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O .NET SŁÓW KILKA
.NET zarządza pamięcią automatycznie. Tego z pewnością świado-
my jest każdy programista bądź programistka, którzy mieli z tym 
środowiskiem trochę do czynienia. Staram się w tym artykule 
podejść do sprawy bardziej ogólnie, nadając szereg kontekstów, 
które pozwalają spojrzeć na temat z szerszego punktu widzenia. 
Prawda jest bowiem taka, że tak obszernego tematu nie da się stre-
ścić w jednym artykule. Dlatego skupiam się tu na jednym z nich 
– statycznej strukturze pamięci. Starając się też odpowiadać na py-
tanie nie tylko „jak?”, ale i „dlaczego?”.

Środowisko uruchomieniowe .NET ma wiele ważnych odpowie-
dzialności, które spięte razem sprawiają, że cały ten mechanizm 
robi to, co powinien – wykonuje programy skompilowane do CIL 
(ang. Common Intermediate Language, w Javie taki kod pośredni 
określany jest mianem bytecode). Wśród tych odpowiedzialności 
wyróżnić możemy przede wszystkim:

 » JIT (ang. Just In Time) – jego funkcją jest transformacja kodu CIL do 
kodu maszynowego. Dzięki temu wykonywanie kodu zarządza-
nego tak naprawdę jest sprytnym obudowaniem natywnych me-
chanizmów systemowych – stosu, wątków, wywołań funkcji itd.

 » system typów – dba o mechanizmy kontroli i zgodności ty-
pów. Od strony programistycznej udostępniany m.in. jako 
mechanizm refleksji (ang. reflection).

 » obsługa wyjątków – dba o mechanizmy obsługi wyjątków, 
zarówno na poziomie programu użytkownika, jak i same-
go runtime’u. Przy czym również tutaj wykorzystywane są 
mechanizmy natywne, czyli wbudowany w Windows SEH 
(ang. Structured Exceptions Handling) oraz wyjątki języka C++ 
(w którym runtime .NET został napisany).

 » zarządzanie pamięcią (powszechnie określane jako garbage 
collector) – dba m.in. o automatyczne zwalnianie nieużywa-
nych już obiektów. 

Wszystkie te elementy oczywiście współpracują ze sobą, jak w do-
brze spasowanej maszynie pełnej dużych i małych trybików. Ciężko 
wyjąć jeden z nich i spodziewać się, że całość będzie nadal działać. 
I tak też jest z zarządzaniem pamięcią. Możemy mówić o jej mecha-
nizmach, ale dobrze jest uzmysłowić sobie, że inne komponenty 
ściśle z nim współpracują. JIT np. wstrzykuje w odpowiednich miej-
scach programu kod, który będzie wstrzymywać wątek użytkowni-
ka w celu przeprowadzenia odśmiecania pamięci. System typów 
dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych 
decyzji – np. czy typ posiada tzw. finalizer. Obsługa wyjątków musi 
być natomiast napisana w sposób świadomy istnienia mechani-
zmów odśmiecania pamięci – choćby po to, aby zsynchronizować 

ją z tymi procesami. Szereg tego typu funkcjonalności na styku 
różnych komponentów w ramach CLR stanowi ciekawe smaczki 
dla osób zainteresowanych tematem. My, po nadaniu sobie przed 
chwilą trochę szerszego kontekstu, kontynuujmy naszą podróż 
w głąb CLR, zaczynając od podstaw.

ODMIANY .NET
Mówiąc o środowisku .NET, tak naprawdę można mieć obecnie na 
myśli spore bogactwo jego wersji i implementacji. Jak to się prze-
kłada na temat, nad którym tutaj się pochylamy? Przyjrzyjmy się 
różnym .NETowym bytom pod kątem zarządzania pamięcią:

 » .NET Framework (zwany dalej platformą .NET) w wersji od 
1.0 do obecnej 4.6.2 – oficjalnie udostępniony w 2002 roku, 
komercyjny i najbardziej dojrzały produkt znany nam wszyst-
kim. To tutaj przez lata odbywał się główny trzon prac nad 
garbage collectorem, rozwijanym i ulepszanym z wersji na 
wersję. I przez te lata traktowany był on jako czarna skrzynka, 
opisywana mniej lub bardziej zdawkowo przy okazji wydawa-
nia kolejnych wersji. Ponieważ kod runtime’u komercyjnego 
.NET jest zamknięty, jak dokładnie działają te mechanizmy, 
dowiadywać się mogliśmy głównie z informacji dostarczo-
nych przez sam Microsoft. Były one dość szczegółowe, pozwa-
lały m.in. ze zrozumieniem diagnozować problemy z pamięcią 
w aplikacjach. Jednak wciąż pozostawał niedosyt, szczególnie 
jeśli skonfrontować to z otwartością źródeł np. Javy.

 » Shared Source CLI (znany również jako Rotor) – udostępniona 
w roku 2001 (wersja 1.0) oraz 2006 (wersja 2.0) implementacja 
runtime’u do celów edukacyjnych i akademickich. Była świa-
tełkiem w tunelu i pozwalała poznać liczne szczegóły imple-
mentacyjne CLR. Dla maniaków polecam np. książkę „Shared 
Source CLI Essentials”, która szczegółowo opisuje tę imple-
mentację. Jednak po pierwsze, nie realizowała ona w pełni 
nawet „dorosłego” .NET 2.0, a po drugie – implementacja ta 
miejscami mocno odbiegała od właściwego CLR. Niestety, 
szczególnie w kwestii zarządzania pamięcią. 

