
Динамичка алокација 

меморије

Програмирање 1: тачка 10.9



Меморијски захтеви програма

• Не могу увек унапред да се одреде (у време писања 

програма)

• Нпр. величина низа
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Динамичка алокација меморије

• Омогућује да програм у току извршавања захтева 

одређену количину меморије од оперативног система

• Да ослободи ту меморију када му више није потребна и 

врати је оперативном систему на управљање

• Омогућено је функцијама стандардне библиотеке
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Хип сегмент и динамички животни 

век

• Хип сегмент је тзв. слободна меморија из које се врши 

динамичка алокација

• Објекти из слободне (хип) меморије нису именовани и 

приступа им се преко адреса (показивача)

• Имају динамички животни век

• Меморија се алоцира и ослобађа у току извршавања 

програма, на експлицитни захтев програма (наредбе –

позив функција)
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Динамичка алокација меморије

• Стандардна библиотека језика C подржава динамичко 

управљање меморијом кроз неколико функција које су 

декларисане у заглављу <stdlib.h>

• Функције malloc, calloc, realloc, free
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void *malloc(size_t n);

• Функција malloc алоцира блок меморије (низ узастопних 

бајтова) величине n бајтова и враћа адресу алоцираног 

блока као генерички показивач  (void*)

• У случају грешке враћа NULL

• Меморија нема иницијализован садржај

6/27



void *calloc(size_t n, size_t size)

• Функција calloc враћа показивач на блок меморије 

величине n објеката, сваки наведене величине size

• У случају грешке враћа NULL

• Меморија је иницијализована на нулу

• Потребно је проверити повратну вредност  (да ли је NULL)

• Ако је повратна вредност NULL, покушај приступа 

меморији доводи до грешке (дереференцирање NULL

показивача)
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Пример

int* p = (int*) malloc(n*sizeof(int));

if (p == NULL)

/* prijaviti gresku */

После успешне алокације p може да се користи као статички 

алоциран низ целих бројева, нпр 

p[0] = 5;
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void free(void* p);

• Када динамички алоцирани блок више није потребан, 
треба га ослободити позивом free(p) функције 

• void free(void* p);

• Овај позив ослобађа меморију на коју показује показивач 
p

• Овај показивач МОРА да показује на блок меморије који је 
алоциран позивом функције malloc или calloc (realloc)

• Ослобођена меморија више не сме да се користи

• Не сме се два пута ослобађати иста меморија

• Редослед ослобађања меморије није везан за редослед 
алокације
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void free(void* p);

• На крају извршавања програма ослобађају се сви 

динамички алоцирани блокови (који нису експлицитно 

ослобођени) као и сва друга меморија додељена 

програму

• Ипак, пожељно је експлицитно ослобађање све 

динамички алоциране меморије и пре краја извршавања 

програма, чим постане непотребна
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void *realloc(void *memblock, size_t size);

• У неким случајевима потребно је променити величину већ 

алоцираног блока меморије што се постиже коришћењем 

функције  realloc

• Параметар memblock је показивач на претходно 

алоцирани блок меморије, а параметар size је нова 

величина у бајтовима

• Функција realloc враћа показивач на реалоциран блок 

меморије, а NULL у случају да захтев не може да буде 

испуњен

• Захтев за смањивање величине алоцираног блока 

меморије увек успева
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void *realloc(void *memblock, size_t size);

• У случају да се захтева повећање величине алоцираног 

блока меморије:

• уколико иза постојећег блока постоји довољно слободног 

простора, тај простор се једноставно користи за 

проширивање

• уколико иза постојећег блока не постоји довољно 

слободног простора, онда се у меморији тражи друго 

место довољно да прихвати проширени блок и, ако се 

нађе, садржај постојећег блока се копира на то ново место 

и затим се стари блок меморије ослобађа

• Ова операција може бити временски захтевна
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Грешке у раду са динамичком 

меморијом

• Цурење меморије

• Приступ ослобођеној меморији

• Ослобађање истог блока више пута

• Ослобађање неисправног показивача

• Прекорачења и поткорачења бафера
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Цурење меморије

• Цурење меморије - када се изгуби информација о 

локацији динамички алоцираног, а неослобођног блока 

меморије

• На пример,

• char* p;

• p = (char*) malloc(1000);

• ....

• p = (char*) malloc(5000);

• У случају цурења меморије програм више нема могућност 

да ослободи тај блок меморије и он бива заувек изгубљен 

(резервисан за коришћење од стране програма који више 

нема начина да му приступи)
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Цурење меморије

• Уколико се цурење меморије дешава у некој петљи, може 

да се губи мало по мало меморије, али током дуготрајног 

извршавања програма, па укупна количина изгубљене 

меморије може да буде веома велика

• Може да се исцрпи сва меморија и да оперативни систем 

нагло прекине програм, или да се екстремно успори 

извршавање програма услед пребацивања меморија-диск

• Цурење меморије је грешка коју је тешко уочити и 

пронаћи њене узроке, а веома је опасна.
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Приступ ослобођеној меморији
• Приступ ослобођеној меморији: после позива free(p), 

