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Abstrakt
Již řadu let jsou zkoumány nejrůznější optimalizační metody usnadňující automatickou detekci a

využití skrytého paralelizmu v sekvenčních programech pomocí paralelizujících kompilátorů. Velká
pozornost bývá v této problematice věnována cyklům. Cílem tohoto článku je zavedení nové optimalizační
metody Spojování výrazů, která není vázána jen na těla cyklů, ale optimalizuje během jediného průchodu
celý program.

Zároveň je zde zaveden nový typ syntaxí řízeného překladového schématu, který umožňuje přenášení a
zpracování atributů uvnitř syntaktického analyzátoru. Pomocí tohoto typu překladového schématu lze
formálně popsat celý syntaktický analyzátor využívající metodu Spojování výrazů. Jelikož intermediární
kód generovaný kompilátorem používajícím tuto optimalizační metodu nelze dělit na základní bloky, je
část článku věnována i zavedení nových algoritmů umožňujících přidělování registrů i bez konstrukce
základních bloků.
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1 Úvod
V současné době je popsána řada optimalizačních metod pro detekci a následné využití skrytého

paralelizmu v sekvenčních programech. Častým, poměrně podstatným problémem, bývá malá granularita
tohoto paralelizmu. Pojem granularita představuje množství instrukcí, které se nachází v jednom
paralelizovatelném úseku programu. Obecně je totiž nutné počítat s tím, že výpočetní jednotky
zpracovávající paralelně jednotlivé úseky kódu spolu musí komunikovat. Lze předpokládat, že čím méně
instrukcí se podaří zpracovat mezi dvěma vynucenými komunikacemi, tím více se uplatní režie paralelního
zpracování. Ideálním stavem je, pokud mohou všechny procesory zpracovávat dlouhé, zcela nezávislé
bloky instrukcí, a teprve po jejich zpracování si předat výsledky. Tím je dána druhá možná cesta -
zvětšování granularity paralelizmu. Jelikož již byla po teoretické stránce zpracována celá řada metod
umožňujících detekci a využití paralelizmu, zaměřil jsem se ve své práci na optimalizaci syntaktické
analýzy a překladu do intermediárního kódu produkující sice sekvenční kód, ale s větší granularitou než
bez použití této optimalizace. Následně, budou-li na takto vygenerovaný kód použity výše zmíněné
optimalizační metody, budou také produkovat kvalitnější paralelizovaný kód. Zároveň jsem se snažil tuto
optimalizaci zasadit do širšího kontextu problematiky specifikace překladačů pomocí formálních modelů.

Většina optimalizačních metod uváděných v literatuře využívá ke své činnosti grafy datových

závislostí. Vrcholy těchto grafů odpovídají jednotlivým příkazům programu popřípadě různě velkým
blokům programu v závislosti na tom, jak detailní popis datových závislostí je v danou chvíli vyžadován.
Hrany pak korespondují s datovými závislostmi příkazů odpovídajících daným vrcholům. Mají-li dva
příkazy mezi sebou více datových závislostí, projeví se tato skutečnost v grafu odpovídajícím počtem hran
mezi jejich dvěma uzly. Jednotlivé hrany tedy představují závislost způsobenou použitím jedné proměnné
(přesněji jednoho paměťového místa) v různých příkazech.

Běžnou praxí využívanou při tvorbě kompilátorů je vytváření velkého množství pomocných dočasných
proměnných v průběhu překladu výrazu a jejich následné využití a maximální možná eliminace při
následných optimalizacích. Tento postup je vysoce efektivní z hlediska optimalizací pro sekvenční
provádění programu, pro paralelní zpracování se však příliš nehodí. Vytváření velkého počtu dočasných
proměnných a vysoká úroveň dekompozice výrazů zvětšuje graf datových závislostí, takže se jeho
zpracování stává časově náročnějším, ale také podstatně zvyšuje počet paralelizovatelných úseků, které lze
poté v grafu datových závislostí nalézt. Mezi počtem paralelizovatelných úseků a výslednou granularitou
získaného paralelizmu platí přibližně nepřímá úměrnost. Předpokládejme, že máme sekvenční program s n
instrukcemi. Pokud jej rozdělíme do m paralelních bloků a zbyde nám s instrukcí, které se nepodařilo
paralelizovat, je průměrná velikost jednoho paralelního bloku rovna  instrukcím, kde r představujen−s

m + r
jisté instrukce zajišťující komunikaci mezi jednotlivými procesory a tedy i režii paralelního zpracování
jednoho bloku kódu.

Budeme-li vycházet z uvedeného předpokladu, potom je pro nás výhodné, aby výsledný program
obsahoval pokud možno co nejméně paralelizovatelných bloků kódu, zato však co největší délky.

2 Spojování výrazů
Optimalizaci, kterou jsem pro tento účel vytvořil jsem nazval Spojování výrazů. Tento název přesně

vystihuje i její činnost. Hlavní myšlenka metody vychází z předpokladu, že další optimalizační metody
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budou pracovat s grafem datových závislostí. Pro většinu existujících metod je tento předpoklad splněn.
Předpokládejme, že paralelizmus přeložených výrazů ve tvaru, jaký bývá běžně produkován kompilátory,
má příliš malou granularitu na to, aby se jej vyplatilo využívat. Potom je nutné veškerý potenciální
paralelizmus ve výrazech upravit tak, aby jej nemohly detekovat a využít metody, které použijeme v
dalších optimalizačních fázích.

