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Šodien - dinamiskā atmiņa 

• Jau saprotam, kā tiek rezervēta statiskā atmiņa un kā vispār darbojas procesa plūsma. 
Jautājums - kā dabūt vairāk atmiņas izpildes laikā, ko kompilators nevarēja ieplānot? 

• Konkrētās tēmas: 

• Dinamiskās atmiņas izdalīšana HEAP segmentā; 

• malloc(), free() un to prasības no sistēmas viedokļa 

• Vispārīgā dienesta informācija, šo funkciju nodrošināšanai 

• Brīvās atmiņas saraksti. 

• Pēc šī vēl 1 lekcija: 

• (L08) Atmiņas rezervācijas un alokācijas algoritmi, fragmentācija 

• Pēc tam lielais Kontroldarbs (KD)! 

  



HEAP segments 

• Atceramies - pēc DATA/BSS segmenta, kur glabājas statiski rezervētie dati (kuru 
izmēru kompilators var zināt jau kompilēšanas laikā) atrodas HEAP segments, 
kurā process var dinamiski pieprasīt papildus atmiņu. 

• Tas sākas pēc adreses &end (BSS beigas) un iespējams nejaušas nobīdes. 

• HEAP segments "aug" no mazākām adresēm uz lielākām adresēm. 

• malloc()/free() - standarta funkcijas atmiņas pieprasīšanai un atbrīvošanai 
C, kuras iespējams jau esat lietojuši. Modernākās valodās 'new'/'delete' u.c. 

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

 

 



Sistēmas izsaukumi brk() un sbrk() 

• Nosaukums no HEAP beigu pointera nosaukuma program break 

• Sistēmas izsaukums: 
caddr_t sbrk(int increment); caddr_t ir adreses pointer līdzīgi (void *) 

• Atgriež adresi, kādā HEAP beidzās pirms izsaukšanas, un pārbīda HEAP gala robežu par 
increment baitiem. Tātad pēc izsaukuma HEAP beidzas sbrk(inc)+inc 

• Attiecīgi - sbrk(0) neko neizmaina, bet atgriež HEAP beigas. 

• ir arī retāk lietots un bīstamāks sistēmas izsaukums: 
int brk(new_program_break); atgriež 0, ja ok, -1, ja neizdodas 

• brk() uzstāda jaunu HEAP beigu adresi, neatkarīgi kur tā atradās pirms tam! Jēga lietot - 
samazināt HEAP uz iepriekšēju sbrk() atgrieztu vērtību - bet jāuzmanās jo var galīgi 
sabojāt HEAP. 



Pamēģināsim! 

Izdrukājam HEAP beigas pirms un pēc mainīgo rezervācijas un šo mainīgo adreses - ex1_sbrk_malloc.c: 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h>   Priekš malloc() 
#include <sys/types.h> 
#include <unistd.h> 

 
int main() 
{ 
  void *i1, *i2; 
  printf("sbrk(0) pirms malloc(4): 0x%p\n", sbrk(0)); int, ne pointer 
  i1 = malloc(4);  pointer, ne int 
  printf("sbrk(0) pec 'i1 = (int *) malloc(4)': 0x%p\n", sbrk(0)); 
  i2 = malloc(4); 
  printf("sbrk(0) pec 'i2 = (int *) malloc(4)': 0x%p\n", sbrk(0)); 
  printf("i1 = %p, i2 = %p\n", i1, i2); 
  return 0; 

} 

 

 



Rezultāts - kāpēc tā? 

• Redzam, ka sbrk(0) atgriež kaut ko citu, nekā reālās mainīgo adreses, 
piedevām vienu un to pašu pēc abiem malloc()… 

• sbrk(0) pirms malloc(4): 0x1d30000 

sbrk(0) pec 'i1 = (int *) malloc(4)': 0x1d51000 

sbrk(0) pec 'i2 = (int *) malloc(4)': 0x1d51000 

i1 = 0x1d30010, i2 = 0x1d30030 

• Kas notiek? 



malloc() un buferi! 

• Jau atkal - atbilde ir buferi. Tā kā sistēmas izsaukums papildus atmiņas rezervēšanai caur 
kodolu ir dārgs (un atbrīvot atmiņu pašam caur brk() ir samērā kompleksi, jo jāuztur 
vēsture ar adresēm), funkcija malloc() pieprasa lielāku buferi, kurā tad strādā, un tikai 
retu reizi iekšēji prasa atmiņu kodolam! 

