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Jauna tēma - atmiņas arhitektūra 

• Katrs process dzīvo atmiņā - bet kā, kāpēc un kādas iespējas ar to darboties? 

• First Sāksim ar (L05): 

• Vispārīga (virspusēja) atmiņas uzbūve (Segmenti TEXT, DATA/BSS, HEAP, STACK) 

• Virtuālā atmiņa (īsi) 

• Sīkāk par STACK un parametru padošanu funkcijām 

• Pēc tam sekos lekcijas: 

• (L06) Virtuālās atmiņas lapas un atmiņas aizsardzība 

• (L07) Sīkāk par HEAP un dinamisko atmiņas izdalīšanu 

• (L08) Atmiņas rezervācijas un alokācijas algoritmi, fragmentācija 

  



 
 
Fiziskā atmiņa 

• Sistēmai ir pieejama dažāda fiziskā atmiņa: 

• Procesora reģistri un cache 

• Operatīvā atmiņa 

• Dažādi diski (HDD, SSD u.c.) 

• Pārnēsājamie datu nesēju (CD, disketes, USB flash, uc) 

• Pielietojamas dažādiem mērķiem (ātrāka, lēnāka, lētāka, dārgāka, dažadas rakstīšanas 
un lasīšanas īpašības) 

• Pa tiešo lieto tikai zema līmeņa procesi (piemēram, Bootloader) 

• Problēmas: 

• Katrai iekārtai savs 'address space' 

• Procesam būtu jāzin kāda atmiņa ir pieejama, cik daudz, kā tieši ar tās dzelžiem/draiveriem 
strādāt u.t.t.  

• Jēdzīgai procesa darbībai parasti nepieciešams nepārtraukts (contiguous) atmiņas apgabals 



Virtuālā atmiņa - īsumā 

• Vairāk par virtuālo atmiņu - nākamajā lekcijā! 

• Abstrahē no procesa (t.sk. kodola) visu fiziskās atmiņas sarežģītību un neparedzamību 

• Procesam pieejams viens liels nepārtraukts "masīvs" ar atmiņu (parasti 4GiB) 

• Neatkarīgi no tā vai šāds atmiņas daudzums datoram reāli ir pieejams operatīvajā vai uz diska  

• Šajā atmiņā ir viennozīmīgas virtuālās adreses no 0x0000000 līdz 0xffffffff (Ja 32 bit sistēma) 

• Operētājsistēma nosaka, kas konkrēti šajā atmiņā būs procesam pieejams (kurās vietās var 
rakstīt, kurās vietās atrodas dažādas bibliotēkas, dati, u.t.t) - to realizē caur segmentiem un 
lapām (sīkāk nākamā lekcijā) 

• Sistēmā ir dzelžu un programmatūras rīki, kas palīdz iztulkot virtuālo adresi uz fizisko adresi 
kādā no iekārtām un atpakaļ (priekš konkrētā procesa) 

• Viena un tā pati fiziskā adrese virtuālajā atmiņā var būt vairākās vietās 

• Katram procesam ir sava virtuālā atmiņa un vairāki procesi var lietot vienu fizisko atmiņu 

 



Atmiņas segmenti 

• Lai vieglāk un drošāk strādāt ar procesam pieejamo atmiņu, tā ir sadalīta 
segmentos. 

• Katram segmentam ir iespējamas savas tiesības. 

• Katram segmentam ir sākuma un beigu adrese. 

• Starp segmentiem var būt brīva vieta. 

• Ir arī citi segmenti, bet mūs primāri interesēs: 

• TEXT 

• DATA/BSS 

• HEAP 

• STACK 

 



Atkāpe: Citi Segmenti (x86 stila) 

• Dažreiz runājot par segmentiem var sākt likties, ka runa ir par kaut ko citu. 

• Iemesls - vēsturiski, 16bit sistēmas ar vienu adresi (kas identiska hardware adresei) adresēja visu 
pa tiešo = 16bit real mode (šo lieto boot laikā) 

• Pieaugot atmiņas apjomam nespēja noadresēt visu. Tika ieviesti segmenti - konkrētā reģistrā ielikts 
skaitlis, kas norāda uz segmentu un pati atmiņa - tikai nobīde no segmenta sākuma. Iekš real mode, 
tas ļāva adresēt gandrīz 1MB ! 

• Lielākai atmiņai radīja 32bit protected mode. Adresē caur Descriptor Table (DT), slavenākā ir 
Global DT (GDT). Tajās atrod segmenta atmiņas nobīdi, ko pieskaitīt adresei. (Šeit tos pašus 
segmentu reģistrus lieto citādi!) - šie segmenti arī tika lietoti aizsardzībai (user/kernel mode, 
code/data segment). Par moderno atmiņas aizsardzību nākamajā lekcijā. 

