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Alokácia pamäte v C 

• v C je manažovaná len staticky 

alokovaná pamäť 

– t. j. pre premenné, ktorých veľkosť je známa v čase 

kompilácie 

• to sa týka lokálnych i globálnych 

premenných 

int a = 3; 

char priezvisko[10]; 

double priemery[] = {3.0, 2.5, 1.4, 1.0}; 

povolené sú len 

konštanty! 



Alokácia pamäte v C 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

int main(int argc, char** argv) { 

    int a = 3, b = 4, c = 5; 

    int s = (a + b + c) / 2; 

    double obsah = sqrt(s * (s-a) * (s-b) * (s-c)); 

    printf("%lf", obsah); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

premenné a, b, 

c, s, obsah sú 

staticky 

alokované 

argc, argv 

zatiaľ 

ignorujme 



Čo sa deje na pozadí? 

• pamäť = sklad bajtov 

– hmlistá analógia: páska Turingovho stroja 

• každý chlievik má svoju adresu 

– v praxi: každý bajt má svoju adresu 

• každá premenná obsadí niekoľko chlievikov 

– int na 32-bitovom systéme 4 bajty 

• názov premennej 

je ľudské pomenovanie 

daného chlievika 

– polica 2325 v sklade má  

nálepku „KLINCE" 

3 

KLINCE 

polica 

2325 



Čo sa deje na pozadí? 

• v skutočnosti dva kroky 

– int c; 

• alokuje chlievik v pamäti 

• nazve ho c 

– c = 3; 

• priradí do chlievika 

hodnotu 

int c = 3; 

3 

c 



Dynamická alokácia 

• mnohokrát nevieme dopredu, koľko 

pamäte budeme potrebovať  

 

 

 

• Potrebná pamäť závisí od  

dĺžky vektora... 

• ...teda od dĺžky vstupu. 

– tú vieme zistiť až za behu 

 

 

Načítajte dva vektory ľubovoľnej dĺžky a 

nájdite ich súčet. 

Koľko pamäte 

budeme 

potrebovať? 



Barbarská alokácia 

• alokujeme dve obrovské polia intov! 

• barbarské, lebo: 

– čo keď sa do nich vstup nezmestí? 

– nemrháme náhodou pamäťou? 

 

Načítajte dva vektory ľubovoľnej dĺžky a 

nájdite ich súčet. 

int vektor1[3000]; 

int vektor2[3000]; 
alokuje sa cca 

24 kB pamäte! 



Civilizovaná dynamická 

alokácia 

• vyžiadame si od operačného systému 

toľko pamäte, koľko treba 

Milý operačný systém,  

  keďže používateľ bude 

zadávať päťprvkový 

zoznam, potrebujem od 

teba miesto pre pole 5 

integerov. 

   S úctou 

malloc(5 * sizeof(int)) 

malloc() je 

funkcia zo 

stdlib.h 

(o jej návratovej 

hodnote o chvíľu) 



Dynamická alokácia 

• malloc() vracia adresu, na ktorej sa 

začína alokovaný priestor 

Milý operačný systém,  

[...] potrebujem od teba 

miesto pre pole 5 

integerov. 

Milá aplikácia, 

na základe Tvojej 

žiadosti som ti vyhradil 

miesto pre 5 integerov. 

Začína sa od adresy 

1138. Užívaj ho s láskou 

a starostlivosťou. 

 

   Tvoj operačný systém. 

malloc(5 * sizeof(int)) 



Dynamická alokácia 

• malloc() vracia adresu, od ktorej sa 

začína alokovaný priestor 

• adresu si poznačme do premennej 

• premenná obsahujúca adresu  

 

 

Milá aplikácia, 

od adresy 1138 som ti vyhradil dostatok 

pamäte pre 5 integerov.  

pointer / ukazovateľ / smerník 



Dynamická alokácia 

• alokovaný priestor je určený len pre 

hodnoty požadovaného typu 

– chceli sme 5 integerov, dostaneme priestor pre 5 integerov 

• pointer je vždy spätý s konkrétnym typom 

– indikuje povolené hodnoty, ktoré môžeme ukladať do 

alokovaného priestoru 

• premenná s adresou sa vždy označuje 

ako pointer na [dátový typ] 

Milá aplikácia, 

od adresy 1138 som ti vyhradil dostatok 

pamäte pre 5 integerov.  



