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Facultat d’Informàtica de Barcelona – Departament d’Arquitectura de Computadors 

Per tal de completar els aspectes relacionats amb l’espai d’adreces dels processos, en aquesta sessió posem 
la nostra atenció en la gestió de l’espai d’adreces, o com demanar (“allocate”) i alliberar (“deallocate”) 
regions de memòria. Addicionalment, aprendrem a fer servir uns quants serveis del sistema operatiu, útils 
per entendre el comportament dels programes. 
 

El programa d’exemple: matmul 
El programa de multiplicació de matrius que usem en aquesta sessió és el mateix que el de les dues sessions 
anteriors (S8 – Avaluació del Rendiment, i S9 – Espai Lògic). Només incorpora un petit canvi: 
 
- Aquesta versió s’atura en punts concrets, i espera que puguis seguir les instruccions per veure els 

detalls de la seva execució. Un cop vistos, podràs continuar amb la seva execució simplement prement 
la tecla <Enter>. 

 
Pots baixar-lo al teu sistema, fent servir aquest enllaç:  
 
 http://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S10/S10-FC_GIA.tar.gz 
 
Un cop tinguis el paquet baixat i descomprimit, compila el “matmul.static”, el “matmul” i l’eina de suport 
“display-maps”. Tot ho fa la comanda: 

 
$ make all 

 
i executa el “matmul.static”: 

     // Si el programa no s’executa 
1_$ ./matmul.static          // correctament, pots disminuir la mida 
                             // del SIZE_T a 9600 
 
Matrices: A( 1224 96000 ) x B( 96000 1446 ) -> C( 1224 1446 ) 
 
matrix A is at address range   0x6bf3a0 - 0x3873b3a0 (size 0x3807c000). 
matrix B is at address range 0x3873b3a0 - 0x7aa503a0 (size 0x42315000). 
matrix C will be allocated later 
Starting the execution, please look at the memory regions, and  

      record the size of the “heap” area, 
the process identifier is PID = 23793 
    <<< press <Enter> to continue with the execution >>> 

 
 

Observa que el programa en executar-se ens indica la mida de les matrius A i B, les seves adreces lògiques, 
i quin és el PID del procés (23793). El mateix procés atura la seva execució. Així, des d’un altre terminal 
podem fer servir l’aplicació “display-maps”, i veure les regions de memòria que té l’aplicació 
“matmul.static” mentre s’està executant:  

 

 

 

 

http://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S10/S10-FC_GIA.tar.gz
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2_$ ./display-maps  23793 
 __________________________________________________________________________ 
|                                                                          | 
|----0x0000000000400000---read---nowrite---exec---private--0x00000b9000----| 
|                                                                          | 
|                                                                          | 
|                 /homeB/x/xavim/S10-FC_GIA/matmul.static (0x0000000000)   | 
|   size:      740KB    resident:      640KB    non-resident:      100KB   | 
|                                                                          | 
|                                                                          | 
|----0x00000000006b9000---read----write---noexec--private--0x0000006000----| 
|                 /homeB/x/xavim/S10-FC_GIA/matmul.static (0x00000b9000)   | 
|   size:       24KB    resident:       24KB    non-resident:        0KB   | 
|----0x00000000006bf000---read----write---noexec--private--0x007a392000----| 
|                                                                          | 
|                                                         (anonymous)      | 
|   size:  2002504KB    resident:        8KB    non-resident:  2002496KB   |  
...... 

En aquest llistat pots veure cadascuna de les regions de memòria del procés que està executant el 
matmul.static, incloent el codi, les dades, el BSS, el heap i la pila, com hem explicat durant el curs. 

A més a més també ens proporciona informació sobre quina quantitat de memòria està fent servir realment 
cada regió. Aquest és el valor “resident”. I la diferència entre la mida total de cada regió i la quantitat 
d’informació resident és la quantitat indicada com a “non-resident”. Observeu que en el llistat anterior una 
bona part de la darrera regió mostrada “(anonymous)” és “non-resident”. Això vol dir que el programa no 
hi ha accedit, o que no hi ha accedit recentment. 