• Modernākās sistēmās saprata, ka ar 32bit adresēm pietiek lai adresētu visu un ieviesa flat mode 
- adresē pa tiešo, gluži kā vecā 16bit real mode (Vēsturiskais GDT paliek, bet vienmēr atgriež 0 
tādējādi "atslēdzot" šo segmentēšanu) 

• Arī modernās 64bit sistēmas sākumā ieslēdzas vecākos režīmos un tad pārslēdz uz 
moderno 64bit long mode 

• Sarežģīta vēsture, daudz vairāk informācijas:  http://duartes.org/gustavo/blog/post/memory-
translation-and-segmentation/ 
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Atgriežamies pie procesa atmiņas 
segmentiem 

• Aptuvenā shēma  

• Konkrētās adreses ir tikai piemēri, atkarīgas no 
konkrētās sistēmas 

• Var redzēt, ka ir vairākas tukšas vietas (piemēram 
pie 0) - aizsardzībai un ērtumam 

• Ir arī kodola atmiņas segments - to visiem 
procesiem ieliek "vienādu". Bez tiesībām pie tā 
nektiksiet, bet tajā ir kernel space lietas, ko 
procesam var vajadzēt (piemēram, interrupt 
handleri u.c.) Parasti 1 GB no 4 GB 

• Bieži shēmas zīmē "otrādi" ar lielākajām adresēm 
augšā, jo tās sauc arī par "high address" - man šī 
pieeja nepatīk, jo atkarībā no sistēmas tās var 
atšķirties, bet 0 būs vienmēr. Šo vienkārši ņemat 
vērā, ja redzat citas diagrammas. 

0x00000000 

0x08048000 TEXT: programmas binārais 
kods (ELF - exec&linkable) 

etext Globals: DATA = inicializēti 
statiskie mainīgie 

edata Globals: BSS = neinicializēti 
(nullēti) statiskie mainīgie 

end HEAP 

brk Tukšs 

???? MMS           / MMR 

???? Tukšs 

???? 

 
STACK 

0xc0000000 

=TASK_SIZE 
Kernel space 



Atkāpe: MMS/MMR 

• Vienkāršotajās shēmās šo bieži neredzēsiet, jo vēsturiski STACK aug pretī HEAP un 
kad saskaras, tad atmiņa beidzas. 

• Modernās sistēmās starp tiem ir apgabals, kurā ieliktas dinamiskās bibliotēkas 
(.dll/.so), un citi faili, vai arī anonīma atmiņa priekš shared memory 

• Agrāk šis apgabals saucās Memory Mapping Region (MMR) un no adreses 
0x40000000 auga pretī STACK, šo sauca par "linux classic layout" - problēmas: 

• Aizņem daudz adrešu, ko varētu lietot HEAP, nāk virsū STACK 

• Tā kā STACK izmērs ir daudz paredzamāks, modernās sistēmās ieviests 
RLIMIT_STACK, piemēram, 8MB, pēc kura novieto bibliotēkas. 

•  Pēc šīs adreses sākas Memory Mapping Segment (MMS), kurš aug pretī HEAP - šo sauc 
par "linux flexible layout" - ierobežo tikai STACK, bet bilbiotēkas un HEAP var visu 
pārējo aizņemt pēc vajadzības. 

• Piemērs: more /proc/1/maps    (ja grib redzēt arī izmēru, tad smaps) 



Shared memory 

• Gadījumiem, kad vairākiem procesiem nepieciešams, lai atmiņā būtu piekļuve vienai 
un tai pašai vietai - to īsteno shared memory mehānisms. 

• Tas var būt caur failiem, ko piekartē procesa atmiņai vai arī anonīmiem atmiņas 
apgabaliem. Abos gadījumos - viena atmīna, kam piekļūst abi.  
(Sinhronizācija, mutex, lock !!!) 

• Vecais mehānisms (SYS V) - shmat servisi: shmget() izveido kopīgās atmiņas 
apgabalu, shmctl() nodod kontroli citam procesam, kā arī atceļ to, cits process ar 
shmctl() saņem atmiņas apgabalu, ar shmat() šo apgabalu piesaista (attach) 
savai atmiņai un ar shmdt() atvieno (detach) - jāiekļauj <sys/shm.h> 

• Jaunais mehānisms (POSIX) - mmap servisi: shm_open() atgriež atmiņas apgabalu 
(kas ir kā fails), ar ftruncate(shm, size) tam uzstāda vēlamo izmēru, un ar 
mmap() to piesaista atmiņai (tā dara abi procesi), munmap() atsaista. 

