
L06 Atmiņas lapas, aizsardzība 
Linux sistēmas programmēšana 



Turpinam par atmiņu 

• Pagājušā reizē vispārīgi par atmiņas uzbūvi 

• Šoreiz: 

• Virtuālās atmiņas lapas 

• Atmiņas aizsardzība (un kāpēc to vajag) 

• setjmp(), longjmp() 

•  Pēc tam sekos lekcijas: 

• (L07) Sīkāk par HEAP un dinamisko atmiņas izdalīšanu 

• (L08) Atmiņas rezervācijas un alokācijas algoritmi, fragmentācija 

  



Virtuālā atmiņa - nedaudz sīkāk 

• Jau runājām - virtuālajā atmiņā var "iemapot" dažādus fiziskās atmiņas apgabalus gan 
no diska, gan RAM, gan citām vietām. 

• Fizisko atmiņu parasti adresē Integrated Memory Controller (IMC), iekārta, kas 
saņemot fizisko adresi spēj darboties ar fiziskajiem datiem tajā. 

• Agrāk virtuālā atmiņa (4GB ar 32bit adresēm) bija lielāka par pieejamo atmiņu. Vēlāk 
fiziskā atmiņa to apsteidza, un nu ar 64 bit arhitektūru atkal adrešu apgabals ir 
lielāks par reālo atmiņu (16.8 milj TB). 

• Bieži realitātē 64bit iekārtas ir tikai 48bit, un pārējos bitus neizmanto, lai lētāk - 
rezultātā pieļaujot tikai 8TB adresējamu atmiņu. 

• Arī modrenās sistēmās vienam procesam vēsturiski piešķir tos pašus 4GB - ja grib 
vairāk atmiņas, taisa vairākus procesus (Līdzīgi kā Chrome) 

• Tātad virtuālā atmiņa procesam ir adresējama robežās no 0x00000000 līdz 
0xffffffff 

 



Virtuālo adrešu iedalījums  

• Atceramies - katram procesam adrešu apgabalā ir dažādi segmenti (TEXT, DATA, 
HEAP, STACK u.c.) 

• Šiem segmentiem ir dažādas piekļuves tiesības - dažus var izpildīt, dažus rakstīt, 
dažus lasīt. Dažiem piekļūt drīkst lietotāja līmeņa tiesību process, citiem tikai 
kodols. 

• Ja kādu no šiem ierobežojumiem process pārkāpj - segmentation fault 

• Tas nozīmē, ka pārkāpts kāda segmenta piekļuves ierobežojums (piemēram, 
iziets no tā atmiņas robežām) 

• Sīkāk: http://duartes.org/gustavo/blog/post/anatomy-of-a-program-in-memory/ 

• Ja paspēlēsieties - dažreiz var gadīties, ka dažas adreses pēc atļutā segmenta 
beigām arī vēl ir atļauts 'aiztikt' un nebūs segmentation fault - Kāpēc tā?? 
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Lapas / Pages ? 

• Izrādās segmenti tiek rezervēti noteikta izmēra gabalos, sauktos par lapām. 

• Parasti lapas izmērs ir 4096 baiti, bet atkarīgs no sistēmas, ja šādi, tad katra 
nākamā lapa ir adresē +0x00010000, kas ir ērti 

• Individuālu baitu piekļuves tiesības pārbaudīt būtu "dārgi" 

• Lapas izmēru var noskaidrot ar getpagesize() no <unistd.h> 

• Katra šī virtuālā lapa ir ar savām piekļuves tiesībām un katrs segments var būt 
vienā vai vairākās lapās. 

• Lai gan fiziskās lapas var atrasties katra savā vietā, tomēr virtuālajā atmiņā tās 
tiek saliktas secīgi - contiguous 

 

 



Kā lapas darbojas? 

• OS izvēlas konkrētas lapas, ko iedot procesam, un ieraksta informāciju Page 
Table.  

• Page Table var būt vienkārša tabula - kas konkrēta procesa virtuālās adreses 
translē fiziskajās, vai arī sarežģītāka datu struktūra ātrākam darbam. Bieži - koka 
struktūra - kas satur arī lapas no lapām un lapas no lapu lapām. (mazāk vietas un 
ātrāka uzmeklēšana, kā pilna matrica) 

• Kad process grib rakstīt/lasīt konkrētā virtuālās atmiņas adresē, tas vēršas pie OS 
un pieprasa piekļuvi. OS savukārt: 

• Pārbauda vai konkrētā lapa vispār ir piesaistīta procesam; 

• Vai procesam ir atļauts piekļūt šai lapai prasītajā veidā; 

• Ja viss ok - OS veic prasīto lasīšanu/rakstīšanu īstajā adresē, ja nē - Segmentation fault 



Page fault 

• Pēc pārbaudēm un pirms reālās darbības ir vēl starpposms - piekļuve īstajai lapai. 