Dynamická alokácia 

• čítame sprava doľava: p_cisla je 
pointer na int 

p_cisla 

int * p_cisla; 

p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)) 

1138 1142 1146 1150 1154 

int int int int int 

1138 

int * 



V útrobách dynamickej alokácie 

• malloc() uvažuje v bajtoch 

– 5 int-ov na 32/64-bitovej architektúre = 20 B 

• ale! do 20 bajtov možno narvať 

kadečo 

– 5 intov / 5 floatov / 2 doubly / 20 charov... 

• to je dôvod, prečo hovoríme o 

pointeri na [dátový typ]? 

... od adresy 1138 som ti vyhradil miesto 

pre 5 integerov.... 



Ideálna situácia s rozostupmi 

• adresy majú rozostup  

– v našom príklade 4 bajty 

• int na 32/64-bitovom systéme 

potrebuje 4 bajty 

p_cisla 

1138 1142 1146 1150 1154 

25 13 0 5 -2 

int int int int int 

1138 

int * 



Reálna situácia s rozostupmi 

• práca s pamäťou je oveľa viac 

hardcore 

• rozostupy môžu byť väčšie v 

závislosti: 

– od operačného systému 

– od architektúry: int na 16-bitoch systéme: 2 B 

– od optimalizácie ukladania dát (memory aligment) 

• dáta s rozostupom podľa veľkosti slova na architektúre 

• netreba sa tým trápiť! 

 



Načo sú nám adresy? 

• našťastie: konkrétne čísla adries 

nás nemusia trápiť! 

– je mi jedno, či pole začína od 1138 alebo od 84545 

– dôležité je, že mám toľko pamäte, koľko som chcel

  

int * p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)); 

char * znaky = malloc(5 * sizeof(char)); 

 

sizeof = vracia veľkosť pamäte potrebnej 

pre hodnotu dátového typu na danej 

architektúre 

20B 

5B 

unárny 

operátor 



Malloc()nutý úsek sa správa 

ako pole! 

int * p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)); 

p_cisla[0] = 25;  

p_cisla[1] = 13; 

p_cisla[2] = 0;  

p_cisla[3] = 5;  

p_cisla[4] = -2; 

p_cisla 

1138 1142 1146 1150 1154 

25 13 0 5 -2 

int int int int int 

1138 

int * 

na prístup k i-temu 

chlieviku použime [i] 



Malloc()nutý úsek je pole! 

• folklórna chyba: alokujem päť prvkov 

a chcem pristupovať k šiestemu 

prvku! 

– možno patrí cudzieho programu 

– možno je tam pamäť, v ktorej  

je uložený obsah nejakej inej  

premennej môjho programu 

int * p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)); 

p_cisla[5] = 666;  

 

SEGFAULT 

Chyby, ktoré 

sa nedajú 

odladiť! 



Susedia, tečú mi od vás dáta! 

• pamäť je lineárna postupnosť 

chlievikov 

– spomnime na pásku Turingovho stroja 

1138 1142 1146 1150 1154 1158 1162 

25 13 0 5 -2 120 72 

int int int int int int int 

naša 

pamäť chlievik, kde 

je obsah 

premennej 

dlzka_usecky 

chlievik, 

kde je 

pamäť 

cudzieho 

procesu 

p_cisla 

1138 

int * 



Susedia, tečú mi od vás dáta! 

• ak zapisujeme do p_cisla[0] až 

p_cisla[4], je to v poriadku 

1138 1142 1146 1150 1154 1158 1162 

25 13 0 5 -2 120 72 

int int int int int int int 

naša 

pamäť chlievik, kde 

je obsah 

premennej 

dlzka_usecky 

chlievik, 

kde je 

pamäť 

cudzieho 

procesu 

p_cisla 

1138 

int * 



Susedia, tečú mi od vás dáta! 

• zápis do p_cisla[5] znamená prepis hodnoty v 

premennej dlzka_usecky! 

• program pobeží spokojne ďalej 

1138 1142 1146 1150 1154 1158 1162 

25 13 0 5 -2 120 72 

int int int int int int int 

naša 

pamäť chlievik, kde 

je obsah 

premennej 

dlzka_usecky 

chlievik, 

kde je 

pamäť 

cudzieho 

procesu 

p_cisla 

1138 

int * 

Takúto 

chybu je 

prakticky 

nemožné 

odladiť! 

