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 Virtual Memoryالذاكرة االفتراضية  

 النظري: الجزء 1

 :فتراضية اال ذاكرة  أهداف ال 1.1

 ع سعة الذاكرة الرئيسية باستخدام جزء من محرك األقراص.يوست •

 سمح للنظام بتشغيل البرامج التي يزيد حجمها عن حجم الذاكرة الرئيسية  ت •

 الترحيل في هذا النظام.مبدأ  يتم تنفيذ  •

 

 

 جدول الصفحات  2.1

  بنية البيانات التي تحافظ على املعلومات املتعلقة بموقع كل صفحة سواء على   •

 القرص أو في الذاكرة.

 

 مصطلحات:  3.1

• Page Frames :   للذاكرة الرئيسية.  االفتراضيةأقسام الذاكرة 

• OFFSET : إطار الصفحة  ضمن يشير إلى البيانات املطلوبة 

 الرئيسية عنوان الذاكرة الفعلي للذاكرة الفيزيائي: العنوان   •

 العناوين التي تم تعيين العنوان الفعلي فيها   االفتراض ي:العنوان   •
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TLB (Translation Lookaside Buffer):    للذاكرة الظاهرية إلى عناوين فعلية المكافئة  الحديثة    القيمذاكرة تخزين مؤقت تخزن
 السترجاعها بشكل أسرع

 
 

 مبدأ العمل 4.1

 يتم تقسيم العنوان املطلوب إلى صفحة وإزاحة.  •

 fully associative بمبدأ الترابط الكامل  TLB الـ الصفحة املطلوبة في عنيتم البحث  •

o   في حالة وجود رقم إطار يطابق الصفحة، يتم الحصول علىTLB HIT وسيتم تحميل البيانات من ،TLB . 

o  مبدأ التعيين املباشر بالصفحة من خالل جدول الصفحات  عن عدا ذلك، سيتم البحث direct mapping . 

وسيتم    Page Table Hitإذا تم العثور على معرف الصفحة املتطابق في جدول الصفحات، يتم الحصول على   ▪

 وفًقا لذلك. TLBتحميل البيانات من "جدول الصفحات". سيتم تحديث  

 ، وسيتم تحميل البيانات من الذاكرة الثانوية.Missعدا ذلك، يتم الحصول على  ▪

 مثال:  5.1

افتراضية بحجم   إزاحة    2048ليكن لدينا ذاكرة  تبادل الصفحات بحجم    2بايت تستخدم  بايت واملطلوب حدد   128بت. تعتمد مبدأ 

 أن جدول الـ 
ً
 نسبة اإلصابة بعد تنفيذ التعليمات   ال يحتوي على أي بيانات TLBالخطوات وبالتسلسل لتنفيذ التعليمات التالية علما

ً
مبينا

 : التالية

LOAD 480h, LOAD F2h, LOAD 483h, LOAD 1F2h 

 بت وبالتالي: 11بايت فيلزمنا سطر عناوين بحجم  2048بما أن حجم الذاكرة الرئيسية 

 تحليل العنوان االفتراض ي وهو على الشكل التالي:  
ً
. سيتم البحث  Offsetلخانة الـ    00و    Pageلخانة الـ    100100000التعليمة األولى: سيتم أوال

ثم سيتم البحث عن عنوان الصفحة ضمن جدول  وفي هذه الحالة غير موجود.    100100000عن عنوان الصفحة    TLBضمن جدول الـ  

( وتخزين سجل جديد  1( لذلك يتم تفعيله )0( غير مفعل )120h)أو    100100000. وهنا نالحظ أن بت الصفحة التي عنوانها  الصفحات

(. وبالتالي سيتم تحميل  0لسجل ضمن جدول الصفحات وهنا السجل رقم )وتحديد رقم هذا ا  TLBبمعلومات الصفحة ضمن جدول الـ  

 هذه الصفحة من الذاكرة الثانوية )االفتراضية( إلى الذاكرة الرئيسية ووضعها ضمن مكان الصفحة األولى.  
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بشكل مشابه لألولى حيث  .  Offsetلخانة الـ    10و    Pageلخانة الـ    000111100العنوان االفتراض ي وهو على الشكل التالي:  التعليمة الثانية:  

 تحميل هذه الصفحة من الذاكرة االفتراضية إلى الذاكرة الرئيسية ووضعها ضمن مكان الصفحة الثانية باإلضافة إلى تحديث  
ً
سيتم أيضا

 والصفحات.  TLBجدولي الـ 

 تحليل العنوان االفتراض ي وهو على الشكل التالتعليمة الثالثة:  
ً
الـ    100100000الي:  سيتم أوال الـ    11و    Pageلخانة  . سيتم  Offsetلخانة 

وفي هذه الحالة موجود وبالتالي سيتم اخذ عنوان الصفحة الفيزيائي من    100100000عن عنوان الصفحة    TLBالبحث ضمن جدول الـ  

لحصول على القيمة من الذاكرة الرئيسية وهي  واضافة قيمة االزاحة إليه ليتم الحصول على العنوان الفيزيائي ليتم بعدها ا TLBجدول الـ 

 على قيمة االزاحة وهي 
ً
   11هنا البايت الرابع اعتمادا

والثانية  . بشكل مشابه لألولى  Offsetلخانة الـ    10و    Pageلخانة الـ    001111100التعليمة الرابعة: العنوان االفتراض ي وهو على الشكل التالي:  

 تحميل هذه الصفحة من الذاكرة االفتراضية إلى الذاكرة الرئيسية ووضعها ضمن مكان الصفحة الثانية باإلضافة إلى  
ً
حيث سيتم أيضا

 والصفحات. TLBتحديث جدولي الـ 
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 الجزء العملي: 2

 : 1تدريب 1.2

باإلضافة إلى    512Bبحجم    cacheوذاكرة    32Bوحجم بلوك    256KBليكن لدينا نظام حاسوب يمتلك املواصفات التالية: ذاكرة رئيسية بحجم  

 4مساٍو لـ  TLBوحجم جدول الـ   5bitsوقيمة االزاحة الخاصة بالذاكرة االفتراضية   512KBذاكرة افتراضية بحجم  

 :املطلوب 

 ضمن العنوان االفتراض ي!  Pages( الالزمة لعنونة الصفحات  Bitsاستنتج عدد البتات ) -1

 بالنظام العشري  Page Tableاستنتج عدد أسطر جدول الصفحات  -2

 التي يمكن انشاؤها ضمن الذاكرة الرئيسية بالنظام الثنائي  Pagesاستنتج عدد الصفحات   -3

 النظام الست عشري عند تنفيذ التعليمة التالية   Pageحدد قيمة الجزء  -4
ً
 Load F57Aمن العنوان الفيزيائي مستخدما
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