Běžně používaným přístupem při překladu výrazů bývá generování instrukcí pro načtení operandů,
generování instrukce pro provedení překládané operace a nakonec generování instrukce pro uložení
výsledku do dočasné proměnné. Celý postup se pak opakuje pro všechny operace obsažené ve výrazu.
Tento způsob práce je výhodný z hlediska dalšího možného využití mezivýsledků a následných
optimalizací pro sekvenční počítač. Ovšem z hlediska paralelizujícího kompilátoru je výhodnost tohoto
postupu přinejmenším sporná. Každá dočasná proměnná totiž představuje paměťové místo. Při následném
vytváření grafu datových závislostí budou brány v úvahu i dočasné proměnné a tím pádem mohou být
nakonec paralelizovány i velmi malé podvýrazy původních výrazů. Považuji tedy za vhodné optimalizovat
již vlastní generování instrukcí pro zpracování výrazů tak, aby během jejich vyhodnocování nedocházelo k
ukládání mezivýsledků a tím pádem nemohly být jednotlivé fragmenty výrazů paralelizovány. Tuto
optimalizaci lze v kompilátoru poměrně jednoduše implementovat vynecháním generování přebytečných
instrukcí pro načítání a ukládání mezivýsledků a doplněním mechanizmu pro šíření informace o
spojovaných instrukcích v rámci jednoho výrazu.

Možnost paralelizace celých výrazů zůstane samozřejmě zachována, neboť optimalizace se týká pouze
pravé části překládaného výrazu. Výsledný zápis do proměnné musí být vždy proveden.

Hlavní nevýhodou této metody je především nemožnost opětovného využití výsledků jednotlivých
fragmentů výrazů, neboť nejsou uloženy v paměti. Tedy alespoň ne v té formě, jakou umožňuje klasický
přístup k překladu výrazů. Existuje ale možnost, jak uvedený nedostatek odstranit. Vzhledem k tomu, že
další optimalizace vyžadují zkonstruování grafu datových závislostí, lze do něj generovat speciální uzly i
pro instrukce, které přímo nepracují s pamětí. Tyto přidané uzly se samozřejmě nepoužijí během analýzy
datových závislostí pro další optimalizace. Ve vygenerovaném grafu je možné vyhledat případné stejné
podgrafy se shodnými vstupními hranami. Z nich vybrat jeden a instrukce, ze kterých vznikly ostatní
podgrafy, z programu vyřadit. Jedná se totiž o opětovný výpočet již vypočtené hodnoty. Místo nich pak
pro všechny výstupní hrany eliminovaných podgrafů použít výsledek instrukcí vybraného podgrafu
uložený ve známém registru. V konečném důsledku by tento přístup mohl přinést ještě lepší výsledky než
běžný přístup založený na paměťové redundanci a tabulkách základních bloků uvedený například v [5].
Konstrukce grafu datových závislostí se totiž neomezuje jen na rozsah základního bloku, takže je možné
nalézt a eliminovat větší množství duplikovaného kódu.

Pokud chceme přesně popsat činnost kompilátoru (nebo přesněji jeho jádra - tedy syntaktického
analyzátoru) provádějícího spojování výrazů, musíme zavést vhodný formální model, umožňující formálně
specifikovat všechny činnosti, které syntaktický analyzátor provádí. K dispozici máme dva přístupy. Buď
použijeme generativní systém založený na gramatice nebo systém založený na automatu. Jedním z
vhodných generativních modelů pro popis kompilátorů je syntaxí řízené překladové schéma (anglicky
syntax-directed translation schema - SDTS).
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3 Syntaxí řízená překladová schémata
Problém konečné specifikace nekonečného překladu je podobný jako problém konečné specifikace

nekonečného jazyka. Analogicky k systémům pro generování jazyků jako jsou gramatiky, můžeme vytvořit
i systémy generující jednotlivé páry ve specifikovaném překladu. Intuitivně tedy můžeme říct, že syntaxí
řízené překladové schéma je gramatika, ve které jsou ke každému přepisovacímu pravidlu přidány jisté
elementy pro specifikaci překladu. Tedy, přepisovací pravidla jsou použita při vytváření derivace podle
vstupní věty a překladové elementy jsou použity pro vytváření odpovídající části výstupní věty.

Předpokládejme, že SDTS T definuje překlad . Potom můžeme pro  sestrojit překladač✦(T) ✦(T)
takový, že pro libovolný vstupní řetězec x, pokud je to možné, najde derivaci x z S za použití přepisovacích

pravidel z překladového schématu. Předpokládeme, že  je hledaná derivace.S = ✍0 u ✍1 u¢u ✍n = x
Potom překladač vytváří derivaci překladových forem tvaru

(✍0,✎0 ) u (✍1,✎1 ) u¢u (✍n,✎n )

takovou, že , , kde y je výstupní řetězec pro vstupní řetězec x a každé (✍0,✎0 ) = (S, S) (✍n,✎n ) = (x, y) ✎ i

je získáno z  aplikací překladového elementu korespondujícího s přepisovacím pravidlem použitým pro✎ i−1

přechod z  do .✍ i−1 ✍ i

Definice 3.1 - Syntaxí řízené překladové schéma (SDTS)

Syntaxí řízené překladové schéma je pětice , kdeT = (N,✟✟✟✟,✁✁✁✁, R, S)
N je konečná množina neterminálních symbolů,

 je konečná vstupní abeceda,✟
 je konečná výstupní abeceda,✁✁✁✁

R je konečná množina pravidel tvaru , kde ,  a neterminály v A t ✍,✎ ✍ c (N4 ✟)& ✎ c (N4 ✁)& ✎
tvoří permutaci neterminálů z . Řetězec  se nazývá vstupní část pravidla, řetězec  pak výstupní část✍ ✍ ✎
pravidla.