Hi ha una eina de Linux que també mostra les regions de memòria d’un procés: “pmap”. Pots fer-la servir 
si ho prefereixes. “pmap -X <pid> dóna una sortida amb una mica més d’informació per regió que la nostra 
“display-maps”. Fent servir el fitxer pmap.config que us donem, “pmap -C pmap.config <pid>” s’assembla 
a la sortida del “display-maps”, de forma més compacte: 

$ pmap -C pmap.config  23793 
23793:  ./matmul.static 
         Address Perm   Offset    Size Rss Mapping 
        00400000 r-xp 00000000     740 640 matmul.static 
        006b9000 rw-p 000b9000      24  24 matmul.static 
        006bf000 rw-p 00000000 2002504   8 
        0e01d000 rw-p 00000000     140  12 [heap] 
    7ffd0e96c000 rw-p 00000000     132  12 [stack] 
    7ffd0e9ca000 r--p 00000000      12   0 [vvar] 
    7ffd0e9cd000 r-xp 00000000       8   4 [vdso] 
ffffffffff600000 --xp 00000000       4   0 [vsyscall] 
...... 

Observa que el “pmap” també indica la mida de cada regió (és el camp “Size”) i la quantitat que està 
resident (en aquest cas és el camp “Rss”). “Pmap” dóna aquestes mides en kilobytes (KB).  
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Gestió de l’espai d’adreces virtual d’un procés [en C] 
En l’exemple de multiplicació de matrius (“matmul.static”), fes els següents exercicis, i escriu les teves 
respostes en el fitxer “respostes.txt” per aquesta sessió: 

Exercici 1 
 
Mentre el procés “matmul.static” està aturat per primer cop, com hem comentat abans, observa les regions 
de memòria... 

i) la que conté les matrius A i B, que pots localitzar a partir de les seves adreces 
ii) la del [heap] 

escriu la seva mida, i la quantitat de memòria que tenen resident en el teu fitxer “respostes.txt”. 
 
Mira el codi font del programa, i comprova que després d’aquesta primera aturada, el programa demana 
memòria al sistema per la matriu C: 
 

C = (TYPE *) matrix_allocate (“C”, sz_n, sz_m); 
 

Aquesta funció crida a la funció “malloc” de la llibreria de C, que acaba cridant al Sistema Operatiu, Linux 
en el nostre cas. L’efecte que provoca és que la zona de “[heap]” s’extengui per acomodar l’espai de la 
matriu (que ve donat per l’expressió: sz_n*sz_m*sizeof(TYPE)).   

Exercici 2 
 
Prem “Enter” per deixar que el programa continuï amb la seva execució. Quan es torni a aturar, observa que 
indica que ha demanat memòria per la matriu C i t’indica el rang d’adreces que ocupa: 
 

C matrix has been allocated at address 0x4bd743a0 (check that 
it corresponds to the "heap" area). 

      <<< press <Enter> to continue with the execution >>> 
 
Torna a mirar la mida total i la resident de les mateixes regions que a l’exercici 1. Determina quins canvis 
han tingut. Comprova que la matriu C s’ha posat a la regió de [heap]? Comenta les teves observacions al 
fitxer “respostes.txt”. 

  

Exercici 3 
Ara entrem en la fase del programa en que inicialitza les 3 matrius. Farem les inicialitzacions d’una en una, 
primer de la matriu A, després la B i al final la C. 

3a) Inicialització d’A: prem “Enter” per deixar que el programa continuï amb la inicialització d’A. Quan 
s’aturi, observa de nou la mida total i la resident de les dues regions que estem analitzant, i comenta en el 
teu fitxer de “respostes.txt” com han canviat. 

3b) Inicialització de B: prem “Enter” per deixar que el programa continuï amb la Inicialització de B. Quan 
s’aturi, observa de nou la mida total i la resident de les dues regions que estem analitzant, i comenta en el 
teu fitxer de “respostes.txt” com han canviat. 

