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Šodien - fragmentācija + algoritmi 

• Redzot, kā tiek rezervēta dinamiskā atmiņa, mums radās vairāki jautājumi. Šodien 
centīsimies tiem iziet cauri. 

• Konkrētās tēmas: 

• Atmiņas fragmentācija; 

• Atmiņas rezervācijas un alogācijas algoritmi 

• Atmiņas 'spaiņi‘ 

  



Fragmentācija 

• Pirms runāt sīkāk par konkrētiem algoritmiem/risinājumiem, jāsaprot šis koncepts. 

• Fragmentācija - Rezervētā atmiņa, kas netiek izmantoti procesa vajadzībām. 

• T.i. nelietderīgi izmantota atmiņa, ko neviens no procesiem nevar izmantot, jo tā itkā 
piešķirta vienam procesam, bet tas pats to neizmanto vai nespēj izmantot. 

• Piemērs: malloc buferis - tiek rezervēts uzreiz, bet programma to neizmanto uzreiz visu un 
varbūt arī neizmantos. 

• Tā kā atmiņa nav bezlimita un par to sacenšas vairāki procesi, fragmentācija 
uzskatāma par sliktu un parasti ir mērķis to samazināt. 

 

 

 

 



Fragmentācijas mērs / veidi 

• Fragmentāciju mēra procentos = 
Rezervētā atmiņa, ko neizmanto / Visa procesam rezervētā atmiņa 

• Piemērs: procesa TEXT = 4KB, DATA/BSS = 1KB, HEAP = 8KB, STACK = 2KB, un 
malloc() brīvajā sarakstā (buferī) ir 6KB neizlietotas atmiņas: 
fragmentācija = 6/(4+1+8+2)=40%  6KB buferis ietilpst 8KB HEAP!  

• Ja šādi procesi būtu gana daudz, no 8GB RAM neizmantojamī būtu 3.2 GB 

• Fragmentāciju iedala divos veidos: 

• ārējā (external) - atmiņa brīvo atmiņas fragmentu sarakstā - pieprasīta, bet vēl neizmantota 

• iekšējā (internal) - atmiņas gabali, kas tās izdalīšanas algoritma dēļ paliek neizmantojami lietotājam 
(piemēram, bookkeeping, kā arī papildus atmiņa, ko atgriež kopā ar maziem atmiņas apgabaliem, 
lai izlīdzinātu adrešu 'alignment', kā arī lai neatstātu pārāk mazus brīvās atmiņas gavalus ko nevar 
izmantot. 

• Piemēram, ja ciklā rezervēsim 100 malloc(8), process rezervēs vismaz 1600 baitus, nevis 800 baitus. 



Cīņa ar ārējo fragmentāciju 

• Kā varētu cīnīties ar ārējo fragmentāciju? 

• Nebuferēt atmiņu  

• Šajā gadījumā, tā būtu vairāk nevis cīņa, bet 'tradeoff' - ātrdarbība pret fragmentāciju. 

• Dažreiz par ārējo fragmentāciju uztver arī to atmiņu, ko OS nevar piešķirt citiem 
procesiem, dēļ atmiņas apgabala piešķiršanas konkrētam procesam, atstājot 
nepietiekami mazus gabalus - to var risināt ar 'kompaktēšanu' - procesu atmiņas 
pārcelšanu no vienas vietas citā, samazinot mazu neizdalāmu atmiņas apgabalu 
skaitu - tas ir lēni un resursietilpīgi. 

 

 



Cīņa ar iekšējo fragmentāciju 

• Vairāki virzieni: 

• Samazināt/atmest bookkeeping  informāciju katrai rezervācijai 

• Īpaši svarīgi mazajiem atmiņas apgabaliem, kuros bookkeeping ir liels % 

• Risinājums: 'spaiņi' jeb bins (nākamais slaids) 

• Neprasīt jaunu atmiņu, ja brīvajos apgabalos tās ir pietiekami 

• Šī problēma rodas, ja nepieciešams rezervēt lielāku apgabalu, kā katrs atsevišķais gabals, bet 
kopumā brīvās atmiņas pietiktu. 

• Risinājums: Pārkārtot un 'gudri' apvienot brīvos atmiņas apgabalus par mazāku skaitu lielāka 
izmēra apgabalu.  

• Novērst mazu grūti izdalāmu atmiņas apgabalu eksistenci 

• Šie parasti rodas, ja neuzmanīgi griež nost atmiņas apgabalus. 

• Risinājums: 'gudri' atmiņas izdalīšanas algoritmi 

 



Bins / Spaiņi 

• Ideja - turam vairākus atsevišķus sarakstus ar brīvo atmiņu. 

• Katru no šiem sarakstiem saucam par 'bin' 

• Ja šādā sarakstā ir tikai viena konkrēta izmēra atmiņas gabali, tad varam pie katra 
ieraksta neglabāt tā izmēru, tādējādi samazinot iekšējo fragmentāciju 

• Ja šādā sarakstā ir vairāku izmēru atmiņas gabali kādās robežās, tad vismaz varam 
ātrāk atrast konkrēto vajadzīgo ātrākā laikā (nepalīdz fragmentācijai, bet uzlabo 
malloc/free ātrumu) 

• Piemēram: varam uzturēt vienu sarakstu ar 8 baitu gabaliem, vienu ar 16 baitu 
gabaliem un trešo visiem pārējiem gabaliem, kas var būt dažādu izmēru. 