• Lai ar lapu strādātu, tai ir jābūt atmiņā 

• Praksē var nebūt tik daudz atmiņas, kā arī visu ielādēt uzreiz atmiņā var būt izšķērdīgi, tāpēc 
lapas mēdz ielādēt pēc pieprasījuma, t.i.: 

• OS vēršas pie Memory Management Unit (MMU), ar procesa konkrēto virtuālās lapas pieprasījumu.  

• Ja lapa jau ir ielādēta un tai drīkst piekļūt, MMU uzreiz atļauj ar to darboties tulkojot virtuālās uz 
fiziskajām adresēm 

• Ja lapa nav ielādēta - Page fault - process tiek uz laiku apturēts, un darbu uzsāk Paging 
Supervisor - lapa ielādēta atmiņā no diska, page table ieraksts atjaunināts un tad ar speciālu 
pārtraukumu process tiek informēts, ka jāmēģina darboties ar atmiņu vēlreiz. Parasti šī nav kļūda, bet, ja 
page fault ir daudz, tas rada aizdomas par atmiņas nepietiekamību vai kādu neefektivitāti (jo lēni) 

• Gadījumos, ja lapas ielādei atmiņā nav vietas - nākas citas lapas atbrīvot un novietot diskā - šo 
sauc par swapping. 

• Efektīvi ir nekopēt atmiņu no vienas lapas uz otru, bet dot visiem procesiem, kam nepieciešams 
vienu atmiņas lapu. Ja vienam no procesiem tā ir jāmaina, bet otram vajag veco, tad talkā nāk 
copy-on-change. 

 



Lapošanas priekšrocības 

• To ir tiešām daudz un visas padziļināti neapskatīsim - tam ir cits kurss - 
"Operētājsistēmu koncepcijas" 

• Galvenās: 

• Nodrošina atmiņas nepārtrauktību; 

• Atliek atmiņas gabalu ielādi no diska uz vēlāku laiku, kas var nepienākt, tādējādi 
ietaupot resursus 

• Ļauj vairākiem procesiem izmantot vienus un tos pašus fiziskās atmiņas apgabalus 
droši un ar dažādām tiesībām. 

• Abstrahē visu atmiņas sarežģītību uz vienkāršiem blokiem 

• Liela daļa lapošanas atbalsta darbību ieviešamas un labi darbojas "dzelžos" (MMU) 
tādējādi atslogojot procesoru 



Lapošanas shēma 

• Avots: Wikipedia 

• TLB – kešo MMU 
notulkotās 
virtuālās/fiziskās 
adreses, lai tām 
ātrāk piekļūt 

 



Aizsardzība 

• Tātad segmenti un lapošanas mehānisms mums palīdz aizsargāt atmiņu…. 

• Bet no kā tieši? 

• No nejaušām programmēšanas kļūdām - aiztiek ne to atmiņu/nepareizā veidā 

• No ļaunprātīgiem uzbrukumiem: 

• Informācijas zagšanas 

• Programmas ierobežojumu apiešanas 

• Neautorizētas piekļuves 

• Privilēģiju eskalācijas 

• u.c. 

 



Uzbrukumi - buffer overflow 

• Ierakstot kādā mainīgajā (buferī) vairāk baitus, kā ir tā izmērs, un nepārbaudot 
robežas - sanāk pārrakstīt vietas atmiņā pēc šī mainīgā. 

• Biežākais uzbrukuma vektors - slikti ievaddati, piemēram, prasot lietotāja vārdu, 
nepārbaudam tā garumu un lietotājs mūsu vards[255] masīvā var ievadīt 1000 
simbolus. 

• Standarta piemērs: 

• Ievaddatos tiek ievietots ļaunais kods, kas parasti sākas ar lielu buferi (NOP-sled), lai 
vieglāk tajā "ielekt" nezinot precīzu adresi - mērķis - kaut kur ielikt gan kodu, gan arī 
pārrakstīt STACK augšu. 

• STACK augšā ieraksta tādu atgriešanās adresi, kas noved programmas kontroli, nevis 
plānotajā vietā, bet nupat ievadītajā (un iespējams HEAP noglabātajā) atmiņas 
apgabalā ar ļauno kodu. 

• Atgriežoties no tekošās funkcijas, procesors aizlec uz ļauno kodu un to izpilda ar 
procesa tiesībām - īpaši bīstami, ja process darbojās ar priviliģētu lietotāju. 



Aizsardzība pret uzbrukumiem 

• Modernas OS mēdz pārbaudīt, lai procesi paši neraksta ārpus HEAP un iekš STACK 

• Tāpat HEAP/STACK pasargā no koda izpildes (executable space protection, NX 
bit)  - tas neļauj ierakstīt un palaist ļauno kodu vienā un tajā pašā segmentā 
(STACK) un apgrūtina dzīvi. 

• Tomēr ir ļoti daudz viltīgu veidu, kā šo apiet - atslēgt pārbaudes (vērtība atmiņā, 
kas nosaka vai pārbaude veicama), pārvirzīt procesoru uz citu darbu pirms 
pārbaudes (interrupti u.c.) u.t.t. 