Buffer 

overflow = 

pretečenie 

buffera! 



Susedia, tečú mi od vás dáta! 

• zápis do p_cisla[6] znamená  

prepis pamäte v cudzom procese 

• program SEGFAULTne 

1138 1142 1146 1150 1154 1158 1162 

25 13 0 5 -2 120 72 

int int int int int int int 

naša 

pamäť chlievik, kde 

je obsah 

premennej 

dlzka_usecky 

chlievik, 

kde je 

pamäť 

cudzieho 

procesu 

p_cisla 

1138 

int * 

Toto je 

pozitívny 

krach, 

lebo 

vieme, že 

niečo je 

zhnité. 

Buffer 

overflow = 

pretečenie 

buffera! 



Pohraničná kontrola 

• Java: ArrayIndexOutOfBoundsException 

– výnimka pri prekročení medzí 

• C: kontrola hraníc polí je výpočtovo 

náročná, preto ju necháme na 

programátora 

• pozor na „chybu plus jedna“ je 

mimoriadne častá 

– sekneme sa o položku vľavo/vpravo 

Jazyk C zásadne  

nekontroluje medze polí! 



Zásady pre alokáciu 

• vždy treba otestovať, či sa 

podarilo alokovať pamäť! 

int * p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)); 

if(p_cisla == NULL) { 

  /* nedostatok pamäte, treba ukončiť program */ 

} 

 



Zásady pre alokáciu 

• v čerstvo alokovanej pamäti sú vždy 

náhodné dáta! 

 

 

 

• vylepšenie: funkcia calloc() 

– 2 parametre: počet prvkov, veľkosť prvku 

– automaticky vynuluje pamäť 

int * p_cisla = calloc(5, sizeof(int)); 

int * p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)); 

printf("%d", p_cisla[0]); vypíše prakticky 

náhodnú hodnotu 



Zásady pre dealokáciu 

• pamäť, ktorú dynamicky alokujeme, 

musíme po skončení práce dealokovať! 

• „po skončení práce za sebou 

upraceme!" 

 int * p_cisla = malloc(5 * sizeof(int)); 

/* extra zložité výpočty */ 

free(p_cisla); 

p_cisla = NULL; 
free() uvoľnuje pamäť 



Zásady pre dealokáciu 

• v Jave to za nás robí garbage collector 

– školník, ktorý metlou upratuje alokovanú, ale už 

nepoužívanú pamäť 

• GC = pohodlný, strašne výpočtovo náročný 

• ak nedealokujeme dynamicky alokovanú 

pamäť, skôr či neskôr aplikácia zomrie na 

jej nedostatok 

– operačný systém pridelí procesu 1 MB pamäte 

– alokujem priestor na 500 x 500 int-ov, zabudnem dealokoať 

– zvýši sa mi extrémne málo pamäte na ostatné premenné 

 



Situácia po free() 

1138 1142 1146 1150 1154 

25 13 0 5 -2 

int int int int int 

p_cisla 

1138 

int * 1138 1142 1146 1150 1154 

25 13 0 5 -2 

int int int int int 

p_cisla 

1138 

int * 

po free() už táto 

pamäť nie je naša! 

Po free() sa pamäť vráti operačnému 

systému. Hodnoty sa nemusia vynulovať! 

Pointer začne ukazovať do cudzej 

pamäťe! 



Silne odporúčané kombo 

1. free() 

2. priradenie NULL 

 

1138 1142 1146 1150 1154 

25 13 0 5 -2 

int int int int int 

p_cisla 

1138 

int * 

p_cisla 

NULL 

int * 

Ak chce niekto po uvoľnení 

pristúpiť k pamäti, program rovno 

spadne. 

To je dobre! Vieme, že je 

niečo zhnité 

Pointer začne ukazovať 

„nikam"! 

Analógia 

NullPointerException z 

Javy 



Sumár 

• ak potrebujeme alokovať pamäť za 

behu (dynamicky), používame malloc() 

• pristupujeme k nej pomocou pointerov 

• dynamicky alokovaná pamäť sa správa 

ako pole 

– pristupujeme indexami 

• pozor na pretečenia! 

• po skončení nezabudneme pamäť 

dealokovať! 

 


