
Fysiek en Virtual Geheugen in Windows 10

Systeem Geheugen 
Net als een plaatbewijs dient als controlemiddel voor de vraag naar een zitplaats in een 
theater, zijn er in de virtuele geheugen locaties met plaatsbewijzen voor processen die 
straks locaties in het fysieke geheugen (RAM) moeten bezetten. Als het fysieke geheugen 
naar volle capaciteit loopt, zullen de processen die met een ticket in het virtueel geheugen 
staan, moeten wachten totdat sommige processen het fysieke geheugen verlaten en 
ruimte bieden voor de nieuwe processen die moeten worden ingevoerd.


Een proces is in wezen een reeks taken die in een programma zijn opgenomen, waarvan 
één of meerdere door een reeks instructies genaamd “threads" wordt uitgevoerd. 
Processen lopen op het besturingssysteem en het besturingssysteem beheert de 
hardwarebronnen voor alle lopende processen. Het besturingssysteem biedt een virtueel 
geheugen aan alle processen die op fysiek geheugen moeten worden uitgevoerd. De 
adresruimte van het virtuele geheugen in bytes is (2 ^ adres bits), waarbij de bits 
overeenkomen met de fysieke adreslijnen in de systeemarchitectuur (32 bit of 64 bit). De 
adresruimte van het fysieke geheugen hangt af van de hoeveelheid RAM die is 
geïnstalleerd. 

De virtuele geheugenmanager van het besturingssysteem past een methode “ Paging" 
toe om de virtuele adresruimte naar de fysieke adresruimte te plaatsen, zodat alle 
processen op het fysieke geheugen kunnen worden uitgevoerd. Als het fysieke geheugen 
voldoende groot is om alle processen op te nemen, wordt de toegewijde virtuele 
adresruimte tegelijk in de fysieke adresruimte ingedeeld. Als het fysieke geheugen minder 
is dan de gecombineerde geheugenvraag van alle processen, moet de virtuele 
geheugenmanager elk proces achtereenvolgens op het fysieke geheugen laden, wachten 
tot het proces eindigt en een nieuw proces over het fysieke geheugen herhalen en 
herhaalt dit tot alle processen die zich inzetten voor virtueel geheugen worden uitgevoerd.


� 


Het besturingssysteem (OS) fungeert als een platform en interfaces alle processen door 
het virtuele geheugen en anderzijds krijgt het besturingssysteem deze processen op de 
hardware door de processen in het virtuele geheugen naar het fysieke geheugen te 
mappen. Dit mandaat alle processen die specifiek voor een besturingssysteem zijn 
ontworpen, waardoor processen niet rechtstreeks communiceren met de hardware, die 
nog steeds afgeschermd en onder de zeggenschap van het besturingssysteem blijven.


Dit zorgt ervoor dat de processen Platform Independent worden, waardoor processen die 
zijn ontworpen voor een bepaald besturingssysteem altijd werken, ongeacht het 
hardwareplatform waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd.


De Virtual Memory Manager van het besturingssysteem maakt gebruik van speciale 
Paging technieken, namelijk Disc Paging en Demand Paging om de ruimte beperking 
van het fysieke geheugen te overwinnen.


Disc Paging breidt het fysieke geheugen van de computer uit (RAM) door ruimte op de 
harde schijf, genaamd Page File, te reserveren, die de processor als niet-vluchtig RAM 
beschouwt. Wanneer er niet genoeg geheugen beschikbaar is in RAM om een nieuw 
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proces toe te wijzen, verplaatst de virtuele geheugenbeheerder gegevens van RAM naar 
het Page-bestand. Het bewegen van gegevens naar het Pagina-bestand zorgt ervoor dat 
RAM-ruimte vrijkomt voor het nieuwe proces om zijn werk te voltooien. Door toegang te 
krijgen tot gegevens uit het Page-bestand wordt de systeemprestatie echter aanzienlijk 
verminderd. 


Disc Paging is alleen van toepassing op systemen met beperkte fysieke geheugen die 
anderszins niet mogelijk zou zijn om een groot proces of meerdere processen 
tegelijkertijd te laten lopen. Het verhogen van virtueel geheugen zal de prestaties van een 
dergelijk systeem niet verbeteren.


Wanneer een proces verwijzingen naar een virtuele geheugenpagina die op de schijf 
staat, omdat het is uitgeschakeld, moet de verwijzende pagina worden ingebracht en dit 
kan ervoor zorgen dat een of meer pagina's worden uitgeschakeld met behulp van een 
pagina-vervangingsalgoritme. 


Als de CPU voortdurend bezig is met het verwisselen van pagina's, zo veel, dat het niet 
kan reageren op gebruikersverzoeken, zal de computer sessie waarschijnlijk crashen en 
zo'n staat heet Thrashing. Als er herhaaldelijk thrashing optreedt, dan is de enige 
oplossing om het RAM te verhogen.


Het concept van disc paging is geëvolueerd als systemen 256 MB of minder geheugen 
hadden. In moderne systemen met voldoende geheugen (≥ 4GB), is het gebruik van 
Page-bestand beperkt tot het cachen van vooraf gehaald data. Echter met de komst van 
mobiele apparaten is Disc Paging uitgegroeid tot een levensvatbaar alternatief voor RAM 
met ultra-snelle Solid State Drives.


Demand Paging is de sleutel tot het gebruik van het fysieke geheugen wanneer een 
aantal processen moet worden uitgevoerd met een gecombineerde geheugenvraag die 
het beschikbare fysieke geheugen overschrijdt. Dit wordt bereikt door het proces te 
segmenteren in kleinere taken. 

Alleen de ‘threads’ die overeenkomen met een specifieke taak worden geladen naar het 
geheugen dat nodig is voor directe verwerking, in plaats van het gehele proces in te 
voeren in het geheugen. 

Diensten die op de achtergrond worden uitgevoerd, zijn typisch draden van een groter 
proces. De uitzondering is de grafische en hardware-stuurprogramma's waarvoor 
geheugen is gereserveerd en is niet beschikbaar voor de geheugenbeheerder.
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Windows Memory Representation 
Resource Monitor en Task Manager screenshots

�  

De hoeveelheid fysiek geheugen dat door een proces wordt gebruikt, heet een werkset. 
De werkset van een proces bestaat uit zijn Privé werkset en zijn gedeelde werkset die 
beide eigendom zijn van hetzelfde proces. De Privé-set is de hoeveelheid fysiek 
geheugen dat gebruikt wordt voor taken die aan het proces zijn toegewezen. De gedeelde 
werkset is de hoeveelheid fysiek geheugen dat wordt gebruikt door het proces dat 
betrekking heeft op taken die met andere processen kunnen worden gedeeld.


Werkset van een proces = Privé werkset + Gedeelde werkset.
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Bijvoorbeeld, wanneer u een Word-document opent, blijft de winword.exe in de gedeelde-
werkset en de inhoud van het document wordt in Private Work Set geplaatst. Zo kunnen 
meerdere woorddocumenten die tegelijkertijd worden geopend, dezelfde winword.exe 
delen, terwijl hun gegevens privé en apart zijn. Gedeelde systeembronnen, zoals DLLs, 
Systeemdrivers (Kernel / OS.sys-bestanden) bestaan uitsluitend als een gedeeld proces 
zonder privé-werkset. Taken en diensten bestaan uit de uitvoerbare processen (.exe) die 
voornamelijk privé-werkgroepen zijn die een bruikbare bron hebben.


De Commit Set en Working Set van alle lopende processen kan bekeken worden op het 
tabblad Geheugen van de Resource Monitor. De Commit is de hoeveelheid virtueel 
geheugen dat door een besturingssysteem is gereserveerd voor een bepaald proces. 
Deze hoeveelheid is slechts een schatting van de vereiste pagina bestandsgrootte die 
door een proces nodig is en wordt niet toegewezen totdat het nodig is voor het systeem 
om de privé-werkset van een proces in het fysieke geheugen naar het pagina bestand af 
te geven. Om deze reden is de Commit Set altijd groter dan de Private Set van een 
proces.


De som van alle Commit processen geeft dus de vereiste virtual memory aan van het 
systeem dat moet worden voldaan uit de Page File. De bestandsgrootte van de Page File 
kan echter veel minder worden geconfigureerd dan de vraag naar virtueel geheugen, 
omdat het systeem in wezen niet functioneel wordt als de privé-werksets van alle lopende 
processen worden uitgezet.


Virtueel geheugen of Page File kan worden bekeken / aangepast via 
Systeemeigenschappen> Geavanceerd tabblad> Prestatie instellingen> Geavanceerd 
tabblad> Virtuele geheugen sectie (links schermafbeelding, hieronder).  
Wellicht is het de beste beslissing om het systeem zelf te kunnen beheren.


De modules in de gedeelde werkset worden niet weergegeven in de Resource Monitor. U 
kunt de lijst met DLL's en Systeemdrivers bekijken door middel van Systeeminformatie 
(Run> msinfo32)> Software Environment (links menu)> Systeemdrivers (kernel & OS 
drivers) || Geladen modules (dlls) || Running Tasks (Processen zoals gezien op Resource 
Monitor) || Diensten (opgenomen in Running Tasks).