• Tad pirmajos divos sarakstos iekšējās fragmentācijas nebūtu vispār, un trešajā tā būtu 
mazāk nozīmīga procentos no lielākiem atmiņas gabaliem. Papildus bonuss - meklējot 
brīvu gabalu pēdējā spainī - nebūtu jāiet cauri visiem mazajiem atmiņas gabaliem. 

• Šai līdzīga pieeja arī tiek izmantota modernās malloc() versijās. 

 



Brīvo atmiņas apgabalu apvienošana 

• Lēnais risinājums: 

• Pārcelt aizņemtos atmiņas apgabalus uz citām brīvajām vietām, lai sabīdītu un 
apvienotu tukšos atmiņas apgabalus - šis praksē parasti netiek lietots jo ir pārāk lēns. 

• Mazāku bet manāmu fragmentācijas uzlabojumu var iegūt balstoties uz 
pieņēmuma, ka līdzīgā laikā rezervētu atmiņu arī atbrīvo līdzīgā laikā. 

• Šo mehānismu esošās malloc() versijas ievieš tukšo atmiņu piesaistot spainī no viena 
gala un izdalot atmiņu no otra spaiņa gala - tādējādi ieviešot FIFO rindu. Praksē, tas 
samērā bieži ļauj brīvos atmiņas apgabalus apvienot ar blakus esošajiem. 

• No tā protams ir jēga tikai tajos spaiņos, kuros glabājas dažādu izmēru atmiņas 
apgabali, jo pārējos jebkurš jaunais atmiņas apgabals der jebkurā brīvajā atmiņas 
gabalā, jo to izmēri ir vienādi. 



Piemērs no malloc.c 

• Šeit var atrast informāciju par vienas implementācijas spaiņiem: 
http://repo.or.cz/glibc.git/blob/HEAD:/malloc/malloc.c#l1433 

• Kā var redzēt, ir diezgan daudz dažādu izmēru spaiņu - un to izmēri aug samērā 
strauji - tas praksē sevi ir pierādījis kā labs variants. 

• Var arī redzēt, ka spaiņu plānotais izmērs nav lielāks par 1MB - jo lielus atmiņas 
apgabalus rezervē nevis HEAP bet MMS segmentā ar mmap() palīdzību. 

• Mazākie spaiņi ir ar fiksēta izmēra atmiņas blokiem, lielākie - satur blokus 
konkrētā izmēru apgabalā un ir sakārtoti augošā secībā ātrākai brīvo bloku 
atrašanai (free() tos ievieto pareizā vietā) 

http://repo.or.cz/glibc.git/blob/HEAD:/malloc/malloc.c
http://repo.or.cz/glibc.git/blob/HEAD:/malloc/malloc.c


Visbeidzot - gudrāki algoritmi 

• Brīvās atmiņas (free list) alokācijas algoritmi: 

• Katru reizi izsaucot malloc() ir jāizvēlas, kurā brīvā saraksta elementā īevietot jauno 
izdalīto atmiņas apgabalu 

• Var novērst/samazināt mazu grūti izdalāmu atmiņas apgabalu eksistenci 

• Jāuzmanās, lai 'gudrība' nepadara tos pārāk lēnus regulārai lietošanai 

• Apskatīsim dažus populārākos piemērus. 



Algoritmi caur piemēriem 

• Aplūkosim šos četrus algoritmus: 

• Best Fit 

• Worst Fit 

• First Fit 

• Next Fit 

• Algoritmu izprašanai izmantosim  piemēru: 

• Sākuma brīvais saraksts ir: 
HEAD-> C1 (40b)-> C2(24b)-> C3(72b)-> C4(16b) -> C5(8Kb) 

•  Pēc kārtas tiek izpildīti izsaukumi: 
malloc(60), malloc(32), malloc(8) 



Best Fit 

• No visa saraksta izvēlas to atmiņas gabalu, kurš izmēra ziņā vislabāk der 
(mazākais derīgais) un izvēlas to. 

• Priekšrocības: 
Pieņems 'pārdomātu' lēmumu un  
atradīs labāko gabalu (ja vispār ir labi ņemt mazāko) 

• Trūkumi: 
Obligāti jāapstaigā viss atmiņas saraksts (vai jāoptimizē ar sarežģītākām datu 
struktūrām, piemēram - kokiem) 

• Kur mūsu piemērā rezervētu 60, 32 un 8 baitus? 

• Mūsu piemērā (Atceramies par +8 baitiem bookkeeping): 
 

 



Worst Fit 

• Ar Best Fit atbilde: [60]->C3, [32]->C1, [8]->C4 

• Worst Fit ir pretējais - no visiem atmiņas gabaliem atrod 'vissliktāk derošo'.  