• void* malloc(size_t size);  atgriež pointeri uz jauno size izmēra atmiņu. 

• Skatoties sīkāk ex2_sbrk_malloc.c - ievērojam, ka prasot gana lielu atmiņu, 
sbrk(0) tomēr pārbīdās uz priekšu. Kas notiek, ja prasam ļoti lielu atmiņu, kā pēdējā 
piemērā? 

• Rezervējot atmiņu HEAP malloc() darbojas kā 'classic heap allocator' ko arī sīkāk 
apskatīsim lekcijā. Alternatīva ir tiešā atmiņas kartēšana ar mmap() - skat. nākamo slaidu. 

 

 



Atkāpe par malloc() iekšējo darbību 

• Vēsturiski malloc() iekšienē izmantoja tikai sbrk(), un šajos slaidos rezervācijas mehānismu 
izpratnes būvēšanai aprakstīšu tikai ar šo sistēmas izsaukumu, tomēr kopš ~2014. gada tas iekšēji 
lieto arī mmap() sistēmas izsaukumu! 

• vienu brīdi pārgāja tikai uz mmap(), tomēr 2016. gadā secināja, ka tas ne vienmēr ir labi, jo mmap() atmiņu 
'nonullē', kas ir lēni, ja nākas šo atmiņu bieži prasīt, tāpēc moderns malloc() daļēji lieto sbrk() un daļēji 
mmap(): 

• Ja prasīto atmiņu nevajadzēs atgriezt OS procesa darbības laikā - sbrk() 

• Ja prasīto atmiņu vēlāk jāatgriež, bet nebūs bieži jāprasa - mmap() 

• Ja prasa/atbrīvo bieži, tad pēdējā laikā izvēlas ātrumu (nenullēt) nevis atagriezt OS, jo atmiņas daudz, tātad 
sbrk() 

• malloc() ar lielu izmēru, virs konstantes MMAP_THRESHOLD, (parasti: 128kB), atmiņu 
lielākoties rezervē nevis HEAP, bet gan MMS!  Tas tiek izdarīts ar mmap() un ļauj atmiņu vēlāk 
atgriezt OS, ko nepieļauj sbrk(). (Skat malloc source konkrētai implementācijai) 

• Šo efektu redzam beidzamajā piemērā - mainīgais ir rezervēts MMS un adrese pavisam cita! 

• Vairāk informācijas: 
https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/kevgrig/entry/linux_native_memory_frag
mentation_and_process_size_growth?lang=en 
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Cik atmiņas rezervē malloc()? 

• Ja vienkārši 10 reizes izsaucam malloc(4) varam redzēt, ka malloc katru reizi 
paņem 32baitus, nevis 4 (uz vecākām sistēmām 16 baitus). 

• Skat. piemēru: ex3_malloc_size_loop.c 

• Galvenais iemesls - katrā izsaukumā malloc() rezervē papildus vietu, kurā 
glabāt informāciju par konkrēto rezervāciju (bookkeeping) - tas ļauj vēlāk atmiņu 
atbrīvot ar free(), jo pretējā gadījumā mēs nevarētu uzzināt cik daudz baitus 
free() būtu jāatbrīvo no konkrētās padotās adreses un būtu risks sabojāt 
datus. 

• UZMANĪBU: malloc() uz dažādām sistēmām un programmatūras versijām var 
būt implementēts dažādi - šeit rādu tikai vienu piemēru, kas arī ir nedaudz 
vienkāršots/vispārināts lai veidotu izpratni pēc būtības, nevis konkrētai 
implementācijai! 



Dažādu atmiņas apjomu rezervācija 

• Vēsturiski palaižot ex4_malloc_diff_sizes.c mēs redzētu ko šādu: 
sbrk(0) = 0x70f8 
Allocated 4 bytes.  buf = 0x61a8, buf[-1] = 0, buf[-2] = 16, buf[0] = 1000 
Allocated 8 bytes.  buf = 0x61b8, buf[-1] = 0, buf[-2] = 16, buf[0] = 1001 
Allocated 12 bytes.  buf = 0x61c8, buf[-1] = 0, buf[-2] = 24, buf[0] = 1002 
Allocated 16 bytes.  buf = 0x61e0, buf[-1] = 0, buf[-2] = 24, buf[0] = 1003 
Allocated 20 bytes.  buf = 0x61f8, buf[-1] = 0, buf[-2] = 32, buf[0] = 1004 
Allocated 24 bytes.  buf = 0x6218, buf[-1] = 0, buf[-2] = 32, buf[0] = 1005 
Allocated 28 bytes.  buf = 0x6238, buf[-1] = 0, buf[-2] = 40, buf[0] = 1006 
Allocated 100 bytes.  buf = 0x6260, buf[-1] = 0, buf[-2] = 112, buf[0] = 1007 
sbrk(0) = 0x70f8 