• Papildus sarežģītībai - segmentiem atmiņā tiek piešķirtas nejaušas nobīdes - lai 
uzbrucējs nevarētu paredzēt - kur kāds segments atmiņā atrodas. (Address space 
layout randomization  = ASLR) 



Īstā procesa 
atmiņas bilde… 

 
0x00000000 

0x08048000 TEXT: kods 

etext Globals: DATA 

edata Globals: BSS 

end HEAP 

brk Tukšs 

???? MMS           / MMR 

???? Tukšs 

???? 

 
STACK 

0xc0000000 

=TASK_SIZE 
Kernel space 



Vēl aizsardzība 

• Canaries - speciāli dati, ko OS ieliek STACK starp parametriem un atgriešanās adresēm 
(vai citur) - pirms jebkādas izpildes tie tiek pārbaudīti, vai vērtība īstā - ja kāds lieto 
buffer overflow un nezin šo slepeno vērtību - tie būs pārrakstīti ar kaut ko citu = kļūda 
(Agrāk putniņus palaida ogļu raktuvēs un tie brīdināja par bīstamām gāzēm). 

• Problēmas - sistēmas izsaukumi un iekļautās bibliotēkas darbojas ar citu privilēģiju 
līmeni - ja uzbrucējam izdodas ar kontroli ielēkt tajās - var daudz ko sabojāt. 

• Return Oriented Programming (ROP) + "gadžetu meklētājs", piemēram Ropper - 
praktiski ļauj izpildīt jebkādu kodu, ja ir gana izmanīgs un var ierakstīt STACK. 

• GCC cenšas aizsargāt stack ar -fstack-protector-all, kā arī Google 
modifikācija -fstack-protector-strong 

• P.s. Neuzticamu avotu kods var būt kompilēts bez aizsardzības un daži to varētu darīt, jo 
aizsardzība var palēnināt procesu. 

• Daudzi citi uzbrukumu un aizsardzības mehānismi (Control flow integrity - CFI) 

 

 



Kernel space 

• Ievērojāt, ka procesa atmiņā ir kartēts arī "kernel 
space" - tas nepieciešams, lai process varētu 
izpildīt konkrētus darbus, pirms tam 
pārslēdzoties kodola režīmā (Ring 0). 

• Aizsardzības gredzeni ir izpildes režīmi, kas 
palīdz aizsargāt sistēmu un kuru aizsardzībā 
iesaistīts arī procesors. Modernas sistēmas 
izmanto tikai divus: Ring 3 lietotāju kodam, un 
Ring 0 kodola kodam. Pārējie pa vidu bija lai 
ierobežotu atsevišķas lietas, kā I/O, u.tml. bet 
praksē vairs netiek lietoti. 

• Kernel space parasti kartē visiem procesiem 
nemainīgu - jo tas nav jāmaina. 

• Vairāk informācijas: 
http://duartes.org/gustavo/blog/post/cpu-rings-
privilege-and-protection/ 
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Procesa stāvokļa saglabāšana 

• Esam sapratuši, ka programmas stāvokli principā definē tās segmentu saturs 
(TEXT, DATA/BSS, HEAP, STACK) un dažu reģistru saturs (stack pointer, frame 
pointer un program counter). 

• Dažreiz varētu vajadzēt uz laiku šo visu stāvokli saglabāt un vēlāk atgriezties, lai 
turpinātu iesāktos darbus. Tam izveidoti sistēmas izsaukumi: 

• setjmp() - saglabā reģistru stāvokli 

• longjmp() - atgriežas uz setjmp() saglabāto stāvokli 



setjmp()/longjmp() detaļas 

• #include <setjmp.h> 
int setjmp(jmp_buf env);  env ir buferis kurā glabās stāvokli 
… 
longjmp(jmp_buf env, int val); 

• Uzmanību: longjmp() NEATGRIEŽ - vienkārši nomaina reģistrus un programma domā, ka tā ir 
tikko atgriezusies no setjmp()! Šos gadījumus var izšķirt pēc setjmp() atgrieztās vērtības. 0 
nozīmē, ka pirmais uzstādošais izsaukums, pārējos gadījumos atgriezies no longjmp(). 

• Svarīgi: starp setjmp() un longjmp() NEDRĪKST mainīt steku uz leju (piemēram, atgriezties 
no funkcijas), jo saglabātie reģistri ir ar vērtībām, kas atbilst tā brīža stekam un ja steku maina, 
vērtības var nebūt aktuālas! Tas neliedz iet dziļāk funkcijās un lekt atpakaļ. 

• Standarta pielietojums: uzstādīt setjmp() pirms doties dziļi funkciju izsaukumos, kas var 
beigties ar kļūdu un nesatraukties par kļūdu pārbaudi katrā izsaukumu līmenī - vienkārši - ja 
rodas kļūda - lekt atpakaļ uz sākumu. Principā try/catch mehānisma aizvietotājs. 

• Vēl šo komandu pielietojums: izlēkt ar longjmp() no signālu handlera, tādējādi saņemot 
iespēju šos signālus noķert vēlreiz. 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


