região da memória com 5 processos e 3 
buracos livres.

• (b) Mapa de bits correspondente.
• (c) Representação da memória com lista 

ligada.
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Gerência de memória com listas 
ligadas

• Para um processo X que termina, há 4 
possibilidades de se agrupar sua memória 
com outras áreas já livres.
– Listas ligadas facilitam este 

agrupamento.
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Estratégias para busca de memória

• First fit: primeira região livre encontrada é 
alocada ao processo.

• Next fit: sempre busca regiões livres a partir 
do ponto onde parou na busca anterior.

• Best fit: varre toda a memória e aloca a 
menor região livre possível para o processo.

• Worst fit: varre toda a memória e aloca a 
maior região livre possível para o processo.

• Qual a diferença prática entre estas 
estratégias? Como elas podem ser 
aprimoradas?



14

Memória virtual: paginação

 Posição e função da MMU
(memory management unit)
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Paginação: ligação de endereço 
virtual a endereço físico

• Tabela de páginas  
mantém a relação 
entre páginas 
virtuais e quadros 
(endereço físico).

• Páginas com “X” 
não estão mapeadas 
em quadros 
(memória física).
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Tabela de páginas

• Ex: operação interna da MMU
com 16 páginas de 4 kBytes.
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Tabela de páginas multinível

• Espaço de endereçamento gerenciado hierarquicamente.

– Redução nos requisitos de memória para guardar as 
tabelas, que podem ser grandes e não caberem na MMU.



18

Registro típico de uma entrada na 
tabela de páginas

• Número do quadro: endereço físico correspondente

• Presente/ausente: diz se página está ou não mapeada em 
endereço físico

• Proteção: bits de controle de acesso à página (rwx)

• Modificada: indica se página foi alterada (suja/limpa)

• Referenciada: indica se página foi lida

• Desabilita cache: inibe cache quando página está 
associada a endereço de E/S
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Solução TLB: Translation Lookaside 
Buffer

• Dispositivo interno à MMU responsável por 
guardar as páginas com acessos mais 
freqüentes pelo processo.
– Busca de páginas feita em paralelo por 

hardware: mais velocidade.

• Funciona como uma espécie de cache.
– Se página desejada está em TLB, não é 

necessário carregar toda a tabela de 
páginas para encontrar o quadro.

• Também conhecido como memória 
associativa.
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Exemplo de TLB

• As páginas listadas seriam encontradas na 
memória física sem acesso à tabela de 
páginas.
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Tabela de páginas invertida
• Espaço de endereçamento virtual pode ser 

exageradamente grande em máquinas de 64 
bits.

• O armazenamento da tabela torna-se viável se 
a mesma for invertida, isto é, ter o tamanho da 
quantidade de quadros (memória real) e não 
da quantidade de páginas (memória virtual).
– A indexação da tabela se faz por meio de uma 

função hash que recebe o número da página e 
retorna um entre N valores possíveis, onde N é a 
quantidade de quadros (memória instalada).

– Cada entrada da tabela armazena um par 
(página/quadro). Havendo colisão, os pares em 
uma mesma entrada são organizados em uma lista.
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Exemplo de tabela de páginas invertida

Tabela de páginas convencional X tabela de 
páginas invertida.
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Algoritmos de troca de página

• Quando ocorre uma falta em página, é 
preciso escolher que página remover para 
abrir espaço em memória.

• Se a página foi alterada é preciso salvá-la. 
Se não foi, basta sobreescrevê-la.

• É melhor não escolher para remoção 
uma página que é usada 
freqüentemente, pois ela pode ter 
que voltar a memória logo.
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Troca ótima de página

• Substituir a página para a qual falta mais 
tempo até ser necessária novamente.
– Solução ótima, mas inviável.

• Substituir a página para a qual falta mais 
tempo até ser necessária novamente. Este 
tempo seria estimado por um algoritmo com 
base nas últimas execuções.
– Solução ótima, mas também inviável na 

prática.
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Troca de página não recentemente 
usada (NRU)

• A cada página está associado um par de 
bits, R e M, indicando se a página foi 
recentemente referenciada e/ou alterada.
– Bit R é zerado a cada interrupção do relógio.

• Páginas são classificadas pelos bits.
– (0,0) = 0 = não referenciada / não 

modificada
– (0,1) = 1 = não referenciada / modificada
– (1,0) = 2 = referenciada / não modificada
– (1,1) = 3 = referenciada / modificada

• NRU substitui uma página qualquer dentro 
da classe mais baixa não vazia.
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Troca de página FIFO

• Mantem-se uma lista ligada de páginas 
ordenada pela chegada das páginas à 
memória.

• A página no início da lista (que é a 
mais antiga) é a escolhida para a 
troca.

• Desvantagem: a página mais antiga 
pode ser também uma página usada 
muito freqüentemente.
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Troca de página com segunda chance

• Variante da troca de página FIFO.
• Cada página tem um bit R (referenciada).
• Antes de remover a página mais antiga 

(cabeça da fila), seu bit R é verificado.
– Se R=1, a página vai para fim da fila, como 

se houvesse sido carregada agora.
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Troca circular de página (ou do 
relógio)
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Troca de página menos 
recentemente usada (LRU)

• Assume que páginas usadas recentemente 
serão usadas novamente em breve.
– Substitui páginas que estão há mais tempo sem uso.

• Mantem lista ligada de páginas:
– página usada mais recentemente vai para início da lista;

– lista é reordenada a cada referência a memória.