S je startující symbol, S c N

Nechť  je pravidlo. Potom je s každým neterminálem v  asociován identický neterminál v .A t ✍,✎ ✍ ✎
Pokud se každý neterminál vyskytuje v  i v  pouze jednou, jsou asociace neterminálů jednoznačné.✍ ✎
Pokud se ale jeden neterminál, například A, vyskytuje jak v  tak i v  vícekrát, je nezbytné všechny✍ ✎
asociace přesně určit například pomocí indexu.

Nyní můžeme definovat překladovou formu SDTS T následujícím způsobem:

 je překladová forma a tato dvě S jsou asociována(S, S)
Pokud  je překladová forma, ve které jsou oba výskyty A asociovány a pokud (✍A✎,✍ ∏A✎ ∏ )

 je pravidlo z R, potom také  je překladová forma. Neterminály  a jsou vA t ✏, ✏ ∏ (✍✏✎,✍ ∏✏ ∏✎ ∏ ) ✏ ✏ ∏

překladové formě asociovány přesně tak, jak jsou asociovány v pravidle. Neterminály z  a  jsou✍ ✎
v nové překladové formě asociovány s korespondujícími neterminály z  a přesně tak, jak byly✍ ∏ ✎ ∏

asociovány v původní překladové formě.
Pokud jsou spolu překladové formy  a  spřaženy tak, jak bylo uvedeno výše(✍A✎,✍ ∏A✎ ∏ ) (✍✏✎,✍ ∏✏ ∏✎ ∏ )

včetně jejich asociací, zapisujeme .(✍A✎,✍ ∏A✎ ∏ )
T
u (✍✏✎,✍ ∏✏ ∏✎ ∏)
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Nyní definujeme  jako tranzitivní uzávěr, tranzitivní a reflexivní uzávěr a k-násobný
+

T
u,

&

T
u a

k

T
u

produkt . Dolní index T není obvykle nutné uvádět, pokud tím nevznikne nejednoznačnost.
T
u

Definice 3.2 - Vstupní a výstupní gramatika SDTS

Pokud  je SDTS, potom  je nazýván syntaxí řízený překlad. Gramatika T = (N,✟✟✟✟,✁✁✁✁, R, S) ✦(T)
, kde  je nazývána vstupní gramatika SDTS.GI = (N,✟, PI, S) PI = A t ✍ x A t ✍, ✎ c R

Gramatika , kde  se nazývá výstupní gramatika.GO = (N,✁, PO, S) PO = A t ✎ x A t ✍, ✎ c R

U takto definovaných SDTS je patrná jedna nevýhoda pro praktické využití k popisu překladačů. Tou
je permutace neterminálů v druhé části levé strany pravidel. Při překladu by totiž bylo nutné neustále
udržovat v paměti informace o všech vytvořených asociacích mezi korespondujícími neterminály, což je z
hlediska implementace problematické. Pro popis překladu nejsou většinou ani permutace těchto
neterminálů nutné, proto se zavádí zjednodušená verze SDTS.

Definice 3.3 - Jednoduché syntaxí řízené překladové schéma

Syntaxí řízené překladové schéma  se nazývá jednoduché syntaxí řízenéT = (N,✟✟✟✟,✁✁✁✁, R, S)
překladové shéma, pokud pro každé pravidlo  z R platí, že všechny asociované neterminály seA t ✍,✎
vyskytují v  i v  ve stejném pořadí.✍ ✎

Jednoduchá syntaxí řízená překladová schémata jsou v praxi poměrně snadno implementovatelná. Pro
specifikaci skutečného syntaktického analyzátoru mají však ještě stále jisté omezení. Jelikož základem
kompilátorů bývají v drtivé většině případů zásobníkové převodníky vycházející ze zásobníkových
automatů, dokáží přijímat a tím i překládat pouze bezkontextové jazyky v Chomského hierarchii jazyků.
Proto bývají i jednoduchá SDTS pro popis kompilátorů založená na bezkontextových gramatikách.
Naprostá většina programovacích jazyků se však nedokáže obejít bez kontextových závislostí a tudíž tyto
jazyky spadají do třídy kontextových jazyků.

Samozřejmě, je možné vytvořit jednoduché SDTS například nad kontextovými gramatikami, které by
dokázaly tyto programovací jazyky generovat. Otevřenou otázkou ale zůstává, jakým nástrojem tyto
jednoduché SDTS následně implementovat v kompilátoru. Tato problematika ještě zdaleka není důkladně
prozkoumaná a zvládnutá.

Nabízí se tedy jiná možnost. Rozšířit jednoduché SDTS tak, aby mohla být založena na
bezkontextových gramatikách, které jsou ekvivalentní dobře zvládnutým zásobníkovým automatům a
zároveň poskytovala prostředky pro ošetření kontextových závislostí.

Hlavní idea tohoto rozšíření je poměrně jednoduchá. Původně terminální symboly výstupní gramatiky

(symboly abecedy ) nebudeme dále chápat jako znaky výstupního řetězce, ale jako speciální symboly,✁
které mohou být například identifikátory funkcí, které potřebuje syntaktický analyzátor během své činnosti
volat. To ovšem ještě nestačí. Jednotlivé volané funkce potřebují dostávat jisté parametry, jiné parametry
zase vracejí. Někdy je též nutné přímo v těle syntaktického analyzátoru ošetřit některé situace, jako je
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výpočet hodnot těchto parametrů, ošetření nejrůznějších chyb, práce s globálními proměnnými,
komunikace s tabulkami symbolů a jistě by se našlo i mnoho dalších.

Výstup překladového schématu tedy již nebudeme chápat pouze jako řetězec nad danou abecedou, ale
jako posloupnost volání funkcí, různých výpočtů a dalších operací. Toto rozšíření prakticky nevyžaduje
změnu struktury jednoduchého SDTS, neboť spočívá pouze v jiné interpretaci výstupního řetězce. Změnu
struktury ale vyžaduje další rozšíření, a tím je doplnění atributů umožňujících šíření pomocných informací
nutných pro zpracování vstupní věty jazyka patřícího do třídy kontextových jazyků.