Tip: U kunt de hele proceslijst handmatig kopiëren in het tabblad Geheugen van de 
bronmonitor en in een Excel-werkblad plakken voor uw analyse. Deze waarden blijven 
echter snel veranderen en daarom moeten ze op eenzelfde tijdstip worden gecorrigeerd 
door de kruisreferentie naar de statische geheugenwaarden in Systeeminformatie.


De Committed (1.7 GB) zoals weergegeven in de Taakbeheer> Prestatie tab> Geheugen 
sectie, is het som van de werksets van alle lopende processen + hoeveelheid gegevens 
die in pagina-bestand zijn gecached, of met andere woorden het virtuele geheugen dat 
in gebruik is.


Totaal Virtueel Geheugen = Totaal Fysieke + Pagina Bestandsgrootte

                                            = 3800 + 1024 = 4824 MB = 4,71 GB.

Totaal Virtueel Geheugen wordt ook aangeduid als Commit Size Limit.
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� 


Virtueel geheugenverbruik kan worden gezien via Systeeminformatie (Run> msinfo32), 
rechts schermafbeelding hierboven:


Totaal Virtueel Geheugen = Committed (Virtueel Gebruik) + Beschikbaar Virtueel 
Geheugen

Of, Committed (Virtueel Gebruik) = Totaal Virtueel - Beschikbaar Virtueel

                                                        = 4,71 GB - 2,96 GB

                                                        = 1.75 GB (zoals gezien in Taakbeheerder).


De term virtuele geheugen in Windows is eigenlijk onjuist. Deze terminologie is van 
toepassing op geheugenvertegenwoordiging, waar in werkelijkheid het Virtual Memory = 
Fysisch geheugen + Page File. Echter de term Virtual Memory wordt vaker gebruikt als 
synoniem voor Page File. 

Virtuele Geheugen verwijst ook naar de abstractie van het geheugen van het 
besturingssysteem in een procesmap, waarbij elke map een verzameling Pages  (4KB-
segmenten) is die in het geheugen van een proceswerkset is verspreid, waarbij de 
onderliggende locatiegegevens per proces op een aparte pagina worden opgeslagen in 
een Page Table.  

Deze Page Table is een opeenvolgende volgorde van pagina's van een proceswerkset, 
waarbij pagina's worden geïdentificeerd door hun toegewezen index, variërend van 0 tot 2 
^ adres-bits, waarbij elke pagina-index de willekeurige locatie van de pagina in fysiek 
geheugen opgeeft. Hiermee kan de OS-software sequentieel door de pagina's van een 
proces indexeren en de codes uitvoeren door te verwijzen naar de fysieke 
geheugenlocatie van de pagina in de pagina tabel. 

Wanneer een machine opstart, maakt het besturingssysteem twee dynamisch gevormde 
‘pools” in het fysieke geheugen om de kernel-mode componenten toe te wijzen. Deze 
twee pools staan bekend als het Paged Pool en Non-paged Pool.


De waarde van Paged Pool (247 MB, zie bovenaan de schermbeheerscherm van de 
taakbeheerder) geeft de hoeveelheid fysiek geheugen weer dat door de kern wordt 
gebruikt om objecten op te slaan die op een schijf kunnen worden geschreven (paging) 
wanneer ze niet meer gebruikt worden.
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De waarde van  de Non-paged Pool (140 MB, zie bovenaan de schermbeheerscherm van 
de taakbeheerder) geeft de hoeveelheid fysiek geheugen aan dat wordt gebruikt door de 
kern om objecten op te slaan die niet op schijf kunnen worden geschreven, maar moet 
altijd in het fysieke geheugen blijven.


Fysiek geheugen: 

Fysiek geheugen verwijst naar werkelijke RAM-chips of -modules, meestal geïnstalleerd 
op het moederbord van een computer.


Hardware Gereserveerd (296 MB) is de geheugenruimte gereserveerd door hardware 
drivers die altijd op het RAM moeten blijven. Dit geheugen is in wezen vergrendeld en is 
niet beschikbaar voor de geheugenmanager. Een belangrijk deel van dit is het speciale 
grafische geheugen, gereserveerd via BIOS.


In gebruik (1648 MB) geheugen is de som van totaal werkset van alle lopende processen 
die eigendom zijn van het besturingssysteem, kernel (= non-paged pool), 
stuurprogramma's en de verschillende toepassingen.


Gewijzigd (52 MB) geheugen bevat gewijzigde pagina's die zijn verwijderd van 
proceswerksets, omdat het lang niet actief was. De gewijzigde geheugeninhoud moet op 
een schijf worden geschreven voordat het opnieuw kan worden ingesteld. Als zodanig is 
het momenteel niet in gebruik, maar kan ze zo snel mogelijk in gebruik worden genomen. 
Als de geheugenvraag hoog is of de gewijzigde lijst is gegroeid boven een bepaalde 
drempel, regelt de geheugenbeheerder om pagina's van het gewijzigde geheugen naar 
het pagina-bestand op de harde schijf te schrijven en deze pagina's van de gewijzigde 
naar het vrije geheugen te verplaatsen.


Standby (1111 MB): Wanneer een proces normaal uitvalt, verplaatst de 
geheugenbeheerder de ongewijzigde pagina's in de werkset naar het stand-by geheugen, 
waardoor het stand-by geheugen effectief een cache maakt van recent gebruikte 
bestanden. Door deze pagina's op de stand-by lijst te houden, vermindert de 
geheugenbeheerder de noodzaak om de informatie opnieuw te halen vanaf de web- / 
schijf- / netwerklocatie die meer betrokken en tijdrovend is, als de pagina's opnieuw 
moeten worden vereist.


Wanneer een proces een pagina aanvraagt, zoekt de geheugenbeheerder eerst naar de 
pagina in het stand-by geheugen en, indien beschikbaar, wordt het als werkset 
verzonden. Dit heet het opnieuw plaatsen van een pagina. Als de pagina niet aanwezig is 
in de stand-by, laadt de geheugenbeheerder het van de harde schijf in het vrije geheugen, 
dat wordt dan onderdeel van de procesbewerkingsset.


Alle pagina's in de stand-by lijst zijn beschikbaar voor verzoeken om geheugenverdeling. 
De geheugenpagina's in de stand- by lijst hebben voorrang in een bereik van 0-7, waarbij 
7 de hoogste zijn. Wanneer een proces extra geheugen aanvraagt en er niet genoeg 
geheugen is in de Free-lijst, neemt de geheugenbeheerder een pagina met lage prioriteit 
in de stand-by lijst en laat deze naar de free lijst voor het nieuwe proces om te bezetten.


Het Free memory (989 MB) zijn de locaties die nog niet zijn toegewezen aan een proces 
of zijn eerder toegewezen maar teruggegeven aan de geheugenbeheerder voor 
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hergebruik wanneer het proces is beëindigd. Alle geheugenvraag door het systeem wordt 
voldaan aan het vrije geheugen.


De geheugenbeheerder voert periodiek een functie uit om pagina's te initialiseren op de 
lijst met free pagina's, zodat ze ze kunnen verplaatsen naar de lijst Zero-pagina's. De lijst 
Zero-pagina bevat pagina's die zijn geïnitialiseerd naar nul, klaar voor gebruik wanneer de 
geheugenbeheerder een nieuwe pagina nodig heeft.


Geïnstalleerd fysiek geheugen is de RAM geïnstalleerd = 4GB = 4096 MB.

Geïnstalleerd geheugen = In gebruik + Gewijzigd + Standby + Free + Hardware 
gereserveerd

                             = 1648 + 52 + 1111 + 989 + 296 = 4096 MB.


Als het geïnstalleerde RAM voldoende groter is dan de Committed (piekwaarde over de 
tijd), is het onwaarschijnlijk dat het systeem een geheugen beperking ervaart.


Totaal fysiek geheugen = Geïnstalleerd - Hardware Gereserveerd = 4096 - 296 = 3800 
MB.

Dit is het bruikbare geheugen dat beschikbaar is voor de geheugenbeheerder.


Geheugen Cached = Gewijzigd + Standby = 52 + 1111 = 1163 MB.

Cache geheugen bevat gegevens of programmacode die in de huidige sessie in het 
geheugen is gehaald, maar nu niet meer in gebruik is. Indien nodig, zal de Windows-
geheugenbeheerder de inhoud van het cache-geheugen spoelen en deze loslaten aan het 
vrije geheugen.


Beschikbaar geheugen = Standby + Free = 1111 + 989 = 2100 MB.


Committed (Virtueel gebruik) = Fysisch geheugen in gebruik + Pagina bestand in gebruik

of, Pagina File in Gebruik = Committed - Fysisch geheugen in gebruik

                                 = 1,75 GB - 1648 MB = 1792 -1648 = 144 MB.


Virtual Memory Organization: 

Elk proces heeft een geheugenruimte nodig om zijn gegevens en codes op te slaan. Dit 
heet de adresruimte van een proces. Het oorspronkelijke idee van virtueel geheugen was 
het fysieke geheugen uit te breiden met een gereserveerde ruimte in de harde schijf 
genaamd Page-File, dat het programma als RAM zou zien en dit werd bekend als Disc 
Paging. 