• Mūsdienās šie skaitļi nav tik uzskatāmi, tomēr doma ir līdzīga - pirms mūsu atgrieztā atmiņa apgabala glabājas tā 
izmērs + iespējams cita bookkeeping informācija. 

• Neatkarīgi no konkrētā atmiņas apgabala lieluma bookkeeping būtu jāaizņem konstants baitu skaits katrā reizē. 

• Tomēr, var redzēt, ka 4/8 un 12/16 baitu atgrieztais izmērs ir vienāds - vainīgs 'memory alignment' - ja mēģināsim 
adresēt adreses ar neapaļu soli (nedalās ar 8) saņemsim 'bus error' 

• Pazīmēsim uz tāfeles vienkāršotu piemēru, kā šajā piemērā redzamā atmiņa tiek rezervēta, sākot no 0x61a0 
pirmajos 4 baitos varētu būt izmērs, tad nākamie 4 baiti adresē 0x61a4 varētu būt tukši un tad adresē 0x61a8 
sāktos dati (1000) u.t.t. Adreses palielinās pa 4 baiti  0x61a0, 0x61a4, 0x61a8, 0x61ac, 0x61b0 u.t.t. 



Atkāpe: mūsdienu realitāte 

• Kā jau minēju, jaunās malloc() implementācijas nav tik vienkāršas un 
uzskatāmas, piemēram manā datorā rezervējot jebko zem 24 baitiem ar malloc 
buf[-2]=33, rezervējot 28 baitus buf[-2]=49 un adreses sāk pieaugt 
straujāk, bet rezervējot 100 baitus buf[-2]=113 

• Tā kā malloc() implementācijas mainās samērā regulāri (reizi 1-2 gados), 
konkrētās niansēs neiedziļināšos, bet īsumā - tam par iemeslu ir dažādas 
optimizācijas, piemēram, mazāko 'atmiņas spaiņu' (skatīsim nākamajā lekcijā) 
izmēra maiņa, u.c.  

 



Primitīvs malloc() modelis intuīcijai 

• No iepriekš minētā varam noprast, ka malloc() implementē sarakstu ar 
atmiņas gabaliem un to izmēriem. 

• Principā - malloc_sakums un malloc_beigas pointeri varētu norādīt uz 
konkrētā atmiņas bufera sākumu un beigām, ko iegūstam ar sbrk(). 

• Sākumā abi pointeri ir NULL - ja allocējot to secina, prasa jaunu atmiņu. 

• Vēlāk izsniedzot atmiņas gabalus malloc_sakums palielinās. Ja 
malloc_beigas-malloc_sakums < piepr_atminas_apjoms, nākas 
prasīt vēl atmiņu no OS. 

• Šis primitīvais modelis vēl neko nepasaka par atmiņas atbrīvošanu - par to vēlāk. 



Reālāks malloc() modelis 

• Patiesībā brīvā atmiņa glabājas tādā kā linked_list struktūrā. Kad izsauc malloc() šo sarakstu 
apstaigā un atgriež piemērotākā izmēra atmiņas bloku: 

• Ja ir jau pieejams tuva/maza izmēra bloks, to arī atgriež; 

• Ja nē - no lielāka bloka nogriež mazāko nepieciešamo gabalu, bet ne tik mazu, ka paliek nerezervējami mazs 
gabals pāri, un atlikumu ieliek atpakaļ brīvās atmiņas sarakstā. 

• Attiecīgi - free() izsaukums konkrēto gabalu atgriež atpakaļ brīvajā sarakstā. 