Definice 3.4 - Atributové jednoduché syntaxí řízené překladové schéma

Atributové jednoduché syntaxí řízené překladové schéma je sedmice , kdeT = (N,✟,✁, R, S, I, O)
N je konečná množina neterminálních symbolů,

 je konečná vstupní abeceda , ,✟ ✟3N = —
 je konečná výstupní abeceda , ,✁✁✁✁ ✁ 3N =—

S je startující symbol, ,S c N
I je konečná množina atributů vstupní gramatiky, ,I 3N =—
O je konečná množina atributů výstupní gramatiky , ,O 3N =—
R je konečná množina pravidel tvaru
 , kde , , takových, že platí  aA, B t ✍,✎ A c X, B c Y ✍ c ✟&(X✟& )&, ✎ c ✁&(X✁&)& f(A) = f(B)

zároveň existuje řetězec , pro který platí: z z c N&, g(✍) = g(✎) = z
Množina  je množina atributových neterminálů vstupní gramatikyX = (A,✍) x A c N, ✍ ` I

taková, že platí .X = N ,≤A c N : (A,✍) c X
Množina je množina atributových neterminálů výstupní gramatikyY = (B,✎) x B c N, ✎ ` O

taková, že platí .Y = N ,≤B c N : (B,✎) c Y
Zobrazení f je zobrazení z  do  takové, že  pro každé X 4 Y N f((A,✍)) = f((A, ✎)) = A

, kde .(A,✍) c X, (A, ✎) c Y A c N, ✍ ` I, ✎ ` O
Zobrazení g je takové zorazení, že platí:  , kde ≤a, b : g(a) = a, g(b) = ✒, a c N, b c ✟4✁ 4 I 4O ✒

znamená prázdný řetězec.

  Z definice množin atributů je jasně patrný zásadní rozdíl oproti definicím uváděným běžně v
literatuře, například u atributových gramatik (viz [3]), ale i u jiných prostředků používaných pro popis
kompilátorů. V literatuře bývá množina atributů jedné gramatiky rozdělena na dvě podmnožiny - na
podmnožinu dědičných atributů a na podmnožinu syntetizovaných atributů. Při syntaktické analýze shora
dolů pak bývají dědičné atributy používány při budování derivačního stromu směrem k listům a
syntetizované atributy při návratu zpět. Zcela logickým požadavkem potom bývá, aby obě podmnožiny
byly navzájem disjunktní.

Naopak, v definici 3.4 není požadováno žádné rozdělení jednotlivých atributů podle jejich typu a
implicitně se předpokládá, že některé atributy mohou být použity zároveň jak dědičné při sestupu směrem
k listům derivačního stromu, tak jako syntetizované při návratu po již vytvořených uzlech derivačního
stromu. Toto rozšíření sice přináší jisté snížení přehlednosti schématu při návrhu kompilátoru a tím i
zvyšuje možnost zavlečení chyb, na druhou stranu však umožňuje podstatně zjednodušit a tím i zefektivnit
mechanizmus šíření atributů uvnitř kompilátoru. Do jisté míry může toto uspořádání dokonce i zvýšit
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robustnost a odolnost kompilátoru vůči chybám. Vzhledem k tomu, že tytéž atributy se šíří oběma směry,
lze do nich před jejich prvním použitím uložit jisté počáteční hodnoty a okamžitě je zajištěno, že po
návratu z vygenerované části derivačního podstromu budou buď obsahovat hodnoty vypočtené v průběhu
generování podstromu, případně po vzniku jakékoliv chyby alespoň počáteční hodnoty. To je obrovský
rozdíl oproti použití disjunktních množin dědičných a syntetizovaných atributů, kdy musí být v každém
kroku vytváření derivačního stromu pečlivě ošetřeny všechny chyby, jinak by byly při vzniku neošetřené
chyby vráceny náhodné hodnoty v nenastavených syntetizovaných atributech!

Dále je vhodné připomenout, že není nic řečeno o vztahu množin atributů I a O. Jejich průnik tedy
nemusí být nutně prázdný. Stejně tak nemusí být, a, jak bude vysvětleno později, zřejmě ani nikdy nebude,

prázdný průnik množin .✁ a O

Definice 3.5 - Vstupní a výstupní atributová gramatika atributového jednoduchého SDTS

Pokud  je atributové jednoduché SDTS, potom  nazýváme atributovýT = (N,✟,✁, R, S, I, O) ✦(T)
syntaxí řízený překlad. 

Gramatika , kde  se nazývá vstupní atributováGI = (N,✟, PI, S, I) PI = A t ✍ x A, B t ✍,✎ c R
gramatika. Gramatika , kde  se nazýváGO = (N,✁, PO, S, O) PO = B t ✎ x A, B t ✍,✎ c R
výstupní atributová gramatika.

Pro popis “čistého” sémantického analyzátoru, tedy analyzátoru, který pouze kontroluje zda vstupní
věta patří do daného jazyka, či nikoliv, nám postačuje pouze vstupní atributová gramatika. Konstrukce
sémantického analyzátoru na základě bezkontextové gramatiky je poměrně jednoduchá (několik metod je
popsáno například v [3]) a dále se jí proto nebudu zabývat. Podstatně zajímavější je využití atributů této
gramatiky. Tyto je možné využít pro přenos nejrůznějších informací syntaktickým analyzátorem v průběhu
překladu. Například lze tímto způsobem začlenit do formálního popisu podporu pro Hartmannovo schéma
zotavení po chybě, pro práci s různými tabulkami symbolů v závislosti na zpracovávaném úseku programu
a podobně.