Vervolgens werd het virtuele geheugenconcept opnieuw gedefinieerd zodat processen op 
het besturingssysteem draaien en het besturingssysteem een virtueel geheugen voor alle 
processen biedt, terwijl het fysieke geheugen voor zichzelf en alle processen beheert. 


Dit virtuele geheugen is slechts beperkt door de theoretische adresruimte die mogelijk is 
op de computerarchitectuur, waardoor de adresruimte-interface voor een proces wordt 
geoptimaliseerd. 


Virtuele Geheugen heeft ook geholpen om geheugenbeveiliging vast te stellen door 
processen te ontzeggen om het fysieke geheugen direct op te lossen, die onbewust is 
van andere processen die het geheugen gebruiken.
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Een proces loopt uit het virtuele geheugen dat door het besturingssysteem wordt 
geleverd, terwijl de CPU interfaces met het besturingssysteem om de instructies van het 
fysieke geheugen te halen en uit te voeren. Het besturingssysteem onderhoudt een 
vertaaltafel genaamd Page Table, die is gevuld met de virtuele geheugenadressen die aan 
elk proces zijn toegewezen, met kruisreferentie naar de fysieke geheugenadressen. De 
CPU bevat een hardwarelogica om opeenvolgend dezelfde virtuele adressen te genereren 
en geeft het aan zijn eigen Memory Management Unit (MMU), dat betrekking heeft op 
de Page Table en het fysieke adres waar de instructie wordt opgeslagen, lokaliseert.


De Virtual Memory Manager (VMM) van het besturingssysteem beheert de 
geheugenverzoeken die door alle processen zijn gemaakt. De VMM verdeelt 
opeenvolgend adres in het virtuele geheugen in eenheden genaamd Page, voor elk 
proces dat moet worden uitgevoerd. Aanvankelijk wordt elke pagina geïnitialiseerd met de 
opslaglocaties van de procesbestanden op de harde schijf die vervolgens vervangen 
worden door de fysieke geheugenadressen zodra de procesbestanden naar het geheugen 
zijn geladen. Hierdoor kan een besturingssysteem een adresruimte voor alle processen in 
het virtuele geheugen bieden, ongeacht de grootte van het beschikbare fysieke 
geheugen.


De mapping van een virtuele pagina naar het fysieke geheugen vindt plaats in eenheden 
die Pagina-frame worden genoemd, die dezelfde grootte hebben van de pagina en 
gevormd door opeenvolgende bytes in het fysieke geheugen. Hoewel pagina's continu 
zijn in virtueel geheugen, worden de bijbehorende pagina-frames willekeurig verdeeld in 
fysiek geheugen. Een pagina-frame is een array van geheugenbytes en is in wezen een 
hogere eenheid van geheugengrootte, geschikt voor toewijzing aan processen. De 
verzameling van alle pagina frames van een proces omvat zijn werkset.


Zo bevat het besturingssysteem een pagina tabel voor elk proces, waarbij de 
procespagina's in virtueel geheugen worden opgeslagen, ofwel in de pagina's in het 
fysieke geheugen, of in de pagina-locatie op de harde schijf, geïmporteerd. Pagina 
tabellen van alle lopende processen worden op het fysieke geheugen gemaakt bij het 
starten van het systeem.


Elk proces kan op zichzelf de volledige virtuele adresruimte (2 ^ 32 bytes of 2 ^ 64 bytes) 
zonder beperking openen en daarom gebruikt elke werkwijze dezelfde reeks virtuele 
geheugenadressen voor zijn pagina's. De virtuele geheugenmanager kent het proces dat 
de pagina bezit door de pagina tabel ID en zal plannen om deze bladzijden in het fysieke 
geheugen te scheiden. Omgekeerd kunnen meerdere processen individueel een gedeeld 
proces bezitten door pagina's te definiëren in hun respectievelijke Page Table, die naar 
dezelfde pagina frames in het fysieke geheugen worden opgeslagen.


Een pagina is een virtuele entiteit en daarom heeft de geheugenruimte geen fysiek 
bestaan. Een pagina bestaat alleen in de vorm van een pagina-adres op de pagina 
tabel, die een fysieke entiteit is. Deze pagina tabel is in wezen het virtuele geheugen 
en een pagina is analoog aan een ticket in virtueel geheugen. De tegenhanger van 
Pagina is het Pagina Frame Array in het fysieke geheugen en is de fysieke identiteit 
van de pagina. 
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Een paginatabel is een verzameling pagina-adressen in een array, waarbij de indexen van 
de array de virtuele pagina-adressen vertegenwoordigen, en de array-waarden die Page 
Table Entry (PTE) genoemd worden, bevat het bijbehorende Page Frame-adres in het 
fysieke geheugen. PTE's bevatten ook Process Control Information en zijn typisch 4 bytes 
voor 32 bits systemen.


Control bits geven informatie over de toestand en attributen van een proces. Deze 
Control bits zijn Valid bit  (adres verwijst naar een pagina frame op fysiek geheugen), 
gemodificeerd bit (proces data aangepast), R / W Access Protection bits en Proces ID 
bits. Deze bits helpen de geheugenbeheerder om de status van een proces te begrijpen 
en actie te ondernemen.


Page Size verwijst eigenlijk naar zijn echte tegenpool - Pagina Frame, waarvan de grootte 
meestal tussen 1KB en 8KB is en in het algemeen 4 KB voor 32 bits systemen is.


Voor een 32 bits systeem, met 4KB Page Size (2 ^ 12 bytes),

Aantal pagina's = Virtuele geheugenruimte / Paginaformaat = 2 ^ 32/2 ^ 12 = 2 ^ 20.

of, Virtuele geheugenruimte = Aantal pagina's * Paginaformaat

2 ^ 32 = 2 ^ 20 * 2 ^ 12


Dit te vertalen in de taal van het systeem in termen van adresbits, geeft


32 bit Adresruimte = 20 bit Virtueel paginanummer (VPN) + 12 bit OFFSET


Bij de VPN en OFFSET kan worden gedacht aan het omzetten van de 32 bit adresruimte 
van een enkele array in meerdere array’s die in rijen zijn geplaatst, waarbij het 20 bit VPN 
wordt gebruikt als het adres van elke array en de 12 bit OFFSET wordt gebruikt als een 
index (positie ) om de elementen in de array te identificeren. Zo zijn 2 ^ VPN het aantal 
array’s (Pages) en 2 ^ OFFSET zijn het aantal array-elementen (bytes), dat is de array-
grootte (Paginaformaat).


� 


De Offset is geïmplementeerd in de CPU hardware en wordt in verschillende contexten in 
het systeem gebruikt. De Offset-bits worden gebruikt als een index om de bytes in een 
pagina-frame opeenvolgend te openen. 


De offset is dus een teller die in bytes stijgt om in de geheugenelementen van een pagina-
frame te indexeren. Het paginaformaat wordt bepaald door de Offset maxima die de 
bovenste limiet van een pagina-frame in het fysieke geheugen stelt. 
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In een paginatabel worden de offset-bits gebruikt om procescontrole-informatie op te 
slaan, omdat het geen betekenis heeft in de virtuele context.


Wanneer een pagina-frame-array is gemaakt in het fysieke geheugen, wordt het 
toegewezen aan een 20-bits array-adres genaamd Physical Page Number (PPN). 

De Offset definieert de Page Frame-grootte die 2 ^ 12 = 4096 bytes = 4KB is. Terwijl 
VPN's opeenvolgende indexen van een paginatabel zijn, zijn PPN's ook opeenvolgende 
frameadressen in het fysieke geheugen. Echter, elke VPN is toegewezen aan een 
willekeurige PPN, afhankelijk van de beschikbaarheid van 4096 opeenvolgende bytes vrije 
geheugen voor het laden van de frame data.


Het adres van een fysieke geheugenplaats wordt gevormd door de PPN te 
verbinden met Offset. Met andere woorden, een fysieke geheugenlocatie wordt 
gespecificeerd door het adres van een array (pagina-frame) samen met het indexnummer 
(offset) van een element in de array.


Aantal pagina frames mogelijk met 20 bits = 2 ^ 20


Totaal fysiek geheugen dat kan worden bezet door Pagina frames = Aantal pagina frames 
* Frame grootte = 2 ^ 20 * 4096 bytes = 4 GB.


In tegenstelling tot de virtuele adresruimte, waar elk proces de gehele ruimte op zichzelf 
kan beslaan, die 2 ^ 32 = 4 GB bedraagt, kan de fysieke adresruimte maximaal 4 GB 
bedragen, die uiteindelijk door alle processen moet worden gedeeld. Delen vereist dat 
processen, om het fysieke geheugen in batches in te voeren, door de processor 
uitgevoerd worden en vervolgens het geheugen moeten verlaten om ruimte te maken voor 
een nieuw proces. Dit wordt verder geoptimaliseerd door alleen een deel van het proces 
in de paginabestand te laden in het geheugen dat uitsluitend bestaat uit de essentiële 
taken die bekend staan als demand paging en is een verbetering op puur virtuele paging.