• T.i. vienmēr piešķir atmiņu no lielākā brīvā gabala. 

• Priekšrocības: 
Pretēji Best Fit - nenogriež atmiņu no jau tā maziem gabaliem, nepadarot tos 
niecīgus. Var optimizēt, ja gabali ir sakārtotā divvirzienu sarakstā - vienkārši 
ņemot pēdējo elementu. 

• Trūkumi: 
Naivajā implementācijā arī jāapstaigā viss saraksts. 
Vairumā gadījumu atstāj daudz vidēja izmēra neizmantotus atmiņas gabalus, 
kamēr vien iespēja ņemt no lieliem. 

• Kā ar piemēra rezervāciju šajā gadījumā? 

 



First Fit 

• Ar Worst Fit atbilde: [60]->C5, [32]->C5 (no atlikuma), [8]->C5 (no atlikuma) 

• Lai novērstu pilnu saraksta apstaigāšanu šis un nākamais algoritms cenšas 
pabeigt darbu ātrāk ar nepilnīgu informāciju. 

• First Fit sāk no saraksta sākuma un izmanto pirmo atmiņas gabalu, kurš der. 

• Priekšrocības: 
Nav jāapstaigā viss atmiņas saraksts 

• Trūkumi: 
Var sanākt izmantot diezgan 'nederīgus' atmiņas gabalus - paļaušanās uz veiksmi? 

• Kā šis algoritms darbosies uz mūsu piemēra? 



Next fit 

• Ar First Fit atbilde: [60]->C3, [32]->C1, [8]->C2 (no Best Fit atšķiras tikai 1) 

• Next Fit vēl optimizē First Fit ideju - sāk no tās pašas vietas, kur atrada pēdējo 
brīvo gabalu (nevis saraksta sākuma) un tad ņem pirmo derīgo. (Šeit svarīgi, lai 
saraksts ir apļveida - pēc pēdējā elementa nāk pirmais!) 

• Priekšrocības: 
Ļoti ātrs - nav jāiet ne uz saraksta sākumu, ne tālu jāmeklē labākais gabals 
Vienā laikā var būt atbrīvoti vairāki saistīti atmiņas apgabali kurus algoritmam 
varētu būt ērti atkal vienlaicīgi rezervēt. 

• Trūkumi: 
Praksē sanāk, ka neizmanto atbrīvoto atmiņu, kamēr ir jauna ko piešķirt, ja 
atlikumu no gabala ieliek sarakstā PĒC tās vietas kur gabals izņemts. Ja PIRMS, 
tad pavisam cita uzvedība. 

• Kā ar piemēru? 



Kurš labāks? 

• Next Fit atbilde: [60]->C3, [32]->C5, [8]->C5 (no atlikuma, ja to ielinko PĒC) vai C1, ja nē 

• Interesanti, ka praksē vislabākos rezultātus no šiem sniedz tieši First Fit un Next Fit 

• Best Fit rada diezgan lielu internālo un eksternālo fragmentāciju 

• Worst Fit uzvedās vēl sliktāk fragmentācijas ziņā standarta gadījumos 

• Best un Worst Fit abi ir lēnāki jo jāpārstaigā viss saraksts, kas labākajā gadījumā ir O(log n) 
izvēloties piemērotu datu struktūru. 

• Tātad izvēle starp fragmentāciju un ātrumu, bet statistiski dēļ tā, kā programmas darbojas, 
salīdzinoši nejaušie algoritmi nemaz nav tik slikti. 

 



Citas algoritmu idejas? 

• Ir iespējami vēl daudz citi algoritmi, šie bija tikai bieži standarta piemēri. 

• Vai jums ir kādas idejas savam algoritmam? 

• Kādas būtu tā priekšrocības? 

• Kādi trūkumi? 

• Kā tas darbosies šajā vai citā piemērā uz tāfeles? 



Organizatoriskie jautājumi 

• MD_Frag grupās (3-5 cilvēki) – lai varētu iesniegt pirms termiņa atsūtiet savas 
komandas Slackā, lai varu pievienot komandai vietu e-studijās, kurā iesniegt darbu. 

• Trešdien KD = programmēšana + rakstiska analīze (90min). Svarīgi: 

• Esiet gatavi ar savu mājas darbu u.c. privāto kodu - būs jāapstrādā arī termināļa parametri! 

• Tā kā visam laika var nepietikt - apskatiet visus uzdevumus pirms iegrimt vienā! 

• Sāciet ar konceptuālu risinājuma mockup - kādas funkcijas, komentāri ko viņas darīs un tad 
ejiet dziļāk, ja ir laiks. (Vienkārši nestrādājošu kodu bez pilvērtīgas bildes, ko plānots izdarīt 
nevarēšu normāli novērtēt - labāk nestrādājošs, bet pilnīgs pseidokods, nekā perfekta viena 
funkcija, kuru nevarat izsaukt, jo nemācējāt ielasīt parametrus no komandrindas) 

• Key: Atcerieties, ka visas datu plūsmas ir faili, un kā tās manipulēt - tas palīdzēs.  

• Viedokļi par sesijas datumu? 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


