
Организација извршног 
програма
(Марић, Јаничић: Програмирање 1, 9.3.3)



Извршавање програма

 После успешног превођења (претпроцесирања, 
компилације, повезивања) програм може да се изврши

 Извршавање се захтева од оперативног система

 Извршни програм се учитава из спољне меморије (нпр. 
диска) у радну RAM

 У фази извршавања: могуће грешке
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Извршавање програма

 Пре дистрибуције: тестирање

 Помоћ: програми дибагери

 Захтева се посебан начин превођења

 Извршна верзија треба да садржи информације о изворном 
коду

 (za gcc опција  -g)

 Тзв. дибаг верзија

 Кориснику се испоручује тзв. рилиз (engl. release) верзија 
извршног програма
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Организација меморије 
извршног програма

 Зависи од оперативног система

 Меморија која се додељује програму при 
извршавању организована је у неколико тзв. 
сегмената или зона:
 сегмент кода (енгл. code segment или text segment)

 сегмент података (енгл. data segment)

 стек сегмент (енгл. stack segment)

 хип сегмент (енгл. heap segment)
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Сегменти меморије

 - сегмент програма (кода) – извршни код програма (може да 
буде заједнички и за више покренутих инстанци програма)

 - сегмент података 
 променљиве заједничке за цео програм - променљиве 

статичког животног века 
 глобалне променљиве
 статичке локалне променљиве

 константни подаци – константне ниске 
 свака инстанца (ако их је више) – сопствени сегмент података

 - хип сегмент – динамички алоцирани подаци
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Сегменти меморије

 - стек сегмент или програмски стек позива (енгл. call stack))
 За сваку позвану функцију, стек оквир:

 Аргументи функције
 Локалне променљиве функције
 Међурезултати израчунавања
 Адреса повратка из функције
 Адреса стек оквира функције позиваоца
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Сегменти меморије

 Величина стек сегмента је обично ограничена па треба 
избегавати велике податке на стеку, на пример:

 Стек сегмент:

int main() { 

int a[1000000];

...

}

 Сегмент података:

int a[1000000]; 

int main() {

...

}
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Стек сегмент

 Стек позива је структура типа LIFO ("last in - first out") 

 Стек оквир се додаје на врх стека и са стека се уклања 
оквир који је на врху

 Стек оквир за инстанцу функције креира се када 
функција треба да се изврши и ослобађа се када се 
заврши извршавање функције
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Стек сегмент

 Ако извршавање програма почиње извршавањем 
функције main, први стек оквир се креира за ту

 Ако функција main позива функцију f, на врху стека, 
изнад стек оквира функције main, креира се нови стек 
оквир за ову функцију

 Ако функција f позива функцију f1, онда ће за њу бити 
креиран стек оквир на новом врху стека

 Када се заврши извршавање функције f1 (односно f), 
врх стека се враћа на претходно стање и простор који 
је заузимао стек оквир за f1 (f) се сматра слободним
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Стек сегмент, пример

 Пример из: Filip Marić i Predrag Janičić: Programiranje 1, Osnove programiranja 
kroz programski jezik C

int f(int a[], int n) {

int i, s = 0;

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

s += ++a[i];

return s;

}

int main() {

int a[] = {1, 2, 3};

int s;

s = f(a, sizeof(a)/sizeof(int));

printf("s = %d, a = {%d, %d, %d}\n", s, a[0], a[1], a[2]);

return 0;

}

Како би изгледали стек оквири?
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main: 116: ... Извршавање петље – постављање вредности

112: ? <- s у променљиве i и s стек оквира функције f

108: 3 (0, 2; 1,5; 2,9; 3,9): 

104: 2 функцији main враћа се вредност 9  
100: 1 <- a (у њену променљиву s); 

стек оквир функције f се уклања са стека

f: 136: ...

132: 0 <- s

128: ? <- i

124: 3 <- n

120: 100 <- a

main: 116: ...

112: ? <- s

108: 3

104: 2

100: 1 <- a

Стек меморија – стек оквири
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Стек сегмент, пример

 Нацртати стек оквире за извршавање следећег кода:

int kub(int a) {

return a*a*a;

}

int main() {

int x, y = 3;

x = kub(y);

printf("%d", x);

return 0;

}
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Стек сегмент, пример

 Нацртати стек оквире за извршавање следећег кода:
int kub(int a) {

return a*a*a;

}

int suma_kubova_i_uvecanje(int a[], int n) {

int rezultat = 0, i;

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

rezultat += kub(a[i]++);

return rezultat;

}

int main() {

int a[3]={0, 1, 2}, s;

s = suma_kubova_i_uvecanje(a, sizeof(a)/sizeof(int));

printf("Rezultat je %d\n", s);

return 0;

}
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