De 4 GB-adresruimte beperking in 32-bits systemen wordt overwonnen door een 
mechanisme genaamd Physical Address Extension of PAE. PAE-systemen zijn eigenlijk 
36 bits, wat betekent dat ze 36 fysieke adreslijnen hebben, die geschikt zijn voor het 
adresseren van 2 ^ 36 = 64 GB fysiek geheugen. Processen moeten echter in virtueel 
geheugen in 32-bits modus worden uitgevoerd om te voldoen aan instructies die 
specifiek zijn op de platform-architectuur, ofwel in 32-bits of 64-bits. Het 
besturingssysteem moet op zijn beurt lezen en schrijven naar het fysieke geheugen in de 
32-bits modus, die de laagste 4 GB geheugenruimte in het geïnstalleerde RAM (groter 
dan 4 GB) afbakent als de actieve regio om processen uit te voeren. 

Het geheugen van de hogere regio die buiten de reikwijdte van de 32-bit-operatie ligt, 
blijft passief, maar is bruikbaar in de 36-bits (lange) modus. Wanneer een proces 
beëindigt, verplaatst het besturingssysteem de pagina-frames van de actieve naar het 
passieve geheugen door over te schakelen naar de lange modus en de PPN's in de 
procespagina-tabel te veranderen om naar het passieve geheugen te plannen. Verhoging 
van RAM in werking stelt het vermogen van het systeem in staat om meer processen in 
passief geheugen te cachen en daardoor de noodzaak voor disc-paging te 
minimaliseren.


Demand Paging is een geheugen management techniek gebaseerd op principes die 
onafhankelijk zijn van de systeem architectuur of geïnstalleerd RAM en geldt voor PAE en 
64-bits systemen. 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Demand Paging 
Het besturingssysteem is verantwoordelijk voor het beheren van alle informatie die 
betrekking heeft op een proces in een Process Control Block (PCB) binnen de OS kernel. 
Deze worden in ruime mate geclassificeerd als procesidentificatiegegevens, 
processtatusgegevens en procesbesturingsgegevens. De procesidentificatiegegevens 
bevatten mappen tussen Process ID en Page Table Base Address (PTBA), dat is het 
startadres van een pagina tabel in het fysieke geheugen. Elke CPU heeft een 
paginabestand-register (PTBR) dat alleen toegankelijk is voor het besturingssysteem om 
het huidige paginabasisbasisadres op te slaan. Tijdens een proceswisseling maakt het 
besturingssysteem gewoon een wijziging van het paginabasisbasisadres in PTBR.


De CPU heeft een Program Counter die het virtuele adres in 2 delen bevat. De high order 
bits bevatten het VPN, dat is een teller die door het virtuele paginanummer stijgt en de 
lage order bits bevatten de Offset, die een byte-teller is om in de geheugenelementen 
binnen een pagina te indexeren. De VPN's zijn identiek voor alle pagina-tabellen, omdat 
de virtuele geheugenadressen die door de Program Counter worden gegenereerd, 
hetzelfde zijn voor alle processen. Deze Program Counter wordt aangedreven door de 
logica die in de CPU hardware is ingesteld.


De Memory Management Unit (MMU) van de CPU verwijst eerst naar het Page Table 
Base-adres in PTBR om toegang te krijgen tot de Page Table in het fysieke geheugen en 
verwijst vervolgens naar het VPN-deel van het virtuele adres in Program Counter om te 
indexeren in de Page Table en identificeert de PPN die overeenkomt met de VPN. De 
MMU genereert het fysieke adres door de PPN te verbinden met het Offset-deel van het 
virtuele adres in de Program Counter en slaat dit fysieke adres op op het Memory 
Address Register (MAR) van de CPU. De CPU leest het adres in MAR om de instructie 
van het fysieke geheugen te halen en uit te voeren. De compensatie in de Program 
Counter neemt toe om naar de volgende virtuele geheugenplaats te wijzen en de cyclus 
herhaalt. Wanneer de Offset de maximale waarde (alle 1s) overschrijdt, wordt het VPN-
deel in de Program Counter verhoogd om naar het volgende VPN in de pagina tabel te 
wijzen.


Een proces wordt sequentieel uitgevoerd door de VPN's in de vorm van virtueel 
geheugen dat door de MMU naar PPN wordt vertaald om toegang te krijgen tot de 
instructie uit fysiek geheugen. 

In de taal van de OS-software voert de processor een proces uit door de instructies 
van het virtuele geheugen opeenvolgend op te halen, waarbij het virtuele 
geheugenadres dat de page table array structuur indexeert, dient als een MEMORY 
POINTER aan de PTE die het fysieke geheugen-pagina-adres bevat. Zo worden alle 
geheugen-R / W-bewerkingen uitgevoerd door middel van pointer-instructies die 
worden verwezen naar het virtuele geheugen. 

Wanneer een proces start, creëert het besturingssysteem zijn page table door virtuele 
adressen in kaart te brengen naar het fysieke adres van de procesbestanden in de harde 
schijf. Het besturingssysteem markeert een geldig bit = 1 voor pagina's in de paginatabel 
die overeenkomen met taken die in het geheugen moeten worden geladen.
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Pagina's die niet in het begin moeten worden geladen, worden als ongeldig gemarkeerd 
met Valid bit = 0. Vervolgens worden de Paginaframes op het fysieke geheugen gemaakt 
en worden ze geladen met codes uit de procesbestanden in de harde schijf. Uiteindelijk 
vervangt het pagina frame adres (PPN) het fysieke adres van de pagina in de pagina tabel 
die is geïnitialiseerd met de bestandslocatie in de harde schijf. Dit is de essentie van 
Demand Paging. 

� 


Zodra alle pagina-frames zijn gemaakt en het proces klaar is voor uitvoering, wordt het 
PTBR van de CPU bijgewerkt met het Page Table Base-adres en wordt de Program 
Counter opnieuw ingesteld. De MMU indexeert in de Page Table en laadt de MAR alleen 
als de PPN een Valid bit = 1 heeft.


Als een opgezette instructie een aanwijzer is naar een andere geheugenplaats die de 
werkelijke instructie bevat, wordt de MAR bijgewerkt naar de geheugenplaats van het 
pointer-adres. De afbeelding van PTBR, Programcounter en alle CPU-registers worden 
opgeslagen in het geheugen voordat de uitvoering springt naar de geheugenlocatie die bij 
MAR is bijgewerkt. Na afloop van de instructie (s) herlaadt de retoursverklaring de 
registers met de opgeslagen afbeelding, zodat de uitvoering terugkeert naar het 
oorspronkelijke virtuele adres en de sequentiële operatie hervat. Dit heet Context 
Switching.


De MMU genereert een pagina fout als het virtuele pagina adres een ontbrekend frame 
nummer in de paginatabel heeft. Of het frame nummer bestaat niet in het fysieke 
geheugen of het fysieke adres is niet een onderdeel van de huidige werkset, maar is in de 
stand-by / gewijzigde lijst.


De paginafout doet de Pagina handler van het besturingssysteem aan, die een resolutie 
probeert te vinden, afhankelijk van het type pagina fout. De pagina-handler zorgt er eerst 
voor dat de paginaverzoek echt is. Als het niet echt is, wordt het proces beëindigd. Als 
het een echt verzoek is, bepaalt het besturingssysteem de ontbrekende code / data en 
laad het van de harde schijf naar een vrije locatie in het geheugen waardoor er een nieuw 
paginaboek wordt gemaakt. Het nieuwe pagina frame adres is bijgewerkt op de 
foutpagina in de pagina tabel en de pagina is gemarkeerd als geldig met een geldig bit = 
1. Als het Pagina frame is in het stand-by / aangepaste geheugen, moet de MMU het 
frame nummer gewoon bijwerken op de foutpagina die de pagina terugzet van de stand-
by naar de werkset. De pagina-handler keert eindelijk terug naar het oorspronkelijke 
proces dat de uitvoering hervat op de foutpagina.
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Wanneer een proces een nieuwe taak moet uitvoeren, creëert het besturingssysteem de 
nieuwe taak in het fysieke geheugen en wordt een of meer VPN bijgewerkt van de taak 
die aanvankelijk ongeldig is gemarkeerd op de pagina-tabel met een geldig bit en de 
overeenkomstige PPN in de PTE definieert. Als deze nieuwe taak een gedeeld proces is, 
wordt de PTBR bijgewerkt met het pagina tabel basisadres van het gedeelde proces dat 
de uitvoering van de taak uitzet. Alternatief kunnen de pagina frames van een gedeeld 
proces ook in de pagina tabel van een ander proces worden geverifieerd.


Translation Lookaside Buffer (TLB) 

De prestatie van een paginatabel wordt verbeterd door het implementeren van 
Translation Lookaside Buffer (TLB), die een cache handhaaft op de registers van de 
processor MMU, om de recent gebruikte pagina's van de paginatabel op te slaan. 
Wanneer de MMU een pagina uit de pagina-tabel in het geheugen moet lezen, probeert 
het het eerst te lezen vanuit de TLB, die veel sneller is dan het lezen van het geheugen. 
Als de pagina niet in TLB bestaat, kopieert de MMU eerst de pagina van de paginatafel in 
de TLB en leest het vervolgens van de TLB. Het TLB-geheugen is associatief, wat 
betekent dat geheugenelementen worden aangepakt door inhoud (waarden) in plaats van 
een adres. Zo zijn zowel de VPN's als PTE's van een Page Table gevestigd als waarden in 
TLB.


