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Abstract

Compilers can generate runtime checks in order to check the valid use of the
language operations. Examples of illegal use of language operations are accessing
an array ouside its bounds or the addition of integers while the result cannot be
represented in an integer (overflow). When the generation of runtime checks is
suppressed, the above mentioned illegal operations can overwrite program and data
space in memory. This may lead to unreliable results and unpredictable system
crashes. If runtime checks are used, violations of the language rules are detected
and signaled to the rest of the program and/or the user.

The benefits of using runtime checks are increased reliability, less development
and testing costs. However, runtime checks do have a major impact on execution
time: programs take about twice as long to execute - even with maximum compiler
optimization.

The observation that the standard compiler optimization techniques hardly
optimize runtime checks leads to the idea of creating an optimizer specialised in the
optimization of runtime checks. Optimization of runtime checks is the minimization of
the runtime overhead due to the execution of runtime checks. The proposed
algorithms use different strategies to accomplish this: avoiding generation of certain
types of checks, motion of checks out of loops, elimination of redundant checks and
using efficient checks. The check elimination algorithms consist of two phases: at
first, information is collected and propagated throughout the program, using dataflow
and range analysis techniques. Checks are also moved in order to create more
information. In the second stage, redundant checks are removed using the
propagated information.

Test results indicate that the algorithms are powerful enough to remove virtually all
redundant checks, reducing the runtime overhead to an acceptable percentage. In
this way one can get the benefits of runtime checks, while paying a very small cost.

Wilco Dijkstra
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Inhoud

In hoofdstuk 1 wordt behandeld wat runtime checks zijn, en op welke manier deze checks
veel programmeer fouten kunnen detecteren. Verder komen de voor- en nadelen van
het gebruik van runtime checks aan bod.

In hoofdstuk 2 wordt de theone over (optimaliserende) compilers behandeld die in de
volgende hoofdstukken gebruikt wordt bij runtime check optimalisatie. De theorie
bestaat uit standaard begrippen, zoals in [Asu86], maar gaat ook in op de nieuwste
ontwikkelingen om optimaliserende compilers te vereenvoudigen, zoals in [00C2]. Als
voorkennis wordt [Fisher88] of [Asu86] (vertalerbouw), [Tanenbaum9O] (computer
architectuur), [Algonthms9O] (algoritmen en datastructuren) of equivalent aangeraden.

Hoofdstuk 3 gaat over de mogelijke oplossingen van de nadelen van runtime checks. Aan
het einde wordt een overzicht gegeven van een aantal artikelen over de optimalisatie
van runtime checks. Hieruit wordt duidelijk dat geen van de methoden optimaal is.

In hoofdstuk 4 worden de mogelijke transformaties op runtime checks behandeld die als
doel hebben om de runtime overhead te verminderen. In eerste instantie gaat het om
wat in theone mogelijk is, waarna in het tweede deel ingegaan wordt op de mogelijke
implementatie.

Hoofdstuk 5 behandelt het voorgestelde algontme voor de optimalisatie van runtime
checks. Nadat een tussencode is gedefinieerd worden de verschillende mogelijkheden
in detail beschreven voor het front-end, de tussencode en het back-end van een
compiler. De algontmen worden in een pseudo-code gegeven.

In hoofdstuk 6 wordt het algoritme op een aantal programma's getest, en worden de
resultaten vergeleken met de algontmen uit de Iiteratuur.

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de conclusie gegeven.
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Hoofdstuk 1

Runtime checks

In dit hoofdstuk wordt behandeld wat runtime checks zijn, waarvoor ze gebruikt kunnen
worden, en wat de voor- en nadelen zijn. Alle soorten runtime checks komen hierbij aan bod.
Hierdoor wordt duidelijk waarom runtime checks, ondanks het felt dat ze erg nuttig zijn, vrij
weinig gebruikt worden.