Jelikož po syntaktickém analyzátoru většinou požadujeme i jistý výstup odpovídající zpracované
vstupní větě, využijeme nyní i výstupní gramatiku. Jak již bylo uvedeno výše, nebudeme výsledek její

činnosti (řetězec nad abecedou ) považovat za řetězec terminálních symbolů, ale za vstupní větu pro jistý✁
další mechanizmus, který ji dokáže interpretovat. Za tento mechanizmus lze v nejjednodušším případě
považovat přímo programovací jazyk, ve kterém bude výsledný kompilátor implementován. Symboly

abecedy  budou potom představovat identifikátory funkcí sémantického analyzátoru, funkcí pro práci s✁
tabulkami symbolů, nebo například řídicí sekvence pro jednoduchý automat vypočítávající hodnoty
jednotlivých atributů. Aby celý tento mechanizmus mohl fungovat, je nutné, aby všechny atributy, se

kterými se pracuje mimo syntaktický analyzátor, byly součástí abecedy .✁
Na čtení ani zápis hodnot jednotlivých atributů nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Pouze je

nutné dodržet následující pravidla:
Hodnota atributu musí být před čtením definována. Zápis správné hodnoty tedy musí proběhnout
buď v pravidle, které se provede dříve než pravidlo, ve kterém se hodnota čte, nebo se může
provést ve stejném pravidle, ale dříve.
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Každý atribut je vhodné před prvním použitím nastavit na známou počáteční hodnotu - tato
hodnota se přečte v případě, že bude z jakéhokoliv důvodu přeskočeno pravidlo povádějící zápis
do tohoto atributu - zpravidla při syntaktické chybě ve vstupním řetězci. Chybu lze poté snadno
detekovat, popřípadě se z ní zotavit.

Jelikož definice překladového schématu nevyžaduje, aby obě gramatiky pracovaly současně, je možné
na základě jediného překladového schématu vytvořit jak jednoprůchodový, tak dvojprůchodový syntaktický
analyzátor. U dvojprůchodového je nejprve v jednom průchodu vytvořen vstupní gramatikou derivační
strom odpovídající derivaci vstupní věty a následně je výstupní gramatikou podle tohoto stromu
vygenerována výstupní věta. Dvojprůchodové zpracování může jednak přinést výhody v podobě možnosti
provést vhodné optimalizace před generováním výstupní věty na základě znalosti derivačního stromu,
ovšem na druhou stranu přibývá nutnost doplnění vhodného mechanizmu přenosu atributů vstupní

gramatiky do výstupní gramatiky v případě, že . Vhodným příkladem atributů, které mohou (aleI 3O ! —
nemusí) patřit do obou gramatik jsou atributy obsahující jména proměnných ve výrazech.

4. Realizace kompilátoru

4.1 Implementace metody Spojování výrazů
Nyní již můžeme detailněji popsat implementaci metody Spojování výrazů do kompilátoru. Nejdříve si

uvedeme obecné předpoklady a některé implementační detaily. Zásadním rozdílem mezi tradiční a
modifikovanou konstrukcí kompilátoru je bezesporu nemožnost rozdělit vygenerovaný kód na základní
bloky. Hranice základních bloků by totiž (především při překladu boolovských výrazů se zkráceným
vyhodnocováním) mohly vznikat uprostřed výrazů, což je nepřípustné. Jak bylo uvedeno dříve, tato metoda
nepoužívá ukládání mezivýsledků výpočtů do paměti. Instrukce v základním bloku by tudíž následně z
pohledu běžných algoritmů pro zpracování základních bloků pracovaly s hodnotami “odnikud” nebo ještě
lépe s nějakými nedefinovanými hodnotami, neboť by se mohlo lehce stát, že zpracovávané hodnoty by
nebyly v rámci základního bloku ani načteny a dokonce ani nikam uloženy. Vzniklou situaci názorně
demonstruje příklad 4.1.

Pro využití Spojování výrazů je tedy nutné upravit mechanizmus generování instrukcí vnitřního
(intermediárního) kódu a použít zcela nový algoritmus pro přidělování registrů, který nebude, narozdíl od
běžně používaných algoritmů, pracovat se základními bloky.

Implementace metody Spojování výrazů vychází z následujících předpokladů:
Vygenerované instrukce jsou uloženy v datové struktuře umožňující náhodný přístup k jednotlivým
prvkům.
Každá instrukce zná umístění všech instrukcí, jejichž výsledky zpracovává, ve vygenerovaném
kódu.
Každá instrukce má informace o typech registrů, které používá.
Každá instrukce má možnost si “zapamatovat” číslo registru, do kterého má uložit výsledek.
Každá instrukce používá libovolný počet vstupních operandů a maximálně jeden výstupní.
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Syntaktický analyzátor poskytuje prostředky pro přenos údajů o rozpracovaných instrukcích v
závislosti na právě zpracovávaném podstromu.

Prvních šest bodů se týká pouze sémantického analyzátoru a lze je poměrně jednoduše splnit volbou
vhodné datové struktury pro ukládání vygenerovaných instrukcí intermediárního kódu. Poslední bod se
týká výhradně syntaktického analyzátoru a pro jeho splnění potřebujeme jistý mechanizmus přenosu údajů
v průběhu překladu, jaký nám poskytuje například atributové jednoduché SDTS. Pro přenos veškerých
potřebných informací využijeme atributy výstupní gramatiky a terminální symboly v generovaném řetězci
budou představovat volání funkcí sémantického analyzátoru.

Činnost celého kompilátoru při generování instrukcí pro výpočet výrazů bude potom probíhat podle
algoritmu 4.1.

Algoritmus 4.1 - Zpracování výrazů metodou Spojování výrazů

Ve výrazu se objevil operand, který ještě nebyl v rámci výrazu načten:
Syntaktický analyzátor požádá sémantický analyzátor o generování instrukce pro načtení
požadovaného operandu.