3c) Inicialització de C: prem “Enter” per deixar que el programa continuï amb la Inicialització de C. Quan 
s’aturi, observa de nou la mida total i la resident de les dues regions que estem analitzant, i comenta en el 
teu fitxer de “respostes.txt” com han canviat. 
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Exercici 4 
Ara anem a fer el mateix experiment amb la versió dinàmica del matmul. En aquest cas, tingues en 
compte que hi haurà les regions addicionals que corresponguin a les llibreries compartides. Com a 
l’exercici anterior, centra la teva atenció a la regió anònima on hi ha les matrius A i B, i al [heap] on 
tenim la matriu C. 

 
1_$ ./matmul 
 
Starting the execution, please look at the memory regions, and  

      record the size of the “heap” area, 
the process identifier is PID = 4592 
    <<< press <Enter> to continue with the execution >>> 

 
 2_$ ./display-maps  4592 

 __________________________________________________________________________ 
|                                                                          | 
|----0x0000565550f07000---read---nowrite--noexec--private--0x0000001000----| 
|              /mnt/downloads/Downloads/S10-FC_GIA/matmul (0x0000000000)   | 
|----0x0000565550f08000---read---nowrite---exec---private--0x0000002000----| 
|              /mnt/downloads/Downloads/S10-FC_GIA/matmul (0x0000001000)   | 
...... 

Mentre el procés està aturat aquesta primera vegada, localitza la regió on tenim les matrius A i B, i el [heap] 
i apunta les seves mides i espai resident en el teu fitxer “respostes.txt”. 
 

Exercici 5 
 
5a) Deixa que el programa continuï la seva execució per demanar la memòria de C i torna a apuntar els 
valors de mida i espai resident de la regió de les matrius i el [heap]. Determina si han crescut en mida. 
 
5b) Inicialització d’A: deixa que el programa passi a la inicialització d’A i torna a apuntar les mides total i 
resident de les dues regions. Determina si la primera ha crescut en la utilització de memòria (espai resident). 
 
5c) Inicialització de B: deixa que el programa passi a la inicialització de B i torna a apuntar les mides total i 
resident de les dues regions. Determina si la primera ha crescut en la utilització de memòria (espai resident). 
 
5d) Inicialització de C: deixa que el programa passi a la inicialització de C i torna a apuntar les mides total i 
resident de les dues regions. Determina si el [heap] ha crescut en la utilització de memòria (espai resident). 
 
Explica les teves conclusions al fitxer “respostes.txt”. 
 
 

Gestió de l’espai virtual d’adreces en Python 
En aquest apartat veurem com es gestiona la memòria des de Python. 
 
Obre 4 terminals: en el primer, executa “python”; en el segon, fes un “ps -a”, i agafa el PID del programa 
“python” que estàs executant per examinar el seu mapa de memòria, mirant el “pmap <PID>”; en el tercer 
terminal, inspecciona el contingut del fitxer “/proc/<PID>/maps”; i en el quart terminal, executa un “top -p 
<PID>”, per visualitzar només el procés “python” en la comanda “top”.  
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Exercici 6 
 
En el terminal on estàs executant el “python”, declararem una sèrie de variables que continguin 10.000.000 
elements. Ho farem de diverses maneres. Després d’executar cada cas, comprova com el “top” mostra 
diferències en els camps que indiquen la mida de la memòria virtual del “python” (columna VIRT) i l’espai 
que té resident (columna RES), i observa de nou la sortida de la comanda “pmap” en particular pel que fa a 
les regions anònimes (“pmap <PID> | grep anon | more”), i escriu en el teu fitxer “respostes.txt” quina regió 
identifiques com la que conté la nova variable i quins canvis s’hi produeixen després de l’execució. 
 