Het succes van de TLB berust op het statistische principe van de plaats waaruit blijkt dat 
een recent toegankelijke pagina opnieuw wordt geopend om de Temporal Locality weer 
te geven; en paginanummers in de buurt van een toegankelijke pagina heeft een grote 
kans om te worden geopend binnen de volgende paar geheugenreferenties genaamd 
Spatial Locality. 

Temporal Locality wordt ondersteund door caching van recent toegankelijke pagina's in 
TLB, terwijl Spatial Locality wordt ondersteund door Pre-paging, die alle geldige 
pagina's in een pagina tabel moet cachen, voordat ze daadwerkelijk worden 
aangevraagd. Dus op een pagina fout zijn alle pagina's die eerder deel uitmaken van een 
werkset aan de TLB toegevoegd in plaats van alleen de foutpagina. Dit controleert de 
noodzaak om de pagina-handler herhaaldelijk op te roepen voor elke ontbrekende pagina 
in de TLB.


Wanneer een pagina in de TLB wordt gevonden, heet het een TLB Hit en als er geen 
pagina wordt gevonden, heet het een TLB Miss. Een TLB-hit elimineert de noodzaak om 
een pagina-tabel in het geheugen te openen, terwijl een TLB-Miss een Pagina tabel 
toegang in het geheugen creëert. Het beginsel van de plaats is de hoeksteen van het 
succes van het TLB met een hitrate van meer dan 99%. Met andere woorden, dat 
betekent dat een pagina-tabel toegang in het geheugen een keer in de 100 keer nodig is.


Segmentatie 

Segmentatie is een zelfstandige methode voor geheugen adressering en kan 
onafhankelijk geïmplementeerd worden om het fysieke geheugen direct te beheren met 
16 bit adressering Real Mode of geïmplementeerd als Virtual adressering in 32 bit 
systeem architectuur genaamd Protected Mode en dit kan verder gecombineerd worden 
met Demand Paging.
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De vroegste geheugen adressering methode was in 16 bit Real Mode, waar programma's 
direct in het fysieke geheugen in segmenten op vaste locaties geladen zouden worden. 
De processor zou de codes achtereenvolgens uitvoeren door het adres dat door de 
Programma-teller is gegenereerd. De segmenten zijn gestart vanuit het laagste adres in 
Code (Text), gevolgd door Data segment, dan het Heap segment en het uiteindelijke 
Stack segment op het top-adres, met een vrije geheugen segment dat zich bevindt 
tussen Heap and Stack, die beide kunnen groeien het vrije segment.


Het codesegment bevat de machinecode van het programma dat uitvoerbaar is en is 
alleen te lezen. Het gegevens segment slaat op de externe gegevens die een programma 
moet verwerken of berekenen. 


Het segment Heap bevat gegevens die wereldwijd beschikbaar zijn voor het programma, 
zoals adressen van gedeelde processen en Dlls. Stack bevat de tussenresultaten van een 
procesberekening in tijdelijke variabelen. Ze bevatten ook parameters die als argumenten 
voor een functie en de retourswaarden worden doorgegeven. 


Verder is het hoogste stack adres gereserveerd voor de Programma-teller om zijn huidige 
adres op te slaan wanneer het programma naar een andere geheugenplaats moet 
springen, ofwel om gegevens te halen of een subroutine uit te voeren. De 
retoursverklaring in het programma laadt de Programma-teller met het hoofdadres dat in 
de Stack is opgeslagen.


Met de komst van 32 bit systemen werden programma's georganiseerd in virtueel 
geheugen om de ruimtebeperking die door fysiek geheugen is opgelegd, te overwinnen. 
Zo kunnen veel programma's bestaan op virtueel geheugen, maar slechts een paar 
tegelijkertijd kunnen fysieke geheugen opnemen.


Een programma is een verzameling segmenten van verschillende grootte. Het vrije 
segment werd geëlimineerd omdat Stack and Heap-segmenten dynamisch kunnen 
worden vergroot tijdens systeem run time.
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De virtuele adresruimte van een proces wordt gedefinieerd in een segment-tabel die in 
associatieve geheugen binnen de CPU wordt vastgehouden door een Segment Table 
Base Register (STBR). De Segment-tabel bevat een vaste set Segment-nummers als 
virtuele adressen met bijbehorend fysiek adres gespecificeerd door Segment Base, Limit 
en Segment Protection Information.


De Segment Base is het startadres van het segment in het fysieke geheugen en is de 
CPU's verwijzing naar een segment. De limiet definieert de segment-grootte die variabel 
is en hangt af van de grootte van het segment dat door het programma is gedefinieerd. 
De Segment-tabel definieert daarom het virtuele geheugen waar elk virtueel segment-
nummer naar een continu blokkeren in het fysieke geheugen gespecificeerd door het 
basisadres en de limiet.


In tegenstelling tot de PTBR die het adres van Virtual geheugen houdt, d.w.z. de Page 
Table, houden de STBR het virtuele geheugen zelf, dat wil zeggen de segment-tabel.


Een proces is klaar voor uitvoering wanneer alle segmenten van een proces worden 
gemaakt in het geheugen en het besturingssysteem laadt de STBR met de segment-
tabel.
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De Programma-teller herstelt en genereert het eerste virtuele adres met de hoge order 
bits die het segment-nummer bevatten en het laag volgende bit dat de offset bevat om in 
de geheugenbytes te indexeren binnen de huidige segment-limiet. De Offset-teller bevat 
een logica om te controleren of het niet voor een bepaald segment gedefinieerd Limiet 
overschrijdt. De MMU leest het segment-nummer in de Programma-teller en verwijst naar 
de Segment-tabel om de Segment Base te verkrijgen. Het basisadres is samengevoegd 
met de Offset in de Programma-teller om het fysieke adres te genereren dat in de MAR is 
opgeslagen. De CPU haalt de instructie uit het geheugenadres in de MAR en voert de 
instructie uit.


Aangezien een segment-nummer een grotere eenheid van virtueel geheugen kan 
definiëren dan een pagina, is slechts een paar segment-nummers voldoende om een 
proces te vormen. De segment-tabel-grootte die bestaat uit 5-10 virtuele segment-
nummers is aanzienlijk minder in vergelijking met een pagina-tabelgrootte die bestaat uit 
2 ^ 20 virtuele paginanummers. Een segment-nummer die in een groot segment in 
continue fysieke geheugenlocaties wordt gekoppeld, zorgt ervoor dat externe 
fragmentatie resulteert in geheugenlekkage, wanneer te veel vrije geheugen-slots verloren 
gaan tussen segmenten die in continuïteitslengte kort lopen om in een segment te 
toewijzen. Dit gebeurt omdat, als oude processen uit het geheugen worden verwijderd en 
nieuwe processen worden geïntroduceerd, het nieuwe proces, indien groter, de segment-
ruimte van het oude proces niet kan opnemen, waardoor lekken ontstaan, en als kleinere 
vrije ruimte tussen segmenten creëert.


Opgemerkt moet worden dat geheugenlekkage een meer algemeen fenomeen is, dat kan 
optreden als gevolg van andere factoren dan fragmentatie, zoals bugs in een programma.


Externe fragmentatie vereist comprimeren van fysiek geheugen door segmenten te 
verplaatsen of hele segmenten op te slaan naar harde schijf wanneer vrij geheugen zo 
laag is dat de systeemprestatie lager wordt. Daarom implementeren moderne 
besturingssystemen geen geheugen segmentatie die te veel geheugenbeheer hefboom 
biedt aan programma's die geen voorafgaande kennis hebben van de beschikbaarheid 
van gratis fysisch geheugen in een doel systeem en aldus de last op de 
besturingssystemen opruimen om ruimte vrij te maken .


Deze tekortkoming in pure segmentatie werd gezocht om verbeterd te worden door 
Segmentation with Demand Paging te combineren, waarbij elk segment samengesteld 
is uit opeenvolgende pagina's die zijn gedefinieerd in een paginatabel met bijbehorende 
page frames die in het fysieke geheugen worden gecomprimeerd. Dit proces bereikt dat 
de bron van externe fragmentatie wegens het structureren van een fysiek segment in 
continue geheugenlocaties, wordt geëlimineerd. Zo hebben we één segment-tafel per 
proces, één pagina tabel per segment. De Segment-tabel bevat dezelfde vermeldingen, 
dat wil zeggen het segment-nummer, basis en limiet. Maar hier verwijst de basis naar een 
pagina tabel basis adres (PTBA) in het fysieke geheugen en de limiet verwijst naar het 
aantal virtuele pagina's in de pagina tabel van een segment.
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De pagina tabel invoer bevat de paginanummers en procescontrole informatie. Lees- / 
schrijfbeveiliging kan in de Segment-tabel en in de Page Table worden verstrekt, 
afhankelijk van of de beveiliging vereist is voor het gehele segment (bijvoorbeeld code 
segment) of op pagina-niveau (alleen voor constante data lezen).