Runtime errors

Programma's worden door mensen gemaakt. Aangezien mensen fouten maken, is hot
praktisch onmogelijk om grote programma's te schrijven zonder fouten. De fouten die worden
gemaakt zijn in kiassen te verdelen. De meeste tikfouten en syntaxfouten worden door
compilers gedetecteerd, en geven daarom weinig problemen: ze kunnen immers goon
schade aanrichten tijdens de uitvoenng van een programma. Fouten in algoritmen zijn
eenvoudig op te sporen wanneer ze foutieve resultaten leveren. De fouten die de grootste
problemen goven zijn runtime errors. Dit zijn fouten die niet tijdens het compileren
gedetecteerd kunnen worden, maar pas tijdens de uitvoering van een programma tot uiting
komen.

Een runtime error is hot uitvoeren van een operatie waarvan de preconditie niet geldt. Do
preconditie van een operatie in een taal is do minimale voorwaarde waaraan voldaan moot
worden opdat do oporatie een correct resultaat oplevert. De preconditie van do doling x /y is
bijvoorbeeld y *0.

Als de preconditie van een operatie niet geldt, maar de operatie toch uitgovoerd wordt,
levert doze eon ongedefinieerd resultaat op. Eon deling door 0 kan bijvoorbeeld 0, de
grootste integer, of een random bitpatroon als resultaat gevon. In alle gevallen is hot
resultaat eon geldigo waarde voor de processor die het programma uitvoert. Er wordt dus
verder gerekend met ongedefinieerde waarden alsof or niets aan de hand is, waardoor
nieuwe runtime errors kunnen ontstaan.

PROGRAM RuntimeError;

VAR a : ARRAY (0. .1000000] OF integer;
i : integer;

BEGIN
FOR i : 0 TO 10000000 DO a (U : 0;

END.

Figuur 1: Een kort Pascal programma dat het hele geheugen overschrijft. Het laat of de computer vastlopen
(door de machinecode of de stack te overschrijven), geeft een 'memory access error' als de computer
geheugenbeveiliging heeft, of gaat zich 'vreemd' gedragen. De effecten zijn op ieder systeem weer anders.
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Hoofdstuk 1 - Runtime checks
.x :ia____

Een wntime error zorgt ervoor dat een programma in een ongedefinieerde toestand terecht
komt, waardoor het niet meer kan werken zoals in de programmatekst staat. Runtime errors
kunnen tot allerlel ongewenste effecten leiden, zoals het overschnjven van code of de stack
en het produceren van foutieve resultaten (figuur 1). Het is echter ook mogelijk dat een
runtime error geen enkel nadelig effect Iijkt te geven.

De effecten die ontstaan door een runtime error worden pas na onbepaalde tijd merkbaar
voor de gebruiker. Alle resultaten die na een runtime error geproduceerd worden, zijn
onbetrouwbaar: er kunnen immers ongedefinieerde waarden zijn gebruikt bij het genereren
van de uitvoer. Bovendien zijn de ongewenste effecten als gevoig van runtime errors vaak
niet reproduceerbaar: er kunnen andere effecten ontstaan als het programma opnieuw wordt
uitgevoerd met dezelfde invoer.

Omdat ongewenste effecten als gevoig van runtime errors vaak niet deterministisch zijn,
kost het veel moeite om een runtime error op te sporen. De kosten die hiermee gemoeid zijn
stijgen exponentieel naarmate de runtime error later ontdekt wordt [SV85]. Het is dus
belangrijk om runtime errors to detecteren zodra deze optreden. Dit kan met behuip van
runtime checks.

Runtime checks

Veel runtime errors kunnen gedetecteerd worden door de preconditie van operaties te
controleren met runtime checks. Runtime checks zijn speciale if-statements die precondities
controleren voordat de bijbehorende operaties uitgevoerd worden. Eon runtime check wordt
tijdens do uitvoering van een programma gedaan: Dit is noodzakelijk omdat er in veel
precondities variabelen voorkomen, waardoor het resultaat van eon check pas bepaald kan
worden als de waarde van die vanabelen bekend is.