• Šo brīvās atmiņas listi var implementēt katra atgrieztā atmiņas apgabala bookkeeping reģionā 
glabājot informāciju par saraksta elementu, piemēram: 
typedef struct  free_list{ 
  int size; 
  struct free_list* forward_link; 
  struct free_list* back_link; 
} *MyFreeList; 

• Tas ļauj malloc kodam, kas implementē šo sarakstu tukšo atmiņas bloku vienkārši kāstot un lietot: 
s = (int*) sbrk(100); 
MyFreeList f; 
f = (MyFreeList) s; 

• Un beigās atgriezt, piemēram, s+16 kā datu adresi. 

 



Piemērs uz tāfeles 

• Pieņemam, ka malloc_sakums = NULL un lietotājs izsauc malloc(16). 

• Vispirms izsaucam sbrk(8192), iegūstot 8Kb atmiņas no HEAP. Pieņemsim, ka 
tas atgriež 0x6100.  (Bildē - tukša atmiņa, kas beidzas ar sbrk(0) = 0x8100) 

• Pieliekam šo atmiņas apgabalu kā vienīgo elementu brīvajā sarakstā - 
malloc_sakums = 0x6100 un šajā atmiņas bildes adresē ierakstam 8192, 
pārējās adreses ir nonullētas. 

• Lai apmierinātu prasību pēc 16 baitiem, nogriežam 16+8=24 baitus (t.sk. 
bookkeeping) un saraksta otrajā elementā paliek 8192-24=8168 baiti. Tātad: 
adresē 0x6100 ieliek vērtību 24, adreses 0x6104, 0x6108, 0x610c, 0x6110 
un 0x6114 ir tukšas un malloc_sakums=0x6118 adresē ir vērtība 8168. 

• Lietotājam atgriežam adresi 0x6108, kurā sākas 16 baiti.  

• Kas notiek, ja lietotājs prasa vēl malloc(8)? 

 



Piemērs uz tāfeles 2 

• Atkal nogriežam 8+8=16 baitus un paliek 8152 brīvi baiti. 

• Tā rezultātā malloc_sakums=0x6128, adresē 0x6118 ierakstīts 16 un adresē 
0x6128 ierakstīts 8152. Lietotājam atgriež adresi 0x6120. 

• Ja lietotājs vēlas atbrīvot atmiņu ko rezervēja pirmajā izsaukumāun izsauc 
free(0x6108) , tad process, ko izpilda free() ir šāds: 

• Adresē 0x6104 pēc bloka izmēra ieraksta esošā/nākamā brīvā ieraksta adresi 0x6128, 
šajā gadījumā malloc_sakums vērtību un ja nepieciešams pārceļ malloc_sakums 
= 0x6100; 

• Pēdējam brīvajam apgabalam mēdz izmantot datu apgabalu, lai glabātu 
malloc_sakums vērtību, ja šis nav vienīgais brīvais apgabals. T.i. 0x6130 adresē 
ieraksta 0x6100. 

• Kas notiks, ja lietotājs tagad prasīs jaunu malloc(24)?   

 

 

 



Piemērs uz tāfeles 3 

• malloc meklē sarakstā 24+8=32 baitus un tāpēc pirmais brīvais bloks neder un 
no otrā nogriež 32, kā rezultātā adresē 0x6128 ieraksta 32, un adresē 0x6148 
ieraksta 8152-32=8120, pārceļot malloc_sakums esoši vērtību 0x6150 
adresē un lietotājam atgriežot 0x6130. 

• Ja tagad lietotājs prasa vēl malloc(8) notiek kas interesants: 

• Mēģinam atrast 8+8=16 brīvus baitus. Pirmajā apgabalā ir 24, ar ko pietiek! 

• Ja nogriezīsim no tā 16, paliks tikai 8 - Tas ir par maz brīvam atmiņas apgabalam jo 
paliks vieta tikai bookkeeping! 

• Tātad atgriežam visus 24 baitus, par ko lietotājs neuzzin: malloc_sakums = 
0x6148, izdzēšam linked list saiti no 0x6104 un tā kā brīvajā sarakstā paliek viens 
elements, tad arī no 0x6150 iztīram vērtību, tādējādi parādot, ka šis arī ir 
malloc_sakums. 

• Lietotājam atgriež adresi 0x6108. 

 

 



Dažas pārdomas nākamajai lekcijai… 

• No piemēra redzējām, ka dažas lietas vienkārši jāizvēlas kā tieši darīt: 

• Ja nav pieejams precīza izmēra brīvas atmiņas gabals - ņemt mazāko? Griezt no lielākā? 

• Ja jāgriež atmiņa - cik daudz atstāt otrā gabalā? Kad ir jau par mazu? 