De segment-tabel bevindt zich in het segment van de segmentenlijst van de CPU  
Segment Table Base Register (STBR) in het associatief geheugen, terwijl de Page Table 
zich in het fysieke geheugen bevindt. Beide tabelinformatie is afgeleid van het Process 
Control Block in de OS kernel. De pagina tabel per segment heeft een variabel aantal 
pagina's, afhankelijk van de grootte van het segment. Zo heeft elke pagina tabel variabele 
virtuele adresruimte die is gebouwd door pagina-eenheden van vaste grootte.


Een proces start met het besturingssysteem dat de STBR laadt met de segment-tabel die 
de Page Table Base adressen bevat. De Program Counter reset en genereert het eerste 
virtuele adres. De hoogste volgorde bits bevatten de Segment nummer-teller, gevolgd 
door de middelste order bits die het VPN bevatten, dat een virtuele pagina teller is en de 
lage order bits bevatten de Offset, die een byte-teller is om in de geheugenelementen 
binnen een pagina te indexeren. De virtuele pagina teller bevat een logica om te 
controleren of het niet groter is dan de Limiet (aantal pagina's) die is gedefinieerd voor de 
paginatabel van het momenteel uitvoeren segment.


De MMU leest het segment-nummer in de Programma-teller en verwijst naar de 
Segment-tabel om het Page Table Base-adres in het fysieke geheugen te verkrijgen. Het 
VPN-onderdeel in de Programma-teller wordt dan gebruikt om in die pagina tabel te 
indexeren en het fysieke frame nummer (PPN) te lokaliseren. De PPN is samengevoegd 
met de Offset in de Programma-teller om het fysieke adres te genereren dat in de MAR 
voor de CPU is opgeslagen om de instructie uit het geheugen te halen en uit te voeren.


Segmentatie met paging elimineerde geheugenlekken door externe fragmentatie en de 
noodzaak om geheugen te comprimeren. Segment Limit kan dynamisch worden 
verhoogd om de procesgroei te vergemakkelijken, die gemakkelijker te beheren wordt 
door eenvoudig pagina’s toe te voegen aan de tabellen van het segment, waarvan de 
pagina's willekeurig in het fysieke geheugen worden verdeeld. Delen en bescherming is 
ook flexibeler, aangezien het op segment-niveau en ook op pagina-niveau kan zijn. Het 
delen van gegevens of code van een proces is het delen van het segment-nummer dat 
deel uitmaakt van de pagina-tabel voor dat segment.
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Als nadeel leidt segmentering tot een langere adresvertaling door twee adressen, 
waardoor de prestaties worden verminderd. Dit wordt echter grotendeels geregeld door 
de Segment-tabel in het CPU-register en de pagina-tabel in de TLB op te stellen. Context 
switching is zwaarder in gesegmenteerde systemen, aangezien zowel de pagina tabel als 
segment tabel moeten worden opgeslagen tijdens elke context switch.


Zoals we zullen zien in het volgende gedeelte, wordt de grootte van de pagina tabel 
enorm in 64 bits systeem en zo is het geheugen dat door Segmentation met Paging is 
aangepast, niet levensvatbaar na 32 bits systemen. Zo ondersteunen 64 bit processors 
segmentatie in 32 bit modus maar niet in de 64 bit modus.


Grootte van de pagina tabel 

Eerst een snelle recapitulatie van termen die verband houden met Page.


Adresruimte = Virtuele geheugengrootte beschikbaar voor een proces.

Page = De eenheid van virtueel geheugen toegewezen aan een proces.

Pagina adres = Het virtuele adres dat wordt gebruikt door een proces om toegang te 
krijgen tot een pagina.

Page Size = Aantal geheugenbytes die nodig zijn om een pagina-frame in het fysieke 
geheugen op te stellen. De paginaformaat is vastgelegd in de programma-teller van de 
CPU.

Onthouden !! Pagina is een virtuele entiteit en heeft geen fysiek bestaan. Een 
pagina bestaat in de vorm van een virtueel adres op een pagina tabel. 
Page Table = Een map van virtuele pagina-adressen met het bijbehorende page-frame-
adressen in het fysieke geheugen. Pagina tabel bestaat op het fysieke geheugen.

Pagina tabel invoer (PTE) = Fysiek adres en andere informatie die is ingevoerd in een 
paginatabel die overeenkomt met elk virtueel paginanummer van een proces.

Page Table Size = Aantal VPN's (= PTE's) * PTE-grootte.


Laten we de pagina tabel grootte berekenen voor 32 bits en 64 bits systemen met 4KB 
pagina grootte. De grootte van deze pagina tabel hangt af van de adresbit-architectuur 
van het systeem (32/64 bit) en de paginaformaat.


32 bits systeem 
PTE-grootte       = 32 bits = 4 bytes.

Pagina grootte   = 4 KB = 2 ^ 12 bytes

Page Table Size = Aantal virtuele pagina's in een paginatabel * PTE-grootte


Pagina tabel grootte = (Adresruimte per pagina tabel / pagina grootte) * PTE grootte

                          = (2 ^ 32/2 ^ 12) * 4 bytes


Pagina tabel grootte = 2 ^ 20 * 4 bytes = 4 MB. 
4MB is de maximale ruimte die een enkel proces kan bezetten in het virtuele geheugen. U 
kunt het aantal lopende processen controleren van Taakbeheer> Prestatie tabblad> CPU 
tabblad (linker gedeelte)> Processen (rechter gedeelte). Als u een gemiddelde van 100 
lopende processen aanneemt, wordt de som van alle pagina tabel grootte = 4 MB * 100 = 
400 MB.
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64 bits systeem 
64 bit systemen hebben een theoretische adresruimte van 2 ^ 64 = 16 Exabyte.

Dit is veel verder dan de omvang van systeem hardware die vanaf nu beschikbaar is. Dus 
64 bit systemen worden afgesneden om in 48 bits te werken met een adresseerbare 
ruimte van 2 ^ 48 = 256 TB.


Dus, PTE            = 48 bits = 6 bytes.

Pagina grootte   = 4KB = 2 ^ 12 bytes.

Page Table Size = Aantal virtuele pagina's in een paginatabel * PTE-grootte

Pagina tabel grootte = (Adresruimte per pagina tabel / pagina grootte) * PTE grootte

                          = (2 ^ 48/2 ^ 12) * 6 bytes


Pagina tabel grootte = 384 GB. 
Dit is de pagina tabel grootte van een enkel proces, ongeacht de echte omvang van het 
proces.


Pagina tabel was van beheersbare grootte voor 32 bits systemen maar veronderstelt een 
gigantische waarde voor 64 bits systemen die de implementatie van virtueel geheugen 
verslaan. Terwijl speciale mechanismen zoals Multi-Level Page Table en Inverted Page 
Table ontwikkeld zijn om de tabeltafelgrootte in 32-bits systemen te verminderen wegens 
heersende RAM's met een lage capaciteit, werd het essentieel om deze speciale 
mechanismen in 64-bits systemen uit te voeren ten einde de gigantische pagina tabel 
grootte, hoewel grote capaciteit RAM's in GBs de standaard werd, het hoofd te bieden.


De pagina formaat optimaliseren 

In het voorbeeld hierboven 64 bit als we een paginaformaat van 2 MB (2 ^ 21 bytes) 
gebruiken,

Pagina tabel grootte = 2 ^ 48/2 ^ 21 * 6 bytes = 768 MB.


Alle taken van een proces worden toegewezen aan geheugen door een vast of variabel 
aantal pagina's. Bij variabele paginatoewijzing zoals bij segmentering, wanneer binaire 
codes en data de paginabestanden invullen in een fysiek segment, kunnen we gemiddeld 
verwachten dat het bovenste paginabeeld in een segment 50% vrij blijft. Hoe groter de 
pagina-grootte, hoe meer zal de ongebruikte ruimte op de bovenste pagina van een 
segment zijn. Dit niveau zal variëren van proces tot proces, maar de som van alle vrije en 
ongebruikte ruimtes leidt tot interne fragmentatie. Er is gebleken dat de paginaformaat in 
het bereik 1KB tot 8KB een optimale afweging biedt tussen de pagina tabel grootte en 
interne fragmentatie.


Als we 100 processen uitvoeren die elk met 5 segmenten zijn, dan is de geschatte interne 
fragmentatie voor respectievelijk 4KB en 2MB paginaformaat respectievelijk (0,5 * 4KB) * 
5 * 100 = 1MB en (0,5 * 2MB) * 5 * 100 = 500MB. Paginaformaat is ingesteld in de CPU-
hardware, afhankelijk van de systeemarchitectuur en de grootte van de RAM die is 
geïnstalleerd.