Als ult een runtime check blijkt dat de preconditie niet geldt mag do bijbehorende operatie
niet uitgevoerd worden: or is immers een runtime error gedetecteerd. De check signaleert
een exception door naar een exception-handler te springen, wat meestal resutteert in het
afbreken van het programma met een foutmelding (zodat de programmeur do fout kan
opsporen en verbeteren). Als do preconditie geldt mag de operatie uitgevoerd worden:

IF y = 0 THEN Division_by_zero_error;
Z : X / y;

De algemene vorm van eon runtime check, die een foutmelding produceert met het
regelnummer en hot type van do check:

IF NOT pre_cond THEN RuntimeError (TYPE, LINE);

Om runtime checks van if-statements to onderscheidon wordt voortaan een speciale notatie
gebruikt, waarbij hot regelnummer en type van de check worden weggelaten:

CHECK pre_cond

Runtime checks kunnen door een compiler of door een programmeur aan een programma
worden toegevoegd. Hieronder worden de verschillende soorten runtime checks behandeld.

12



Compiler gegenereerde runtime checks: Range checks— : -

Compiler gegenereerde runtime checks

Veel voorkomende runtime errors zijn deling door 0, indicenng buiten de grenzen van een
array of heap-block, overflow bij optelling of vermenigvuldiging, vergeten initialisatie van
variabelen en pointers, en Null-pointer referentie. Meer dan de helft van alle programmeer-
fouten leidt tot één van de bovenstaande runtime errors [SC91]. Door runtime checks te
genereren kan een compiler tijdens de uitvoering van een programma controleren of er wordt
voldaan aan de preconditie van de operaties die een taal biedt. In principe kan een compiler
runtime checks voor alle genoemde runtime errors genereren. Compiler gegenereerde
checks zijn in twee klassen te verdelen, namelijk range checks en (not-) equal checks:

Range checks

Range checks controleren of de waarde van een variabele binnen een bepaalde grens ligt.
Een range check kan bestaan uit een lowerbound (I � Mm) of upperbound check (I � Max), of
beide (Mm � i � Max). De volgende soorten range checks kunnen door compilers
gegenereerd worden:

Arraybound checks

Deze checks zorgen ervoor dat er niet buiten een array geIndiceerd wordt. Als deze
checks niet worden uitgevoerd is het mogelijk om onbedoeld vanabelen of zelts code
buiten een array te wijzigen, wat moeilijk opspoorbare runtime errors geeft. Meestal
worden er twee checks gegenereerd per referentie, voor de onder- en bovengrens. De
checks kunnen samengenomen worden tot een dubbele check. Dit is duidelijker, en in
veel gevallen is zo'n check in efficléntere machinecode te vertalen dan twee
enkelvoudige checks. De algemene vorm van arraybound checks, waarbij variabele i
wordt gecheckt op de grenzen mm en max (die zowel variabelen als constanten kunnen
zijn):

CHECK mm <= ± <= max
a (i] v

• Overflow checks

Omdat integers en reals een eindige precisie hebben, is het mogelijk dat het resultaat
na optelling of vermenigvuldiging niet meer correct representeerbaar is. In dii geval is
er sprake van overflow. Overflow komt in de praktijk zelden voor, omdat er veel met
kleine getallen wordt gerekend. Niettemin is het verstandig om overflow te detecteren.
In de meeste gevallen zet de hardware bij overflow een bitje in het flags-register,
waarna een check dit bitje kan testen. In sommige gevallen springt de hardware bij
overflow meteen naar een exception-vector die het programma met een foutmelding
afbreekt, zodat extra checks overbodig zijn.