• Kas notiks, ja visa atmiņa ir sagraizīta mazos brīvos gabalos, bet mums vajag vienu 
lielu? 

• Kā labāk glabāt visu bookkeeping informāciju? 

 

 



par free() 

• Tātad atmiņas atbrīvošanai lieto void free(void* pointeris); 

• SVARĪGI: atbrīvot ar free() var tikai atmiņu, kas allocēta ar malloc(), jo tas lieto 
bookkeeping informāciju, un arī šie papildus baiti ir jāatbrīvo! 

• Ja free() palaidīs uz citas atmiņas - neparedzamas sekas, jo mēģinās interpretēt pa savam. 

• Šo kļūdu visdrīzāk nepamanīsiet uzreiz, jo malloc() bieži vispirms ņem brīvo bufera daļu un tikai 
tad mēģina lietot atbrīvotos (sabojātos) blokus.  

• Potenciāls labākām malloc()/free() versijām, kas glabā informāciju citādāk vai uzmana rūpīgāk? 

• Čeksummas? Lookup tabulas? Kā ar ātrumu? 

• Free atbrīvo atmiņas bloku, bet būtu daudz vieglāk vēlāk atrast lielus blokus, ja blakus esošie 
brīvie bloki saplūstu kopā… 



Brīvo bloku sapuludināšana - 
"Coalescing" 

• Ja vēlamies jauno brīvo bloku sapludināt ar pirms tā vai pēc tā esošu brīvu bloku, 
jāizdomā, kā to labāk izdarīt. Algoritmi mēdz būt dažādi. 

• Kā šo apvienošanu izdarīt neapstaigājot visu brīvās atmiņas sarakstu un 
maksimāli efektīvi? 

• Viens variants ieviest atgriezeniskās saites - daļu bookkeeping informācijas glabāt 
bloka beigās un tikai daļu sākumā. Piemēram: 

• No 8 baitiem = 4 bloka sākumā un 4 bloka beigās 

• Abās vietās glabā bloka izmēru, brīvajiem blokiem negatīvu izmēru (-izmērs), pārējais 
paliek kā iepriekš (viducī nākamo bloku adrese u.t.t.) 

• Atbrīvojot konkrētu bloku var paskatīties 8 baitus pirms tā - ja skaitlis ir negatīvs - 
pakāpt tādu soļu skaitu atpakaļ un atrast pievienojamo bloku. Tā pat var skatīties uz 
priekšu - ļoti efektīvi un nav jāpārstaigā saraksts. 

• (Protams šādā variantā jāuzmanās vai saraksta sākumā un beigās nebūs problēmas) 

 



Nobeiguma piezīmes 

• Ja vien jūs neveidojat savu malloc()/free() no nulles, pašiem nekad tiešos sistēmas 
izsaukumus dinamiskās atmiņas rezervācijai nevajadzēs (ja nu vienīgi sbrk(0) 
heap beigu atrašanai) 

• Lietojat malloc()/free() jo tie ir ar daudz optimizācijām, ātri un diezgan droši. 

• Vēl pāris funkcijas, kas var noderēt: 

• void* realloc(void *ptr, size_t size);  mēģina izmainīt atmiņas 
lielumu/pārvietot. Atgriež jauno atmiņas bloka adresi ar jauno lielumu, ja izdevās un 
NULL, ja neizdevās (vai samazināja bloku uz size=0) 

• void *calloc(size_t nitems, size_t size);  tas pats malloc() tikai 
nonullē atmiņu (secināts, ka malloc() nevajag nonullēt, lai ātrāk, jo bieži lieto) 

• SKATĪT: Īstais atmiņas modelis ar laiku mainās, to var atrast malloc.c failā, 
viens samērā svaigs piemērs šeit: 
http://repo.or.cz/glibc.git/blob/HEAD:/malloc/malloc.c#l1078 

 

 

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


Organizatoriskie jautājumi 

• MD_Dir termiņš 7-03-2021 23:59 

• Nākamnedēļ MD_Mem termiņš. 

• Gatavojamies KD! 

• Ķeramies pie PD_An – šoreiz analizēsiet gatavu programmu un aprakstīsiet savus 
atklājumus dokumentā, kas jāiesniedz praktisko darbu beigās e-studijās. 

• Pašu kodu ko lietojat testos atstājat kā parasti Labs direktorijā uz servera. 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