•  Vairāk informācijas šeit: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/ssw_aix_72/com.ibm.aix.genprog
c/understanding_mem_mapping.htm 
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TEXT segments 

• TEXT segments (saukts arī 'code') satur programmas izpildāmo (bināro) kodu. 

• Executable and Linkable (ELF) formātā - t.i. daļu adrešu aizpilda dinamiski. 

• Pirms tam parasti tukša atmiņa, lai 0 nebūtu derīga atmiņa un novērstu kļūmes. 

• Bieži sākas 0x00010000 vai arī 0x08048000 

• Segmenta beigas pieejamas mainīgajā extern etext;   end text adrese 

• Šis segments ir tikai lasāms un izpildāms (nevar rakstīt bez privilēģijām) 

• Atmiņā kartēts uz īsto izpildāmo failu! 

• Papildus programmas kodam, atkarībā no sistēmas var saturēt arī konstantās 
saliktās vērtības, piemēram string literals "hello world" u.t.t. pointeri uz tiem, 
gan parasti ir DATA segmentā. Šos var redzēt ar strings komandu. 

 



DATA/BSS segmenti 

• DATA/BSS dažreiz tiek minēti, kā divi atsevišķi segmenti, citreiz tikai viens DATA 
vai "Globals" segments. 

• Piekļuve - lasāms un rakstāms (izņemot Read only konstantes) 

• Satur globāli definētos/deklarētos un statiskos mainīgos. 

• DATA - inicializēto datu segments - beidzas adresē extern edata;  (iedalās read-
only un read-write apakšsadaļās). Šī ir pie faila saistīta atmiņa, tomēr, ja mainīgo 
nomaina, kļūst atsaistīta (private memory mapping). 

• BSS - neinicializēto datu segments (vēsturiski nosaukts no Block Started by Simbol) - 
operētājsistēma visu palaišanas brīdī nonullē. Beidzas adresē extern end; (Šī ir 
anonīma atmiņa, bez saistīta faila) 

•  Dažreiz cilvēki runājot par 'datu segmentu' domā gan DATA/BSS, gan HEAP 



HEAP segments 

• HEAP segmentā glabājas programmas darba laikā dinamiski allocētā atmiņa (ar 
malloc() u.c.) 

• HEAP segmenta beigas var uzzināt ar sistēmas izsaukumu sbrk(0); 

• ja lieto malloc() ar lielu izmēru, virs konstantes MMAP_THRESHOLD, kas pēc 
noklusējuma mēdz būt 128kB, tad atmiņu rezervē nevis HEAP, bet gan MMS, kā 
anonymous memory mapping. 

• Vairāk par sbrk(), malloc() u.c. ar HEAP saistītām darbībām aiznākamajā lekcijā 

• Darbs ar HEAP ir daļēji kodola pusē, tāpēc nepieciešami sistēmas izsaukumi. 

• Citas valodas rūpējas par HEAP uzturēšanu/atbrīvošanu, piemēram c++ ir 
'new'/'delete' 

• HEAP atmiņu atbrīvo ar sistēmas izsaukumu free()  



STACK segments 

• STACK segments satur informāciju lai sistēma varētu nodrošināt procedūru 
izsaukumus un atgriezties no tiem. 

• Tas satur datus (stack frame) par katru procedūras izsaukumu, t.sk. padotos 
parametrus, lokālos funkcijas mainīgos, procesora stāvokli (state), un atgriešanās 
adresi 

• Šīe stack frame ir sakārtoti LIFO datu struktūrā - jaunāko iznīcina pirmo. Pašā 
apakšā ir pirmais funkcijas izaukums un parametri - main(). Izsaucot funkciju tiek 
pushots jauns stack frame. Atgriežoties no fjas to iznīcina (pop). 

• Uz STACK beigām norāda stack pointer. 

• Ja stack pointer sasniedz HEAP beigas vai arī RLIMIT_STACK, procesam ir 
beigusies atmiņa! 

•  Vienkārša un maza datu struktūra, bieži paliek CPU cache. 

• Piemērs: EX_stack.o 200 Viens Divi Trīs Cetri 

 



Salaužam steku! 

• Mēģinam pārsniegt steka izmēru: Vienkāršs veids - bezgalīga rekursija. 

• Vairāki varianti, kas var notikt: 

• Definējot lokālo mainīgo vai pieprasot atmiņu, var beigties vieta stackā - segmentation fault 

• Var iestāties maksimālais rekursijas limits, ko dažreiz uzliek OS (Parasti citām valodām ne C). 