Het is ook mogelijk om een software check te gebruiken, waarmee voor de uit te
voeren berekening gecontroleerd wordt of deze geen overflow geeft. In het volgende
voorbeeld wordt een integer verhoogd:

CHECK i <= (Maxlnt - 1)
i : ± + 1

13



Hoof dstuk 1 - Runtime checks

De algemene vorm van overflow checks voor optelling (aftrekken gaat analoog aan
opteflen: i - j wordt i + -

IF j >= 0 THEN
CHECK i <= (Maxlnt - j)

ELSE
CHECK i >= (Minlnt - j)

ENDIF
k : i. + j

Als j een constante is, kan een tak van het if-statement weggelaten worden, en kunnen
de expressies (Minint j) compile-time uitgerekend worden. is steeds de inverse
van de operatie die wordt gedaan. Bij een deling kan alleen overflow ontstaan als de
teller Minlnt is, en de noemer -1 ( -Minlnt is niet representeerbaar vanwege het twee-
complements getaistelsel).

Een software overflow check voor vermenigvuldiging is nog ingewikkelder: per
vermenigvuldiging is een deling nodig. Het is daarom niet realistisch om deze checks
runtime uit te voeren (zie appendix B voor een implementatie van deze check in de
routine lntMul). Indien mogelijk wordt hardware gebruikt om overflow te detecteren.
Daarna is er vaak een check nodig die de overflow-flag test en eventueel een
exception genereert:

k : i * j
CHECK Overflow C IF OverflowFlag THEN RuntimeError (OverFlow, LINE) )

Rangetype checks

Vaak kan de programmeur zijn eigen ranges definieren (oa. subtypes, enumeratie). Bij
iedere toekenning aan een variabele met een range moet gecontroleerd worden of de
waarde binnen de range blijft. Range type checks lijken veel op arraybound checks.
Het is niet mogelijk om subranges met hardware overflow checks te controleren. In het
voorbeeld wordt een variabele met range 0..1 00 verhoogd:

CHECK i <= (100 - 10)
i : i + 10

Equal en not-equal checks

De tweede klasse compiler gegenereerde checks zijn de (not-) equal checks. Ze controleren
of de waarde van een vanabele gelijk of ongelijk is aan een constante of een andere
variabele. De volgende soorten checks kunnen gegenereerd worden:

• Divide by zero checks

Deze check wordt bij iedere deling uitgevoerd. Als deling in hardware geImplementeerd
is, controleert de hardware op deling door 0, waarna eventueel een sprong naar een
exception-vector volgt. Als er geen hardware deling is, wordt de check in software
uitgevoerd. Het is een slechte gewoonte om het programma abrupt af te breken met de
foutmelding "Division by zero." zonder een regelnummer (hoewel het vrij eenvoudig is
om een regelnummer te genereren). Dit heeft als resultaat dat programmeurs
voorzichtig omgaan met delingen: er staat vaak een if-statement voor een deling. Dit
geeft onnodige inefficiêntie omdat dezelfde check dan tweemaal uitgevoerd wordt.
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Compiler gegenereerde checks: (not-) Equal checks

CHECK i 0
= 1000 / i

• lnitialisatie checks

Het vergeten van de initialisatie van een vanabele geeft moeilijk reproduceerbare
fouten. Dit komt omdat de waarde van een ongeInitialiseerde variabele willekeurig is,
en bij iedere uitvoering van het programma anders kan zijn. Vooral ongeinitialiseerde
pointers geven veel problemen. Een compiler kan tijdens het compileren bepalen of
een variabele wel, niet, of misschien gelnitialiseerd wordt. In dit laatste geval kan een
compiler runtime checks gebruiken. Dit gebeurt door de vanabele op een verboden
waarde te initialiseren (vergelijkbaar met Null bij pointers), en bij het gebruik van de
variabele te controleren op die waarde. Zo'n waarde kan bijvoorbeeld Minlnt zijn
(waardoor de bruikbare range van integers wordt verkleind). Hoewel het gebruik van
intialisatie checks door de huidige compilers vrij veel overhead geeft, zijn deze checks
goed te optimaliseren.

Een altematief voor intialisatie checks is default initialisatie van alle variabelen. Het
probleem van vergeten initialisaties wordt hiermee natuurlijk niet opgelost, maar eerder
vergroot: een programmeur wordt dan nog slordiger met initialisaties.