Sémantický analyzátor si operand buď vyhledá v tabulce symbolů, pokud se jedná o
proměnnou, nebo generuje načtení konstanty, pokud se jedná o konstantu.

Sémantický analyzátor vrátí “ukazatel” na tuto instrukci a syntaktický analyzátor si tento
ukazatel uloží do odpovídajícího atributu.

Ve výrazu se vyskytla operace s jedním nebo více známými operandy:
Syntaktický analyzátor požádá sémantický analyzátor o generování instrukce (nebo více
instrukcí) pro výpočet požadované operace a jako operandy mu předá ukazatele na instrukce, s
jejichž výsledky se má požadovaná operace provést.
Sémantický analyzátor vrátí ukazatel na instrukci, která produkuje výsledek požadované
operace.

 Výraz je celý zpracován:
Syntaktický analyzátor požádá sémantický analyzátor o zápis hodnoty do paměti. Jako
hodnotu, která se má zapsat, mu předá operand a ukazatel na instrukci, po jejímž provedení je
k dispozici výsledek celého výrazu
Sémantický analyzátor operand vyhledá v tabulce symbolů a vygeneruje zápis hodnoty na
odpovídající paměťové místo.

Výsledkem překladu výrazu je tedy datová struktura obsahující instrukce přeloženého programu ve
správném pořadí. Předávání dat mezi jednotlivými instrukcemi ale není řešeno pomocí paměťových buněk,
nýbrž provázáním pomocí ukazatelů, kdy každý ukazatel představuje informaci o přenosu hodnoty
produkované jednou instrukcí na vstup jiné připojené instrukce.

Pro překlad boolovských výrazů se zkráceným vyhodnocováním lze použít obvyklý princip, pouze s
tím rozdílem, že jejich případné neboolovské podvýrazy jsou počítány podle výše uvedeného postupu.
Jediný problém může nastat v okamžiku, kdy je potřeba použít výsledek vyhodnocení boolovského výrazu
jako vstup další instrukce. Jedním z předpokladů pro možnost použití metody Spojování výrazů byla
existence pouze jediného výstupního operandu pro každou instrukci. Každý boolovský výraz se však při
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zkráceném vyhodnocování vyhodnocuje ve dvou větvích (pravda, nepravda) a tudíž se může stát, že jeho
výsledek bude poskytován současně dvěmi instrukcemi a ve fázi překladu není možné rozhodnout, která z
nich se má kdy použít. Instrukce zpracovávající výsledek boolovského výrazu by tedy vlastně měla k
dispozici dva ukazatele na instrukce, jejichž výsledek má použít, ale pro jednu vstupní hodnotu. Tento
případ je samozřejmě silně nedeterministický, což je nežádoucí. Řešení je možné provést několika způsoby,
nejjednodušším je uložení obou výstupních hodnot do paměti, vygenerování instrukce pro načtení této
hodnoty z paměti a použití načítací instrukce jako výsledku celého výrazu. Ukládání výsledku do dočasné
proměnné sice způsobí vytvoření nového uzlu v grafu datových závislostí, ale na druhou stranu tento uzel
není problém najít a eliminovat. Například lze tyto instrukce “označit” speciálním atributem, nebo použít
speciální instrukce, které není možné jiným způsobem vygenerovat. Způsob eliminování již záleží na
návrhu intermediárního kódu. Při následných optimalizacích tedy kompilátor může případně eliminovat
práci s dočasnou proměnnou. Toto řešení je použito i v příkladu 4.1. Dalšími možnostmi je využití jistého
známého registru pro uložení výsledku nebo vhodná úprava celého mechanizmu spojování instrukcí.

Příklad 4.1 - Překlad logického výrazu

Vezměme si tento výraz:

a = a $ (c or b + c > a − b) + (c and a)

Jedná se o výraz obsahující několik podvýrazů, z nichž dva jsou logické a ostatní běžné aritmetické.
Výsledky logických operací jsou kompatibilní s typy Int (celočíselný) a Float (desetinný s pohyblivou
řádovou čárkou). Pravdivý výsledek logické operace je reprezentován jako hodnota 1 a nepravdivý jako 0.
Celý výraz bude vyhodnocován pomocí zkráceného vyhodnocování, ale jeho výsledkem bude běžné číslo
uložené v registru typu Int nebo Float (závisí na typu proměnných ve výrazu). Priorita operátorů je
následující (od nejvyšší po nejnižší): závorky, násobení, sčítání nebo odčítání, porovnání, logický součin,
logický součet. Pokud by byl na vygenerovaný kód aplikován algoritmus pro rozdělení na základní bloky
(uvedený například v [5]), dojde k rozdělení tohoto jediného výrazu na několik základních bloků.
Provázání instrukcí pro uchovávání výsledků jednotlivých podvýrazů je ovšem kompilátorem provedeno v
rámci celého výrazu. Konstrukce základních bloků by toto propojení porušila a výsledné přidělení registrů
by bylo naprosto chybné. Situaci nejlépe vystihuje obrázek 4.1 ilustrující vazby mezi instrukcemi a
případné hranice základních bloků, které by tyto vazby porušily. Vazby mezi instrukcemi jsou značeny
plnými čarami, hranice základních bloků přerušovanými čarami.