Interne fragmentatie zal nog meer in systemen zijn met een vaste aantal page-
toewijzingen, waarbij meerdere pagina frames in het bovenste gedeelte van de 
paginatabel onbenut kunnen worden, voor processen met een geheugenvereiste veel 
minder dan de ruimte die door de paginaset is toegewezen.
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Echter, wanneer een server een paar speciale processen moet uitvoeren die bijzonder 
groot zijn, zou een 2MB-pagina-implementatie resulteren in een aanzienlijke 
prestatiewinst die de geheugenlekkage ten gevolge van interne fragmentatie overschrijdt.


Multi-level Page Table 
Multi-level Page Table vermindert de tabeltafelgrootte door de tabel Singular (Lineaire) te 
splitsen in meerdere paginatabellen die zodanig worden georganiseerd dat een primaire 
tabel ingevoerde gegevens bevat, die elk een paginatabel wijzen, waarvan de 
vermeldingen op hun beurt kunnen wijzen een andere paginatabel die een ketting vormt 
van meerdere pagina's.


De resulterende dataset is een cross-product van de paginabestanden die dynamisch 
worden gevraagd in plaats van in een enkele paginabestand te worden opgeslagen, 
waardoor de grootte van de virtuele geheugendatabase wordt verminderd tot de som van 
de pagina bestandsgrootte. Dit is een fundamenteel aspect van relationele 
databasissystemen en vormt de basis voor multi-level page table design.


Laten we een 2-pagina-pagina-tabel overwegen voor een 64 bits systeem met 48 
adresseerbare bits, 4KB pagina's en 6 byte PTE's. 

� 


Aangezien de gehele virtuele adresruimte moet zijn ingevuld door het eerste niveau 
pagina adres en het tweede niveau pagina adres, moeten we de volledige virtuele 
adresruimte (2 ^ 48 bytes) splitsen binnen 2 pagina tabellen.


De 48 adres bits zijn opgesplitst in 3 velden: een pagina directory nummer (PDN) in de 
pagina directory tabel die naar een pagina tabel basis adres map + een virtueel 
paginanummer in de paginatabel in kaart gebracht door de PDN + een gewone offset 
voor alle pagina's Tabellen die in een individuele pagina's in individuele bytes moeten 
worden geïndexeerd. PDN bekleedt de hoogste volgorde bits, gevolgd door de VPN en 
de Offset neemt de laagste order bits in.


Dit geeft: Address Space (48 bits) = PDN (18 bit) + VPN (18 bit) + Offset (12 bit).


Dus voor elk enkel proces vertelt de 18-bits PDN ons dus dat er 2 ^ 18 = 262.144 Page 
tabellen zullen zijn. Het 18-bits VPN vertelt ons dat elke pagina tabel 2 ^ 18 = 262.144 
pagina's bevat.
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De virtuele adresreeks in de Page Directory, de virtuele adresreeks in de Pagina Tabel en 
de Offset omvatten drie afzonderlijke tellen die het volledige virtuele adres genereren 
binnen de Programma-teller.


De MMU van de processor maakt gebruik van de hoogste 18 bits van het virtuele adres 
om te indexeren in de pagina directory en het pagina tabel basis adres te bepalen. 
Vervolgens gebruikt u de volgende 18 bits van het virtuele adres om in de pagina tabel te 
indexeren en vindt u het pagina frame nummer in het fysieke geheugen. De laagste 12 
compensatie-bits in Programma-teller worden gebruikt om in het pagina-frame te 
indexeren en de instructie te vinden.


Wanneer de Offset zijn maxima bereikt en op nul wordt teruggezet, wordt de VPN in de 
programma-teller verhoogd. Wanneer de VPN de maxima overschrijdt en de 
oorspronkelijke waarde herstelt, stijgt de PDN.


We hebben PTE = 48 bits = 6 bytes

Pagina grootte = 4KB = 2 ^ 12 bytes.

Grootte van elke pagina tabel = (adresruimte per pagina tabel / pagina grootte) * PTE

                                       = 2 ^ 18/2 ^ 12 * 6 bytes = 384 bytes.


Daarom, Totale grootte van alle pagina tabellen = Aantal pagina tafels * Grootte van 
elke Page tabel = (2 ^ 18) * 384 bytes = 96 MB.


Dit is veel minder dan de 384 GB pagina tabel grootte berekend voor een lineaire pagina 
tabel van een enkel proces. Als we een typisch voorbeeld hebben van 100 processen die 
op het systeem draaien, dan is de totale grootte van alle pagina tabellen voor alle 
processen = 96 MB * 100 = 9,4 GB !! Nogmaals, dit is veel verder dan het fysieke 
geheugen dat meestal in een systeem is geïnstalleerd.


De bovenstaande berekening is gebaseerd op een 48-bits (256 TB) adresruimte en 
de Page Table size (96 MB), hoewel een zeer klein percentage van de theoretische 
(virtuele) adresruimte, een significant percentage wordt in vergelijking met de 
fysieke geheugengrootte, waar de pagina tabel eigenlijk bestaat. 

Dus laten we een meer realistische adresruimte gebruiken die het maximale fysieke 
geheugen van 2.0 TB adresseerbaar is in Windows 10 64 bit.


Adresruimte       = 2 TB = 2 ^ 41 bytes = 41 bits.

Pagina Grootte  = 4 KB.

Offset                 = Log 2base (Paginaformaat) = Log 2base (4096 bytes) = 12 bits.


Zo, adresruimte (41 bits) = PDN (14 bit) + VPN (15 bit) + Offset (12 bit).

Grootte van elke pagina tabel = (adresruimte per pagina tabel / pagina grootte) * PTE

                            = (2 ^ 15/2 ^ 12) * 6 bytes = 48 bytes

Aantal pagina tabellen = Aantal inzendingen in Pagina Directory = 2 ^ 14.

Som van alle pagina tabel grootte = aantal pagina tafels * grootte van elke pagina tabel

                              = 2 ^ 14 * 48 bytes = 768 KB.


Dus als er 100 processen draaien, is de totale grootte van alle pagina-tabellen = 768 KB * 
100 = 75 MB.
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Systeemontwerpers regelen de grootte van de pagina tabel door de virtuele adresruimte 
te beperken en 3 of meer niveau van pagina tabellen te definiëren om de adresruimte te 
overslaan, waarbij de bit-grootte van elk niveau permanent in hardware wordt ingesteld. 
Pagina-grootte van 2 MB wordt ook soms in hardware ingesteld om systeemprestaties te 
krijgen wanneer grote processen op het doelsysteem moeten worden uitgevoerd.


We hebben, Virtual Address Space = Aantal pagina's in een pagina tabel * Aantal pagina 
tabellen * Pagina grootte.


Wanneer de virtuele adresruimte en de pagina-grootte constant zijn, wordt de telling van 
de pagina-tabellen omgekeerd evenredig met het aantal pagina's in een pagina-tabel. Het 
verhogen van het aantal niveaus boven 2 niveaus vermindert niet noodzakelijkerwijs de 
totale grootte van alle pagina tabellen. Wat er wel is, is om de telling van pagina's in een 
pagina tabel te verlagen en de telling van pagina tabellen te verhogen.


Maar voor de TLB zou een tabblad met meerdere niveaus een aanzienlijk prestatieverlies 
hebben gehad door meerdere indexeringen die betrokken zijn bij twee of meer niveaus 
tabellen om een pagina-frame in het fysieke geheugen te lokaliseren. De TLB helpt om 
ongeveer 99% geheugenverwijzing uit te schakelen door een cache van de pagina 
tabellen van het geheugen op te slaan in zijn registers.


In de taal van de besturingssysteemsoftware is het virtuele geheugenadres een 
aanwijzer naar het fysieke geheugenadres, dat in het geval van multi-level page 
table wordt opgelost door een indirecte keten, waarbij één virtuele adres een 
aanwijzer is naar een ander virtueel adres dat zich uitstrekt over de adres tabellen, 
hetgeen weer leidt naar het fysieke geheugen adres op het laatste niveau. 

Het besturingssysteem probeert alle gecreëerde pagina-tabellen in de stand-by lijst in het 
fysieke geheugen te behouden. Als het vrije geheugenniveau onder een bepaalde 
drempel loopt, worden sommige pagina-tabellen in de stand-by op de harde schijf 
geplakt en deze stand-by lijst wordt vrijgegeven aan het vrije geheugen.


Inverted Page Table 

De eerste Windows 64-bit Server-oplossing is gebouwd op het Intel Itanium 64-bit-
platform dat de Inverted Page Table (IPT) implementeerde. IPT bleef aanvankelijk een 
voorloper voor 64 bit-systemen, met name in UNIX en Solaris. Maar Multi Level Page 
Table werd de voorkeur voor Windows, omdat het 64 bit-technologie omarmde om in de 
toekomst voor zowel desktops als servers dit verder te ontwikkelen.


