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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

JAK DEFINIUJEMY WYRÓWNANIE?
Adres pamięci wyrównany do N bajtów to taki, którego wartość liczbo-
wa jest wielokrotnością liczby N. W kontekście programowania ogra-
niczamy się do wyrównań o wartościach będących potęgami liczby 2.

Każdemu typowi w C++ odpowiada pewien wymóg wyrównania, 
który powinien zostać spełniony w odniesieniu do instancji zmiennych 
tego typu – tzw. naturalne wyrównanie. Na przykład, pomijając typ 
long double, typy fundamentalne języka C++ mają rozmiary będącę 
potęgami dwójki i dokładnie takie samo wyrównanie naturalne. Zatem 
w typowym scenariuszu 4-bajtowych zmiennych typu int możemy się 
spodziewać, że adres każdej takiej zmiennej jest wielokrotnością liczby 4.

Wyrównanie jest istotne ze względu na charakterystykę działa-
nia procesorów. Te bowiem najchętniej operują na adresach pamię-
ci wyrównanych do rozmiaru słowa maszynowego. W zależności od 
konkretnego procesora lub trybu jego działania operacje na adresach 
niewyrównanych mogą  być niewspierane albo wykonywane nieja-
ko dookoła, z różnymi tego konsekwencjami. Co ważne, nawet gdy 
operujemy na pojedynczych bajtach (np. zmiennych typu char), 
transfer danych pomiędzy rejestrem procesora a pamięcią odbywa 
się w większych „paczkach” bajtów. Wyłuskiwanie stosownego bajtu 
z takiego fragmentu oraz zapis powrotny jest dokonywany niemal 
przezroczyście przez układy sprzętowe.

A zatem, podczas generowania kodu dla pobierania zmiennej 
int z pamięci, kompilator wyemituje stosowną instrukcję procesora 
oznaczającą „załaduj 4 bajty z adresu X do rejestru R”. Co się wyda-
rzy, jeżeli adres X nie będzie wyrównany do 4 bajtów? To zależy...

ZAGROŻENIA DOSTĘPU NIEWYRÓWNANEGO
Przypuśćmy, że chcemy odczytać 4 bajty spod adresu 819010. Widzi-
my, że 8190 modulo 4 to 2, czyli adres jest wyrównany do 2, ale nie 
jest wyrównany do 4. Efekt takiej operacji jest zależny przede wszyst-
kim od procesora:

 » Procesory ARM, w zależności od generacji oraz użytej instrukcji 
ładowania, mogą np. dokonać dwóch odczytów wyrównanych 

(odpowiednio) do adresów 8188 i 8192, z każdego z nich wyłu-
skać dwa bajty, złączyć w pożądaną 4-bajtową wartość i dopiero 
wtedy umieścić ją w rejestrze. Czyli, innymi słowy, mogą imple-
mentować odczyt niewyrównany dwoma odczytami wyrówna-
nymi, ponosząc stosowne do tego koszty wydajnościowe...

 » ...ale mogą także uruchomić wyjątek sprzętowy. Albo zrobić coś 
nieprzewidywalnego [1].

 » Procesory w architekturze x86 mogą podnieść wyjątek sprzęto-
wy, aczkolwiek to zachowanie jest domyślnie nieaktywne. Włą-
czenie go wymaga przestawienia określonego bitu w rejestrze 
kontrolnym procesora, czego dokonać może jedynie system 
operacyjny. Współczesne procesory x86 całkiem wydajnie im-
plementują niewyrównane dostępy do pamięci.

Nawet dostępność wydajnej emulacji sprzętowej (jak wyżej wspo-
mnianej, w procesorach x86) nie chroni nas przed pewnymi następ-
stwami niewyrównanych adresów. Przyjrzyjmy się raz jeszcze adreso-
wi 8190. Jest on „prawie okrągły”, tzn. bliski wartości 8192, czyli 213. 
Niewyrównany odczyt w takim miejscu przekracza granicę wierszy 
pamięci podręcznej, potencjalnie pogarszając rzeczywistą wydajność 
kodu. Zauważmy jeszcze, że taki 4-bajtowy odczyt leży także na ob-
szarze dwóch różnych 4-kilobajtowych stron pamięci operacyjnej. 
System operacyjny lub procesor musi sprawdzić, czy proces wyko-
nujący odczyt ma prawo dostępu do obu stron, co przekłada się na 
dalsze komplikacje w oprogramowaniu bądź układach sprzętowych. 
Nie jest zaskakujące, że niektórzy producenci procesorów obkłada-
ją anatemą tego typu operacje na pamięci.

SKĄD SIĘ BIORĄ NIEWYRÓWNANE 
DOSTĘPY – WYRÓWNANIE PÓL W 
TYPACH ZŁOŻONYCH

W „codziennym” programowaniu w ogóle nie myślimy o zagadnieniu 
wyrównania danych – odpowiednie rozmieszczenie zmiennych poszcze-
gólnych typów należy do odpowiedzialności kompilatora. Tym niemniej 
w pewnych sytuacjach możemy spowodować błąd wyrównania.

Wyrównanie pamięci w C++: koniec (problemów)  
jest bliski!
Kwestie związane z wyrównaniem pamięci (ang. memory alignment) potrafią 
mieć niebagatelny wpływ na wydajność kodu, a czasami także na jego stabil-
ność. Jeszcze do niedawna standard języka C++ dość wstrzemięźliwie określał 
narzędzia, za pomocą których programista mógł specyfikować wyrównanie 
struktur danych. Lukę uzupełniały same kompilatory, dostarczając – z definicji 
nieprzenośnych – rozszerzeń i atrybutów. Przenośność można było uzyskać 
poprzez mozolne i ostrożne implementowanie własnych mechanizmów aloka-
cji pamięci. Dopiero standard C++17 został wzbogacony o elementy umożliwia-
jące przenośne specyfikowanie wymagań dotyczących wyrównania pamięci.

https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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