 » .NET Core – pojawienie się implementacji .NET w wersji open 
source dużo zmieniło. Odtąd istnieje gotowy produkcyjnie 
kod, który możemy dogłębnie przestudiować sami. Co waż-
niejsze, kod garbage collectora został tutaj praktycznie żyw-
cem wyjęty z kodu „głównego” runtime’u. Co ciekawe, otwar-
tość kodu sprzyja innowacjom. Dzięki temu co jakiś czas 
pojawiają się pomysły i kontrybucje dotyczące m.in. obsługi 
pamięci. Wydaje się zatem, że .NET Core może powoli zacząć 
wyprzedzać funkcjonalnością .NET Framework, do którego 
zmiany będą sukcesywnie „mergowane wstecz”.

Co w pamięci .NET piszczy?
Programiści i programistki .NET muszą dobrze poruszać się w temacie podstawo-
wych bibliotek i składni języka C# (bądź innego przez siebie wybranego dostępne-
go na platformie .NET). To podstawa i nasz „chleb powszedni”. Z wiekiem, czy – jak 
kto woli – z doświadczeniem, przychodzi jednak często refleksja, że warto wiedzieć 
więcej. Jeśli ciekawią Was trochę wnętrza CLR (ang. Common Language Runtime), 
zapraszam do lektury. Uchylimy rąbka tajemnicy, jak .NET zarządza pamięcią. 
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 » Silverlight – ponieważ Microsoft zaczął go budować w czasach 
.NET 2.0, opierał się on na kopii runtime’u właśnie z tego okre-
su. Jeśli wciąż go używacie, dużo informacji dotyczących wła-
ściwego .NET będzie obowiązywała również tutaj.

 » .NET Compact Framework – „mobilna” wersja .NET od czasów 
Windows CE/Mobile oraz Xbox 360. Jej garbage collector był 
znacząco różny od wersji głównej, znacznie uproszczony. Nie 
zawierał m.in. w ogóle pojęcia generacji (które my poznamy 
wkrótce). Jednak jest to już system historyczny i nie musimy 
się nim specjalnie przejmować.

 » Windows Phone 7.x, Windows Phone 8.x oraz Windows 10 
Mobile – pierwsze wersje systemu oparte były o proste zarzą-
dzanie pamięcią znane z .NET Compact Framework 3.7. Win-
dows Phone 8.x wprowadził tu znaczące ulepszenia, opierając 
wewnętrzny runtime na wersji dorosłego .NET 4.5, dziedzicząc 
po nim m.in. jego garbage collector.

 » .NET Native – technologia umożliwiająca kompilację kodu CIL 
bezpośrednio do kodu maszynowego opiera się na lekkiej od-
mianie runtime’u zwanej CoreRT (dawniej MRT). Współdzieli 
on kod garbage collectora z .NET Core. 

 » .NET Micro Framework – osobna implementacja przeznaczo-
na dla małych urządzeń, z otwartym kodem źródłowym. Naj-
popularniejszym jego zastosowaniem jest działanie na zesta-
wach .NET Gadgeeter [X]. Zawiera własną, uproszczoną wersję 
garbage collectora.

 » Mono – zupełnie odrębna implementacja CLR, z własnym za-
rządzaniem pamięcią. O ile możemy ją traktować jako kolejną 
ciekawostkę, nie wnosi ona oczywiście wiele w zrozumienie 
tematu głównego .NET. To samo tyczy się używających Mono 
tworów, takich jak np. silnik do gier Unity3D.

Z powyższych dywagacji wyłania się całkiem pozytywny obraz 
– mechanizm zarządzania pamięcią jest bardzo podobny (żeby nie 
powiedzieć – identyczny) we wszystkich najważniejszych aktual-
nie platformach .NET – .NET Framework, .NET Core i .NET Native. 
Rozumiejąc jeden z nich, zrozumiemy resztę. Przejdźmy zatem do 
konkretów!

CEL
Po co nam właściwie automatyczne zarządzanie pamięcią? Co jest 
złego w ręcznym zarządzaniu? Spór pomiędzy zwolennikami jed-
nego i drugiego stylu pracy z pamięcią wydaje się równie odwiecz-

ny jak ten pomiędzy fanami PC i konsol, morza i gór czy spacji i ta-
bulacji. Koncepcje automatycznego zarządzania pamięcią sięgają 
lat 60-tych XX wieku i rodziły się w kontekście funkcyjnego języka 
Lisp, o którym być może słyszeliście. Reprezentatywnym obozem 
zwolenników ręcznego zarządzania pamięcią są natomiast progra-
miści C/C++. Nie wdając się w niepotrzebne dywagacje, niech spór 
podsumuje cytat Bjarne Stroustrupa (twórcy języka C++):

C programmers think memory management is too important to be 
left to the computer. Lisp programmers think memory management 
is too important to be left to the user.

(„Programiści C uważają zarządzanie pamięcią za zbyt ważne, by 
pozostawić je w rękach komputera. Programiści Lispa uważają, że 
jest ono zbyt ważne, by pozostawić je w rękach użytkownika”).

Jak wygląda ręczne zarządzanie pamięcią? Najlepiej zilustruje 
to przykład programu napisanego w C, który ma prosty cel „biz-
nesowy”: wydrukować na ekranie dane z raportu. Przykład został 
oczywiście uproszczony do granic możliwości, by uwypuklić pew-
ne problemy z nim związane:

Listing 1. Przykład ręcznego zarządzania pamięcią w C

#include <stdio.h>

typedef struct {
int some_data;

} raport_data;

void printRaport(raport_data* data)
{
printf("Raport: %d\n", (*data).some_data);

}

int main(void) {
raport_data *ptr;
ptr = (raport_data*)malloc(sizeof(raport_data));
if (ptr == 0)
{
printf("ERROR: Out of memory\n");
return 1;
}
(*ptr).some_data = 25;
printRaport(ptr);
free(ptr);
ptr = NULL;
return 0;

}
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