• Pode também manter uma idade para cada 
página.
– Exige um contador incrementado a cada instrução (em 

hardware).

– Substitui página com o menor valor no campo do 
contador (maior idade).



30

Simulando LRU em software: troca de 
página NFU (Not Frequently Used)

• Contador em hardware pode ser caro e/ou 
impraticável.

• Propõe o uso de contador em software.
– A cada interrupção de relógio, valor do bit R é 

somado ao contador (que inicia com zero e é 
exclusivo da página).

• Página com menor contador, será substituída.
• Valor do contador pode ser envelhecido 

(dividido por dois) antes de cada atualização 
com R.
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Simulando LRU em software 
(exemplo)

• Mecanismo de envelhecimento do contador 
evita que haja influências de bit R setado 
há muito tempo atrás.
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Troca de páginas em regime de trabalho

• O conjunto das páginas em regime de 
trabalho contém aquelas usadas pelas k mais 
recentes referências à memória.
– Ou aquelas usadas nos últimos τ segundos.

• As funções w(k,t) ou w(τ,t) retornam a 
quantidade de páginas em regime de 
trabalho no instante t.

k
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Exemplo de troca de páginas em regime de trabalho

• Páginas com R=0 e com idade acima de τ 
são as primeiras candidatas a remoção. 
Em seguida vêm aquelas com R=0 e idade 
mais avançada, ainda que menor que τ.
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Troca de página WSClock

• Troca de páginas em regime de trabalho 
(working set) exige uma varredura por 
toda a tabela de páginas.

• Na troca de páginas WSClock (Working 
Set Clock) só são avaliadas as páginas 
presentes em uma lista ligada circular.

• Cada página possui os bits R e M, além 
de um carimbo de tempo da última 
referência.

• Troca-se a primeira página a partir da 
posição do ponteiro na lista que tenha 
R=0 e cuja idade supera τ.
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Troca de página WSClock: exemplo

• Se R=1, R é zerado e ponteiro avançado.
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Algoritmos de troca de página: 
resumo
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Segmentação de memória
• O espaço de endereçamento virtual visto 

anteriormente é um espaço unidimensional.
• Alguns tipos de processos (compiladores, por 

exemplo) podem precisar alocar mais ou menos 
memória para suas tabelas internas à medida 
que o processamento avança.

• Mesmo que espaço reservado seja grande, 
risco de sobreposição de dados continuará 
existindo e exigirá algum tipo de controle (que 
pode sair caro).

• Necessidades diferentes de crescimento dos 
dados  também dificulta a reserva e o 
gerenciamento das áreas de memória.
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Segmentação - motivações

• Crescimento dos dados em um espaço de endereçamento 
unidimensional pode gerar sobreposições.
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Segmentação - exemplo

• Se cada tabela de dados ficar em um 
segmento independente, poderá se expandir 
ou contrair à medida que for necessário.
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Comparando segmentação e paginação
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Implementação de segmentação pura

(a)-(d) Sem paginação, segmentos de tamanhos 
variados podem entrar e sair da memória real.

(e) Os espaços de memória criados podem ser 
agrupados com a compactação dos segmentos.
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Segmentação com paginação
• Segmentos muito grandes podem não 

caber na memória real.
• Memória real instalada pode não 

comportar um grande número de 
segmentos.

• Paginação pode ajudar: segmentos são 
vistos como sendo formados por várias 
páginas de tamanho fixo mapeadas em 
quadros na memória real.
– Não é preciso ter todo o segmento em 

memória se somente parte dele está 
sendo usada.

– Permutas são feitas entre partes de 
tamanho fixo da memória.
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Segmentação com paginação em Multics

• Tabela de descritores de segmentos
– cada descritor indica: endereço da tabela de 

páginas do segmento, tamanho do segmento, 
tamanho de cada página, uso ou não de 
paginação, proteção do segmento.
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Endereços virtuais em MULTICS

• Além do endereço virtual no segmento (16 
bits), sistema precisa fornecer o número do 
segmento (18 bits).
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Conversão de endereço bidimensional em 
endereço real em MULTICS
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Uso de TLB em MULTICS

• Table Lookaside Buffer (TLB) agiliza a conversão do 
par (segmento, endereço virtual) em endereço real.



47

Segmentação com paginação no Pentium

• Há duas tabelas principais:
– Tabela de Descritores Locais (LDT)

• uma por processo em execução
• indica segmentos de texto, dados, pilha, ...

– Tabela de Descritores Globais (GDT)
• uma compartilhada por todos os processos
• indica segmentos do sistema operacional
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Uso de segmentação no Pentium

• Para acessar um segmento, um programa 
deve primeiro carregar um seletor para 
este segmento em um dos registradores 
de segmentos.
– Registrador CS: para segmentos de 

código
– Registrador DS: para segmentos de 

dados
– Há outros, mas menos importantes por 

agora.
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Detalhamento de um descritor 
para segmentos de código (texto)

• Endereço do segmento no descritor está 
dividido em várias partes por questão de 
compatibilidade com arquiteturas mais simples.

• Vários outros atributos do segmento estão no 
descritor.
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Uso de segmentação no Pentium

Conversão do par (selector, offset) em 
endereço real de memória.
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Mapeamento de página
em quadro no Pentium

Para se chegar ao endereço real é preciso 
resolver várias etapas de conversão.
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Proteção em várias camadas no 
Pentium

• Código em camadas distintas é acessível de 
forma controlada, mas os dados são 
protegidos.

Level