Durant l’experiment també farem servir la crida “sys.getsizeof()” per veure la mida en bytes de cada 
variable. Pista: pots veure els codis (“type codes”) que es fan servir en Python per definir el tipus base de 
l’element de les taules en aquesta pàgina web: https://docs.python.org/3/library/array.html 
 

1) Fent servir el mòdul d’”arrays” 
a. vec1 = array.array(‘f’, [0 for x in range(10000000)]) 

sys.getsizeof(vec1) 
b. vec2 = array.array(‘d’, [0 for x in range(10000000)]) 

sys.getsizeof(vec2) 
2) Fent servir el mòdul de numpy 

a. vec3 = numpy.array( [0 for x in range(10000000)], dtype=’f’) 
sys.getsizeof(vec3) 

b. vec4 = numpy.array( [0 for x in range(10000000)], dtype=’d’) 
sys.getsizeof(vec4) 

3) Fent servir llistes de Python 
a. vec5 = [0] * 10000000 

sys.getsizeof(vec5) 
b. vec6 = [0] * 10000000 

sys.getsizeof(vec6) 
 

Us suggerim anar declarant variables grans (poden ser de més de 10M d’elments) fins que la quantitat de 
memòria lliure (“free”) que mostra el “top” es vagi acabant. En aquest moment, observeu quin és el 
comportament dels camps “free”  que hi ha a les línies  MiB Mem i MiB Swap al declarar més variables. 
 
 

Utilització de variables locals (variables a la pila)  
 
Les variables locals que declarem dins les funcions en C van a la pila del procés (stack). Això és així perquè 
si una funció crida a una altra funció, les variables locals de la primera s’han de mantenir mentre s’executa 
la segona, i la segona en pot tenir d’altres.  
 
També és important pel suport de funcions recursives (que es criden a sí mateixes), ja que cada invocació 
diferent de la funció ha de treballar amb la seva pròpia còpia de les variables, tot i mantenint els valors de 
les variables locals en les invocacions més externes. Per tot això l’estructura ideal per donar-hi suport és la 
pila. 
 
Anem a observar què passa quan una aplicació recursiva té una variable gran a la pila. Farem servir 
l’exemple de l’algorisme recursiu del Fibonacci, que calcula la seqüència de números de Fibonacci. 
Assegura’t que el programa “fibonacci” està compilat: 
 

$ make fibonacci 
 

https://docs.python.org/3/library/array.html
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Exercici 7 
 
Executa l’exemple del “fibonacci” amb un número com a argument. Durant l’execució farem un seguiment 
de la regió de pila del procés (“[stack]”), per cada invocació recursiva de la funció “fibonacci”: 
 

$ ./fibonacci  8 
PID 5056: entering fibonacci(8)... unused array is at 0x7ffc26046c50 

      <<< press <Enter> to continue with the execution >>> 
 
Mentre el “fibonacci” està esperant que premis “Enter”, mira a les regions de memòria, i apunta la mida de 
la regió de la pila (“[stack]”) en el teu fitxer “respostes.txt”. Repeteix el procés fins que l’aplicació acabi (pot 
acabar amb un error “segmentation fault”, que seria provocat per un sobreeiximent de la pila (stack 
overflow).  
 

Exercici 8 
 
Mira i modifica la implementació del programa “fibonacci.c”, eliminant la utilització de la taula 
“taula_gairebe_no_usada”, les crides a “printf”, “getchar”, i “fflush”. Torna a compilar el programa i 
executa’l amb: 
 

$ ./fibonacci  8 
… 
$ ./fibonacci  20 
… 

 
Ara les dues proves haurien de donar el resultat del número de Fibonacci corresponent a 8 i 20. Pots trobar 
la sèrie de Fibonacci per  comprovar-los en aquest enllaç:  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Successió_de_Fibonacci.. Per comprovar que entens la utilització de la regió 
de la pila, comenta sobre aquestes preguntes:  

o Entre els següents tipus de dades, quins es posen a la pila? 
 Dades globals? 
 Dades locals? 
 Arguments de les funcions? 

o Com podries comprovar tu mateix cadascun dels casos anteriors? 
 

o Es posa també a la pila l’adreça de retorn que guardem quan cridem a una funció? 
 

 
  
 

Entrega de la pràctica 
Per recollir totes les contribucions per fer l’entrega de la pràctica, pots fer servir la comanda: 

 
$  tar  czvf   session10.tar.gz    respostes.txt   *.c     Makefile 
 

I pots anar al RACÓ i pujar el fitxer “session10.tar.gz” a la pràctica S10 del teu grup de laboratori. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Successi%C3%B3_de_Fibonacci
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