меморија на коју показује показивач p се ослобађа и она 

више не би требало да се користи

• Међутим, позив free(p) не мења садржај показивача p

• Уколико програмер настави да користи ову меморију, 

може да се деси да се овај проблем некада не испољава, 

а да у другим ситуацијама долази до пуцања програма

• Оваке грешке се тешко откривају

• Препорука: после позива free(p), одмах p поставити на 

NULL тако се осигурава да ће сваки покушај приступа 

ослобођеној меморији бити одмах препознат током 

извршавања програма
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Ослобађање истог блока више пута

• После позива free(p), сваки наредни позив free(p) за исту 

вредност показивача p проузрокује недефинисано 

понашаање програма и требало би га избегавати

• Такозвана вишеструка ослобађања могу да доведу до пада 

програма

17/27



Ослобађање неисправног показивача

• Функцији free(p) може да се проследи само адреса коју је 

вратила функција malloc, calloc ili realloc

• Није дозвољено чак ни прослеђивање показивача на 

локацију која припада алоцираном блоку али није његов 

почетак

• На пример,

• free(p+10); /* Oslobodi sve osim prvih 10 elemenata bloka */

• Неће ослободити све осим првих 10 елемената блока и 

сасвим је могуће да ће довести до пада програма
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Прекорачење и поткорачење бафера

• После динамичке алокације, приступ меморији је 

дозвољен само у оквиру граница блока који је добијен

• Kао и у случају статички алоцираних низова, приступ 

елементима ван границе («изнад», «испод») може да 

проузрокује озбиљне проблеме у раду програма

• Упис ван граница блока најчешће је опаснији од читања

• У случају динамички алоцираних блокова меморије, 

обично се иза блока смештају додатне информације 

потребне алокатору меморије како би успешно водио 

евиденцију који делови меморије су заузети, а који 

слободни и уколико се то поремети долази до пада 

система за динамичко управљање меморијом
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Фрагментисање меморије

• Чест је случај да исправне апликације у којима не постоји 

цурење меморије (а које често врше динамичку алокацију 

и деалокацију меморије) током дугог рада показују 

деградацију у перформансама и на крају прекидају свој 

рад на непредвиђени начин

• Узрок овоме је најчешће фрагментисање меморије
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Фрагментисање меморије

• Уколико 0 означава слободни бајт, a 1 заузет, a 

меморија  тренутно има садржај 

100101011000011101010110, постоји укупно 12 

слободних бајтова

• Међутим, покушај алокације 5 бајтова не може да успе 

јер у меморији не постоји простор довољан за 

смештање 5 повезаних бајтова

• Меморија која има садржај  

111111110000000000000000 има само 8 слободних 

бајтова али може да изврши алокацију 5 тражених 

бајтова
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Вишедимензиони низови

• Статички низ:

int niz[10];

• Динамички низ:

int* p;

...

p = (int*) malloc(n*sizeof(int));

if(p==NULL) ...

• Статички алоцирана матрица

• int a[10][20];

• Ког је типа динамички алоцирана матрица?

• Како се динамички алоцира матрица?
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Вишедимензиони низови - 1

• Низ показивача

• int* a[10];

• Овако дефинисана матрица може да има највише 10 врста док 
број колона можемо да подесимо по потреби

• За сваки показивач из тог низа, тј. за сваку врсту матрице, 
динамички алоцирамо простор за елементе матрице

n = n<10 ? n : 10;

/*za svaku vrstu alociramo prostor*/

for(i=0; i<n; i++) {

a[i] = (int*)malloc(m*sizeof(int));

if(a[i]==NULL) ...

}
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Вишедимензиони низови - 2

• Флексибилније решење, без ограничавања броја 

врста: 

• a је показивач који чува адресу другог показивача

• int** a;

• a је показивач за који ћемо динамички да алоцирамо 

простор, тј. а ће да чува адресу почетка низа чији су 

елементи  показивачи на врсте матрице

• За сваки показивач из тог низа, тј. за сваку врсту 

матрице, динамички алоцирамо простор за елементе 

матрице
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Вишедимензиони низови

• Најпре алоцирамо простор за низ показивача:

int **a = NULL;

...

a = (int**)malloc(n*sizeof(int*)); /*n vrsta*/

if(a==NULL) ...

• Затим за сваки показивач, алоцирамо простор за низ 

на који тај показивач показује:

for(i=0; i<n; i++) {

/*za svaku vrstu alociramo prostor*/

a[i] = (int*)malloc(m*sizeof(int));

if(a[i]==NULL) ...
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Вишедимензиони низови

• Употреба динамички алоциране матрице се не 

разликује од употребе статички алоциране 

матрице, тј. приступ елементима матрице је исти 

a[i][j]

• За динамички алоцирану матрицу потребно је 

обезбедити деалокацију меморије

• У првом случају (за int* a[10]) то је 

/*za svaku vrstu dealociramo prostor*/

for(i=0; i<n; i++) {

free(a[i]);

}
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Вишедимензиони низови

• У другом случају (int** a), потребно је додати и 

деалокацију низа показивача:

/*za svaku vrstu dealociramo prostor*/

for(i=0; i<n; i++) {

free(a[i]);

}

/*dealociramo prostor koji je zauzimao niz 

pokazivaca*/

free(a);

• Важан је редослед деалокације !!!
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