Instrukce, které jsou označeny ***, jsou generovány proto, aby celý výsledek vyhodnocení logického
výrazu byl tvořen jedinou instrukcí.
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0: LDi 0       // načtení proměnné a
1: LDi 8       // načtení proměnné c
2: JNZi 1 14   // c je pravdivé -> výsledek je 1 (zbytek log.součtu se přeskočí)
3: LDi 4       // načtení proměnné b
4: LDi 8       // načtení proměnné c (kód není optimalizován)
5: Addi 3 4    // b + c
6: LDi 0       // načtení proměnné a
7: LDi 4       // načtení proměnné b
8: Subi 6 7    // a - b
9: GTi 5 8     // b + c > a - b

10: JNZi 9 14  // porovnání je pravdivé -> výsledek je 1
11: LCi 0      // výsledek logického součtu je 0
12: STi 11 12  // uložení do dočasné proměnné  ***
13: JMPi 16    // přeskočení uložení výsledku 1

14: LCi 1      // výsledek logického součtu je 1
15: STi 14 12  // uložení do dočasné proměnné ***
16: LDi 12     // načtení z dočasné proměnné  ***
17: Muli 0 16  // násobení a s výsledkem logického součtu
18: LDi 8      // načtení proměnné c
19: JZi 18 22  // je-li c rovno 0, je zbytečné dělat and

20: LDi 0      // načtení proměnné a
21: JNZi 20 25 // a je pravdivé -> výsledek logického součinu bude 1
22: LCi 0      // výsledek logického součinu je 0
23: STi 22 16  // uložení do dočasné proměnné  ***
24: JMPi 27    // přeskočení uložení výsledku 1
25: LCi 1      // výsledek logického součinu je 1

26: STi 25 16  // uložení do dočasné proměnné  ***
27: LDi 16     // načtení z dočasné proměnné  ***
28: Addi 17 27 // sečtení a*(...) + (...)
29: STi 28 0   // konečné uložení výsledku do proměnné a

 

Obrázek 4.1 - Provázání generovaných instrukcí pro příklad 4.1

Poznámka: Jedná se o komentovaný skutečný kód vygenerovaný kompilátorem využívajícím metodu
Spojování výrazů a názvy instrukcí intermediárního kódu byly ponechány tak, jak byly použity v tomto
kompilátoru. Malé “i”u názvu instrukcí znamená, že se jedná o celočíselné operace. 

Mechanizmus přenosu vazeb mezi instrukcemi (ukazatelů na instrukce) kompilátorem je znázorněn na
obrázku 4.2. Tento obrázek představuje produkční strom vytvořený během překladu výrazu uvedeného na
začátku příkladu. Čárkovaně jsou vyznačeny hodnoty atributů přenášejících ukazatele na instrukce při
budování stromu od kořene k listům, plnou šedou čárou jsou pak znázorněny hodnoty těchže atributů při
návratu zpět. U každého listu jsou uvedena pořadová čísla instrukcí, které jsou z něj generovány. Černě
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jsou uvedena čísla instrukcí generovaných před vytvořením podstromů, šedě čísla instrukcí generovaných
po návratu z podstromů. Číslování instrukcí odpovídá číslování použitému na obrázku 4.1.
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Obrázek 4.2 - přenos ukazatelů pomocí atributů v produkčním stromu
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4.2 Přidělování registrů
Předpokládejme, že máme program přeložený do intermediárního “pseudokódu”, kdy jednotlivé instrukce
nepracují s registry, ale zatím jen se vzájemnými vazbami tvořenými ukazateli. Situace ve vygenerovaném
kódu tedy vypadá podobně, jako je ilustrováno v předchozím příkladu. Pro převedení do skutečného
intermediárního kódu potřebujeme ještě jednotlivým ukazatelům přidělit skutečné registry. Přidělování
registrů je realizováno pomocí následujícího algoritmu.

Algoritmus 4.2 - převedení vazeb mezi instrukcemi na neomezený počet registrů

Za předpokladu že při implementaci metody Spojování výrazů byly splněny základní předpoklady uvedené
v kapitole 4.1, lze vygenerovaný kód procházet v reverzním pořadí - tedy od poslední instrukce k první - a
postupně přidělovat registry podle následujících pravidel pro každou instrukci:

Zkontroluj, zda instrukce vrací výsledek a zda je přiřazen registr pro uložení výsledku:
Instrukce vrací výsledek:

Registr je přiřazen. Přiřaď tento registr operandu, do kterého se ukládá výsledek.
Registr není přiřazen. Jedná se o fatální chybu. Kam uložit výsledek?

Instrukce nevrací výsledek:
Registr je přiřazen. Opět se jedná o fatální chybu - jinou instrukcí je požadován výsledek,
ačkoliv se žádný neprodukuje.
Registr není přiřazen: V pořádku - výsledek není generován ani požadován.

Zpracuj všechny vstupní operandy:
Operand již má přiřazen vstupní registr. Podívej se na zdrojovou instrukci tohoto operandu,
zda má přiřazen výstupní registr:

Výstupní registr není přiřazen: Přiřaď zdrojové instrukci svůj registr. 
Výstupní registr je přiřazen: Výstupní registr zdrojové instrukce se nesmí shodovat s tvým.
Generuj instrukci pro přesun (MOV), pomocí které si přesuneš výsledek z výstupního
registru zdrojové instrukce do svého registru. Pokud se oba registry shodují, jedná se o
fatální chybu. Dále popsaný algoritmus pro přemapování registrů by zhavaroval.

Operand ještě nemá přiřazen výstupní registr. Podívej se na zdrojovou instrukci tohoto
operandu, zda má přiřazen výstupní registr:

Výstupní registr není přiřazen: Použij první volný registr daného typu a přiřaď ho jak
svému operandu, tak zdrojové instrukci.
Výstupní registr je přiřazen: Použij její výstupní registr a přiřaď ho svému parametru.

Uvolni registr, jehož operand je výstupní a zároveň není vstupní.