De omgekeerde paginatabel is een strategie om de tabeltafelgrootte te verminderen door 
een paginatabel te definiëren waar de adresruimte betrekking heeft op de fysieke 
adresruimte van RAM in plaats van de virtuele adresruimte. Dit is zinvol op 
serversystemen die grote hoeveelheid geïnstalleerd RAM hebben om aan de vraag van 
alle lopende diensten te voldoen. Terwijl een normale pagina tabel wordt geïndexeerd 
(aangepakt) door VPN naar de PTE's die PPN bevatten, wordt de omgekeerde pagina 
tabel geïndexeerd door PPN naar de PTE's die VPN bevatten - waardoor de virtuele 
geheugenruimte beperkt blijft tot de fysieke geheugenruimte.
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Bij een normale implementatie van virtueel geheugen heeft elk proces een eigen page-
tabel met elke pagina-tabel met dezelfde set virtuele adressen. De virtuele 
geheugenruimte is dus variabel afhankelijk van het aantal lopende processen. In een 
omgekeerde paginatabel wordt de virtuele geheugenruimte bepaald door PPN's die een 
enkele pagina tabel delen die gedeeld wordt door alle lopende processen, waarvan de 
VPN's willekeurig in de tabel worden verdeeld. Het toewijzen van een proces in continue 
pagina's leidt tot interne fragmentatie van de Page Table zelf!


Aangezien de virtuele adresreeks hetzelfde moet zijn voor alle processen die zijn 
vastgelegd in de Program Counter, is een procesidentificatie (PID) vereist in elke PTE van 
de IPT om de VPN's te identificeren die overeenkomen met een proces, omdat processen 
niet langer door individuele pagina tabel basis adres. De PID is 2-byte lang en maakt deel 
uit van de procescontrole-informatie in de PTE.


Gedeelde processen worden niet toegewezen binnen de virtuele adresreeks van een 
proces, maar worden uitgevoerd door een call-return statement naar het gedeelde proces 
dat in de IPT bestaat.


� 


Een omgekeerde paginatabel (array) wordt eerst gecreëerd met de PPN als index, die 
vervolgens wordt bijgewerkt door de PID en VPN, en tenslotte worden de Pagina Frames 
gemaakt in het fysieke geheugen in de index (PPN) volgorde van de omgekeerde 
paginatabel.


Laten we de inverteerde pagina tabel grootte berekenen voor een 64 bits systeem met 
PTE's die bestaan uit 40 adresseerbare bits (5 bytes) + 2 bytes proces ID + 1 byte voor 
besturingsinformatie, 4KB Page Size en 32 GB RAM.

Adresruimte     = 32 GB RAM = 2 ^ 35 bytes

PTE maat         = 5 + 2 + 1 bytes = 8 bytes.

Pagina grootte = 4 KB = 2 ^ 12 bytes.

Pagina tabel grootte = (adresruimte / pagina grootte) * PTE

                         = (2 ^ 35/2 ^ 12) * 8 bytes

Pagina tabel grootte = 2 ^ 23 * 8 = 64 MB, die slechts 0,2% van de 32 GB RAM is.


Een omgekeerde pagina tabel is een array waarvan de index overeenkomt met het pagina 
frame adres in fysiek geheugen (PPN) en PTE's zijn een omgekeerde mapping naar het 
virtuele pagina adres (VPN) van het proces dat het frame bezit. Dit verandert niet het 
principe achter de virtuele geheugenoperatie, waarbij het virtuele geheugenadres 
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dient als een geheugenwijzer in OS-instructies om toegang te krijgen tot het fysieke 
geheugen. 

In het licht van bovenstaande impliceert dat in plaats van in een normale page-table te 
indexeren door het VPN dat is gegenereerd in de Programma-teller, het VPN en zijn 
bijbehorende PID moeten worden gezocht naar de PTE's van een IPT om de PPN te 
verkrijgen. De zoektijd bij het lokaliseren van het PID en VPN is substantieel waardoor dit 
een zeer inefficiënte propositie is.


De zoekfunctie wordt dus geëlimineerd door een Hash Table, die een array is waarvan de 
index wordt gevormd door de PID en VPN te reduceren door een hash-functie in een 
hash-sleutel, terwijl de array-invoer overeenkomt met de PPN. Zo is de Hash Table in 
wezen een normale Page Table afgeleid van de Inverted Page Table. De tijd en ruimte 
overhead bij het creëren van een extra Hash Table, prevaleert dan het andere 
prestatieverlies in direct gebruik van de IPT.


Een taak wordt uitgevoerd wanneer het besturingssysteem de PID wijzigt in een CPU-
register dat de VPN in Programma-teller reset. De processor gebruikt de hash-functie om 
een hash-sleutel van de PID en VPN te genereren en in de Hash Table te indexeren met 
de hash-toets. De PPN-waarde die bij deze index van de Hash-tabel is opgeslagen, wordt 
gebruikt om verder te indexeren in de omgekeerde pagina tabel voor zijn PTE. 


Als de PID en VPN in CPU overeenkomt met de PID en VPN bij de PTE van de 
omgekeerde paginatafel, wordt de PPN gebruikt om het fysieke adres te genereren door 
het met de Offset in de Programma-teller te koppelen. Dit fysieke adres wordt gebruikt 
om de procescode en de data voor de uitvoering te halen. 


Als er geen match wordt gevonden tussen de CPU-gegevens en PTE, wordt een hash-
botsings-resolutie-techniek gebruikt om de PPN te bepalen, door het verbinden van hash-
gegevens die naar andere items in de hash-tabel te verwijzen. Een puur onderzoek naar 
de PTE's in de omgekeerde pagina tabel kan afwisselend worden afgedwongen.


De Hash Table elimineert de noodzaak van een tafel zoeken, maar ten koste van twee 
indexering - een in de hash-tabel en de andere in de paginatafel. Het gebruik van 
Translation Lookaside Buffer (TLB) is vooral nodig om de prestaties van een 
omgekeerde pagina tabel te verbeteren door te dienen als de eerste level map voor 
virtuele naar fysieke geheugen vertaling. 


Bij een TLB-Miss wordt de Hash-tabel gebruikt als tweede level map, en uiteindelijk wordt 
een Page Handler van het besturingssysteem aangewend voor het oplossen van een 
Page-fout.


Al deze goochelarij is alleen om ervoor te zorgen dat de minste hoeveelheid fysiek 
geheugen wordt geïnvesteerd op de Page Table (virtueel geheugen) dat het zeer fysieke 
geheugen beheert als een beperkte bron.


Pagina �24



Fysiek en Virtual Geheugen in Windows 10

Concluderende opmerkingen 
RAM ontwikkelde zich als buffer tussen de lage snelheid magnetische harde schijf opslag 
en de high speed processor. RAM kan in de toekomst vervangen worden als harde schijf 
snelheid, de snelheid van RAM kan bereiken. Momenteel is de opslagtechnologie 
geavanceerd naar Solid State Drives (SSD) en SD-kaarten die aanzienlijke snelheid, 
robuustheid en miniaturisatie vereisen die nodig zijn voor mobiele apparaten. 

Maar deze drives kunnen RAM niet effectief vervangen door hun beperkte 
schrijfcyclusduurzaamheid die de levensduur bepaalt. Als opslagapparaat heeft SSD's 
een ingebouwde controller die de schrijfcycli gelijkmatig verdeelt over al zijn bruikbare 
ruimte om de levensduur tot een minimum van 5 jaar te verbeteren. Deze strategie zal 
echter het leven van SSD's niet verlengen als het wordt gemaakt om als RAM te 
simuleren, omdat de schrijfcycli overweldigend groot zijn in RAM, waarbij objecten zoals 
webpagina's, apps en data de hele tijd worden gemaakt of bewerkt. In feite moet het 
RAM als buffer fungeren voor alle objecten die worden opgeslagen van opslaglocaties, 
ofwel in web / netwerk / lokale opslag.


Er is nog een andere mogelijkheid dat RAM uiteindelijk wordt samengevoegd met de 
cache van de processor, wanneer de technologie voldoende geavanceerd is voor het 
produceren met verdere miniaturisering van lage energie-verbruikende geheugenchips, 
die haalbaar zijn om de verzadigingsgrootte in het systeemontwerp te bereiken.


In het huidige systeem van zaken blijft het doel van het uitvoeren van processen nog 
steeds verschillend van het doel van de harde schijf om gegevens op te slaan en 
opgeslagen procesbestanden naar geheugen te sturen via de Device I / O-werking.


De uitzondering is het paginabestand op de harde schijf die in de geheugenadresruimte is 
aangemaakt en fungeert als een secundaire cache wanneer de geheugenbehoefte van 
processen hoger is dan het geïnstalleerde geheugen. Vanwege de trage responstijd van 
de harde schijf is het paginabestand nooit een echte vervanging voor RAM en wordt 
alleen toegepast als een noodmaatregel om geheugenruimte vrij te maken. Het vergroten 
van de grootte van het paginabestand verbetert de prestaties van het systeem niet.


De 4GB geheugengrens en 2TB opslagruimte limiet in 32-bits systemen, maakt een 
kwantum sprong in 64-bits systemen, wat veel groter is dan de maximale capaciteit van 
RAM en harde schijf die momenteel ondersteund kan worden in een high-end systeem. 


Zo blijven 64-bits systemen enorm open om alle toekomstige technologische 
ontwikkelingen in de komende decennia mogelijk te maken.

Een korte samenvatting van Device I/O and Disk access is beschikbaar op de volgende 
link:


Apparaat IO https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-
hardware/device-io/8ee64904-e136-4484-920c-fc4a14b43c45?tm=1463026667771
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