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¡ Segmentasi
¡ Arsitektur Segmentasi
¡ Saling Berbagi dan Proteksi
¡ Segmentasi dengan Pemberian Halaman
¡ Penggunaan Segmentasi INTEL
¡ Masalah Dalam Segmentasi



¡ Segmentasi adalah skema managemen memori dengan
cara membagi memori menjadi segmen-segmen. Dengan
demikian, sebuah program dibagi menjadi segmen-segmen.

¡ Segmen adalah sebuah unit logis, yaitu unit yang terdiri dari
beberapa bagian yang berjenis yang sama.

¡ Contoh: program utama, variabel lokal, procedure dan
sebagainya. Berbeda dengan halaman, ukuran tiap segmen
tidak harus sama dan memiliki 'ciri' tertentu. Ciri tertentu itu
adalah nama segmen dan panjang segmen. Nama segmen
dirujuk oleh nomor segmen sedangkan panjang segmen
ditentukan oleh offset.



¡ Ukuran tiap segmen tidak harus sama. Saat sebuah program
atau proses dimasukkan ke CPU, segmen yang berbeda
dapat ditempatkan dimana saja di dalam memori utama.

¡ Alamat logis dari sebuah segmen adalah alamat dua
dimensi.

¡ Alamat fisik memori adalah alamat satu dimensi.
¡ Agar implementasinya menjadi mudah (dari alamat logis ke

alamat fisik) diperlukan Tabel Segmen yang yang terdiri dari
base dan limit.

¡ Base menunjukkan alamat awal segmen (dari alamat fisik)
dan limit menunjukkan panjang segmen.





Alamat logisnya: s dan d, s adalah nomor
segmen/index di dalam tabel segmen d adalah
offset. Jika offset kurang dari nol dan tidak
lebih besar dari besarnya limit maka base akan
dijumlahkan dengan d (offset), yang
dijumlahkan itu adalah alamat fisik dari
segmen tersebut.



¡ Segmen dapat terbagi jika terdapat elemen di tabel
segmen yang berasal dari dua proses yang berbeda
yang menunjuk pada alamat fisik yang sama. Saling
berbagi ini muncul di level segmen dan pada saat
ini terjadi semua informasi dapat turut terbagi.

¡ Proteksi dapat terjadi karena ada bit-proteksi yang
berhubungan dengan setiap elemen dari segmen
tabel. Bit-proteksi ini berguna untuk mencegah
akses ilegal ke memori. Caranya: menempatkan
sebuah array di dalam segmen itu sehingga
perangkat keras managemen memori secara
otomatis akan mengecek indeks array-nya.



¡ Kelebihan
Pemberian
Halaman: tidak
ada fragmentasi
luar-alokasinya
cepat.

¡ Kelebihan
Segmentasi:
saling berbagi-
proteksi.

Segmentasi dengan Pemberian Halaman



Penggunaan Segmentasi dengan Pemberian Halaman pada
INTEL 30386



¡ Segmen dapat Membesar.

¡ Muncul Fragmentasi Luar.

¡ Bila Ada Proses yang Besar.



Segmentasi adalah skema managemen
memori dengan cara membagi memori
menjadi segmen-segmen. Berbeda dengan
page, ukuran tiap segmen tidak harus sama
dan memiliki ciri tertentu, yaitu nama dan
panjang segmen.