Výše popsaný způsob je použitelný pro instrukce, které mají všechny operandy stejného typu. Pro
instrukce, které nemají všechny operandy stejného typu (například instrukce pro konverzi typu Int na typ
Float), se uvedený algoritmus musí provádět vícekrát, vždy pouze pro operandy stejného typu. Přitom platí
pravidlo, že je nutné nejprve zpracovat výstupní operand a potom v libovolném pořadí vstupní operandy.

Chyby, které jsou v algoritmu přidělování registrů ošetřeny, jsou chybami, které vznikly mimo tento
algoritmus. Principem činnosti tohoto algoritmu je dáno, že k uvedeným chybám nikdy nedojde. Použité
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testy tedy slouží spíše pro odhalení chyb vzniklých v předcházejících částech překladu. Uvedené tvrzení se
mnohokrát potvrdilo během vývoje a testování kompilátoru, který popsaný algoritmus přidělování registrů
používal. Všechny hlášené chyby byly vždy způsobeny vinou špatné funkce mechanizmu generování
instrukcí během překladu.

Algoritmus pro přidělování registrů je záměrně navržen tak, aby používal libovolný počet registrů, bez
ohledu na počty fyzických registrů různých typů v cílovém procesoru. Hlavním důvodem je ponechání
větší volnosti nejrůznějším optimalizacím, které mohou být použity. Přednostně jsou ovšem přidělovány
registry s číslem menším, než je zadaná hodnota. Tím je vytvořena podpora pro následné optimalizované
přemapování nekonečného počtu registrů na konečný počet. Registry nad povolený počet jsou použity
pouze v případě naprosté nezbytnosti a při dostatečném počtu registrů procesoru pravděpodobně během
překladu nedojde k situaci, kdy by byly všechny vyčerpány.

Výsledné přemapování virtuálních registrů na fyzické je nutné provést až po vykonání veškerých
optimalizací pracujících s grafy datových závislostí. Obsah dočasně nepoužívaných fyzických registrů je
nutné odložit do doby uvolnění virtuálních registrů, které jsou na ně namapovány, do dočasných
proměnných. Tyto dočasné proměnné by vytvářely nežádoucí uzly v grafu datových závislostí.

4.3 Přemapování registrů
Zcela obecný algoritmus přemapování regstrů již pravděpodobně nelze vytvořit. Jistým vodítkem pro

jeho vytvoření může být fakt, že algoritmus přidělování registrů spotřebovává vždy nejnižší možný počet
registrů. Většinou pouze tolik, kolik vstupních operandů vyžadují použité instrukce. Další registry alokuje

teprve v okamžiku, kdy uprostřed výpočtu jednoho výrazu začíná výpočet podvýrazu s vyšší prioritou
(typicky násobení mezi sčítáním, závorky, atd.). Potom zůstává dosavadní výsledek rozpracovaného
výrazu uložen v jistém počtu registrů a pro zpracování podvýrazu s vyšší prioritou se použijí nové
registry. Po dokončení výpočtu podvýrazu jsou nově použité registry uvolněny a výpočet pokračuje s
využitím původních registrů. Na první pohled toto chování připomíná zásobníkovou strategii. Uvedené
chování lze ovšem radikálně změnit úpravou vstupní popřípadě výstupní gramatiky překladového
schématu - například zrušením priorit operátorů. Dá se ovšem očekávat, že většinou budou registry
přidělovány s využitím zásobníkového chování. Potom lze přemapování registrů provést s využitím
zásobníku pomocí algoritmu 4.3.

Algoritmus 4.3 - Přemapování registrů

Vygenerovaný kód s neomezeným počtem registrů je procházen od začátku ke konci. Pro každou
instrukci proveď:

Každý uvolněný registr (registry všech operandů) vyjmi z vrcholu zásobníku, popřípadě z pozice
pod vrcholem (k této situaci může dojít v případě, že nesouhlasí pořadí instrukcí generujících
hodnoty operandů s pořadím těchto operandů ve zpracovávané instrukci).
Každý nově alokovaný registr (registr operandu, v němž se vrací výsledek) ulož do zásobníku.
Jedná-li se o registr, který fyzicky neexistuje (má číslo vyšší než je počet registrů), vyjmi ze dna
zásobníku jeden registr, ulož jeho obsah do dočasné proměnné a použij tento registr. Pamatuj si
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číslo použitého registru (nejlépe v pomocném zásobníku). Po uvolnění načti jeho původní hodnotu
a vrať jej na dno zásobníku.

Po zpracování všech instrukcí musí zbýt prázdný zásobník. V opačném případě se jedná o chybu
signalizující nekorektnost přemapování.

5. Závěr
V článku byla zavedena a popsána optimalizační metoda Spojování výrazů. Cílem této metody je

zvyšování granularity paralelizmu v překládaném programu během jediného průchodu kódem - současně
se syntaktickou analýzou. Použití této metody tedy podstatnou mírou neovlivní složitost a tím ani dobu
překladu, zato však pomáhá dosahovat lepších výsledků při následném použití dalších optimalizačních
metod pro detekci a využití skrytého paralelizmu pracujících s grafy datových závislostí.

Zároveň s touto metodou byl zaveden nový druh syntaxí řízených překladových schémat umožňující
předávání a zpracování atributů v těle syntaktického analyzátoru.

Jelikož použití metody Spojování výrazů vyžaduje jisté změny v obvykle používaných technikách pro
vývoj kompilátorů, nechybí v tomto článku ani nové algoritmy pro přidělování registrů v rámci
intermediárního kódu a jejich následné přemapování na fyzické registry procesoru.

Metoda Spojování výrazů a algoritmus přidělování registrů byly též prakticky ověřeny ve skutečném
kompilátoru a generovaný kód testovacích programů byl vždy bezchybný a spustitelný na paralelním
simulátoru, který je součástí tohoto kompilátoru.
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