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é reservado um 
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tdcSP

antes do elemento ser 
utilizado, ele será 

inicializado e assim salvo 
no espaço alocado

Inicialização
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let tdcRecife = Event()

memória volátil

espaço
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espaçotdcSP other

other other

BANG!!!



Gerência de memória



"Jogar fora" o que 
não está sendo mais 
usado



memória volátil

var tdcSP = Event()

espaço

espaço espaço

espaçotdcSP

No domingo a tdc sp já vai ter 
terminado, então será importante 

esvaziar esse espaço para ser utilizado 
por outras conferências 



tdcSP = nil
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a desinicialização 
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de que aquele elemento 
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pelo sistema
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tdcSP = nil

espaço

já que não vai ser 
mais utilizado, aquele 

espaço é liberado 
para ser utilizado 
posteriormente

Desalocação

tdcSP

a desinicialização 
significa uma indicação 
de que aquele elemento 
não será mais utilizado 

pelo sistema

Desinicialização

memória volátil
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O desalocamento é 
automático?

ARC



ARC
Automatic 
Reference 
Counting



Contar quantas 
"ligações" tem 
naquele espaço na 
memória 
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var tdcSP = Event()

ARC

1

Ação

tdcSP = nil 0 Desalocado

Se tiver zero, então desaloco!
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var tdcRec = tdcSP

Mas a TDC de Recife é igual, vamos 
reaproveitar a TDC SP.. 

lembre-se: classes são 
reference type
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var tdcSP = Event()

ARC - tdcSP

1

Ação

var tdcRec = tdcSP 2

não será
Desalocado

tdcSP = nil 1

tdcRec = nil 0 Desaloca tanto a 
tdcRec quando 

tdcSP



E por que 
saber disso 

importa?



Leak
Um objeto que não está sendo utilizado mas 
ocupa espaço na memória por não ter sido 

desalocado
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Nova classe!
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var you = Attendee(event:  tdcSP)
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espaçotdcSP
tdcSP = nil

var you = Attendee(event:  tdcSP)

ligações: 1

you

ligações: 1

E as 
ligações?

BANG!!!



Ligações entre 
podem prender 
objetos na memória!



Retain Cycle
Uma referência aponta para a outra e 

vice-versa, impedindo o ARC de tirá-las da 
memória



var you = Attendee(event:  tdcSP)



Tem um espacinho só para você 🥰

var you = Attendee(event:  tdcSP)

tdcSP.attendee = you



tdcSP you

ligações: 1ligações: 1



tdcSP you

ligações: 2ligações: 1
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tdcSP you

ligações: 2ligações: 2
tdcSP.attendee = you

var you = Attendee(event:  tdcSP)



tdcSP you

ligações: 2ligações: 1

tdcSP = nil

Um evento não termina se 
ainda tiver participantes



tdcSP you

ligações: 1ligações: 1

tdcSP = nil you = nil

Um evento não termina se 
ainda tiver participantes

Um participante não vai embora 
antes de acabar o evento



E como 
resolver 

isso?



Avisar para o ARC 
que aquela ligação 
não precisa ser 
contabilizada



tdcSP you
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tdcSP you

Conta essa

Não precisa 
contabilizar 

essa!



tdcSP you

Conta essa

Não precisa 
contabilizar 

essa!

ligações: 2ligações: 1



tdcSP you

STRONG

WEAK

ligações: 2ligações: 1



tdcSP = nil
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tdcSP = nil

tdcSP you

ligações: 1ligações: 0

espaço

Essa ligação 
ainda existe!!
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tdcSP = nil

tdcSP you

ligações: 1ligações: 0

espaço

you.event.name

BANG!!!



Uma ligação fraca 
torna o objeto 
opcional

Efeito colateral



tdcSP = nil

tdcSP you

ligações: 1ligações: 0

espaço

you.event?.name



Mas não 
quero ficar 

usando ?
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Ligações "sem dono" são ligações não 
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Opção safe:

guard let strongTdc = tdc else { return }

Opção não-safe: (se você souber usar, é mais eficiente)

Utilizar a ligação do tipo unowned

Force-unwrap em ligações weak

Ligações "sem dono" são ligações não 
contabilizadas pelo ARC mas que não 
são opcionais...



Como esse 
problema 

aparece na 
vida real??



Em vários! Mas a 
grande maioria 
aparecem em 
protocolos e 
closures
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2. Closures
A TDC resolveu fazer um bot que dá oi 
pra todo mundo que chega e registra 
essa pessoa na ata:

lazy var greet: Clousure = { attendee in
print("Hey! A new attendee! Welcome \(attendee.name)!")
self.attendee = attendee

}

tdcSP.greet(you)

ATENÇÃO!!!
Bem aqui a clousure está 
alterando self. Por isso ela 
precisa guardar o caminho 
da memória desse objeto, se 
não ele não vai conseguir ter 
acesso.



tdc greet

Possui a 
clousure

2. Closures



tdc greet

Possui a 
clousure

guarda referência 
do evento para 

modificá-lo

2. Closures



2. Closures

lazy var greet: Closure = { attendee in
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}



2. Closures

lazy var greet: Closure = { [strong self ] attendee in
print("Hey! A new attendee! Welcome \(attendee.name)!")
self.attendee = attendee

}

Isso o Xcode não mostra
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2. Closures

lazy var greet: Closure = { [weak self ] attendee in
print("Hey! A new attendee! Welcome \(attendee.name)!")
self?.attendee = attendee

}



Mas como sei 
que meu app 

tem isso?



Instruments

Ou
(e)

Xcode



Xcode

(demo)



Dentro do círculo azul está um 
exemplo de warning. Ela avisa que 
ali tem problemas de memória, se 
você clicar nela, terá mais detalhes.

Dentro do círculo vermelho temos 
um filtro que mostra apenas 
referências que possuem warnings, 
pressionando ele fica bem mais 
fácil ver onde tem problemas.





Instruments

(demo)



⌘+i





O verde indica que não existem leaks
O vermelho indica que existem novos leaks

O cinza indica que existem leaks, mas eles já foram descobertos antes



Código Texto

bit.ly/cod-tdcsp bit.ly/tdcsp20-gm
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