• #include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int a = 1; 
    a = func(a); 
    return 0; 
} 
 
int func(int xx){ 
    printf("Entering: %d", xx); 
    return func(xx+1); 
} 



Kā notiek procedūru izsaukumi STACK? 

• Program Counter (PC) norāda uz tekošo darbību programmas kodā (TEXT) 

• Uz STACK beigām vienmēr rāda reģistrs ESP (top of stack) 

• Katrs funkcijas izsaukums izveido stekā jaunu stack frame 

• Uz tekošo stack frame norāda frame pointer (FP), kas glabājas EBP reģistrā. 

• Funkcijas parametri un lokālie mainīgie tiek ielikti stackā un tos var atrast pēc EBP 
un nobīdes. 

• Pēc funkcijas izpildes tā atgriež caur AL, AX, EAX reģistriem (atkarībā no izmēra) 

• Īpašas assembler darbības CALL, RET, LEAVE 

 



Konkrēti procedūras izsaukšanas soļi 

1. Stekā PUSH parametrus pretējā secībā - sākot ar 
pēdējo! 

2. Funkcijas izsaukums: CALL (ieliek stekā 
atgriešanās adresi PC+4) 4 baiti = nākamā 
instrukcijas adrese, lai neatgriež turpat un nav 
mūžīgs cikls 

3. Izsaucošās funkcijas FP (EBP) ieliek stekā 
saglabājot iepriekšējo state 

4. Uzstāda jauno FP (EBP) = ar patreizējām steka 
beigām (ESP) 

5. Saliek lokālos mainīgos stekā (Samazina ESP) 

* PUSH (ielikšana stekā) nozīmē, ka vērtību uzliek 
galā un ESP=ESP+4 



Procedūras atgriešanas soļi 

1. Kad procedūra ir beigusi darbu, atgriežamo vērtību ieliek EAX reģistrā (Ja par lielu, 
tad slepenā atmiņā uz ko norāda EAX) 

2. LEAVE instrukcija: 

1. ESP = EBP (Nojauc visu no steka līdz iepriekšējā EBP atrašanās vietai) 

2. Izņem veco EBP no steka ar POP, atjaunojot tā vērtību uz iepriekšējo 

3. Izsauc RET instrukciju, kas no steka ar POP izņem atgriešanas adresi un piešķir to 
PC 

4. Tagad esam izsaucošajā funkcijā, kura pieskaita ESP tik daudz, lai tas norādītu uz 
sākotnējām STACK beigām, tādējādi izņemot izsauktās fjas parametrus no stacka 
(Par cleanup atbildīga izsaucošā funkcija!) 

* POP (izņem no steka) nozīmē, ka vērtību, kas atrodas ESP atgriež izmantošanai, bet 
pats ESP=ESP-4 

 

 



Piemērs 

• ar gcc -S proc_call.c apskatam Assembly izsaukumus (uz 64bit mašīnām var 
atšķirties): 

static int a = 8;  /*Static Storage*/ 
extern c; 
 
static int func1 (int x) 
{ 
 int t = 8; /* Local Variable */ 
 return (x+t); /* Return */ 
} 
 
int main() 
{ 
 int b = 0; 
 b = func1(a); 
 c = b; 
 return(0); 
} 



Assembly izrāvumi 

a: 
        .long   8                  Statiskais mainīgais a 
 
func1: 
        pushl   %ebp               Izsaukšanas 3. solis - push EBP 
        movl    %esp, %ebp         Izsaukšanas 4. solis EBP = ESP 
        subl    $4, %esp           Izsaukšanas 5. solis - lokālais t stekā 
        movl    $8, -4(%ebp)       Piešķir t=8 
        movl    -4(%ebp), %eax     Aprēķina atgriežamo vērtību iekš EAX 
        addl    8(%ebp), %eax 
            leave                  Atgriešanas LEAVE solis 
        ret                        Atgriešanas RET solis 
 
main: 
        ......... 
        pushl   a                  Izsaukšanas 1. solis - parametri 
        call    func1              izsaukšanas 2. solis CALL 
        addl    $16, %esp   Pēc atgriešanas izņem parametrus no stack 
        movl    %eax, -4(%ebp) 
        movl    -4(%ebp), %eax 
        movl    %eax, c 
        ......... 



Nobeidzot par procedūru izsaukumiem 

• Funkcijas parametri atrodami EBP+8, EBP+12 u.t.t. 

• Nākamajā lekcijā runāsim par drošību: 

• Diezgan acīm redzami, ka STACK ir rakstāms (vismaz assembler līmenī) un nomainot 
PC, ko pēc tam izņem un izpilda ar RET ļaundaris var panākt cita koda izpildi kā vēlams.  

 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