Een voorbeeld van een initialisatie check:

CHECK i Minlnt
j j * 2 + 1

• Pointer checks

Er ontstaan veel problemen door foutief gebruik van pointers. Vaak voorkomende
fouten zijn: dereferentie van Null-pointers, referentie buiten een heap-block, referentie
naar een vrijgegeven heap-block en niet geInitialiseerde pointers. Deze fouten kunnen
op verschillende manieren aangepakt worden. Als de taal dit toestaat zijn veel van
deze problemen op te lossen door sterke typenng, default initialisatie van pointers en
garbage collection. In veel gevallen is dit onmogelijk, te beperkt of te inefficient, zodat
er checks gebruikt moeten worden.

Het derefereren van Null-pointers is bijna altijd door hardware te controleren. Dit kan
door Null-pointers naar een stuk ongebruikt geheugen te laten wijzen dat niet gelezen
of beschreven mag worden. Als de hardware dit niet kan, wordt er een check analoog
aan de divide-by-zero check gebruikt.

Problemen die ontstaan door verkeerd gebruik van de heap zijn oa. te voorkomen
door anchor-pointers, keylock-pointers of safe-pointers [Fisher88, Austin94]. Deze
methoden doen een aantal speciale checks bij iedere pointerbewerking. Hoewel dit
high-level checks zijn, moeten ze geoptimaliseerd worden om de runtime overhead te
beperken. In sommige gevallen is de runtime overhead zO hoog (> 200% -
programma's worden dus meer dan 3 maal zo langzaam...) dat de methode zonder
optimalisatie niet geschikt is om gebruikt te worden [Austin94]. Deze soorten checks
worden verder buiten beschouwing gelaten.

Het gebruik van niet geInitialiseerde pointers is te voorkomen door pointers te
initialiseren op Null, waarna deze pointers door de Null-pointer check worden
gevonden. Default-initialisatie is bij pointers dus wél verstandig.

CHECK p != Null
p->i = 0
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Hoofdstuk 1 - Runtime checks

Aliasing checks

Aliasing is een ongewenst effect bij het gebruik van pointers die naar geheugen-
objecten wijzen (heap-blokken, array's en VAR-parameters). Als twee pointers naar
hetzelfde geheugenadres wijzen is er sprake van aliasing. Als het geheugen flu via de
erie pointer wordt beschreven, verandert het object waamaar de andere pointer wijst
ook als side-effect van de toekenning. Hierdoor verandert de semantiek van het
programma: er gebeurt iets anders dan in de programmatekst staat. DIt is in veel
gevallen niet de bedoeling. In de praktijk komt aliasing niet zo vaak voor, en side-
effects door aliasing nog minder.

Compilers houden echter wel voortdurend rekening met aliasing, waardoor veel
optimalisaties niet gedaan worden. Veel compilers doen aliasing-analyse om te
bepalen welke pointers wel, welke niet, en welke misschien aliasen. Als pointers
misschien aliasen wordt er vanuit gegaan dat er altijd aliasing optreedt. Hierdoor wordt
onnodig inefficlente code gegenereerd met veel trage geheugen-operaties. In sommige
talen zijn bepaalde vormen van aliasing verboden (bijvoorbeeld parameter-aliasing in
ADA), waardoor deze nadelen verdwijnen. In dit geval is het mogelijk om analoog aan
initialisatie checks aliasing checks toe te voegen om te controleren dat er inderdaad
geen aliasing optreedt:

CHECK i != j
Swap (a[i], a[jJ)

Omdat de meeste talen aliasing toestaan is het onmogelijk om checks te gebruiken die
een exception genereren als er aliasing optreedt. Als een aliasing check faalt kan
eventueel een alternatief stukje code uitgevoerd worden dat wél rekening houdt met
aliasing. Een andere vorm van aliasing checks wordt in [00C2] beschreven: een
aliasing check vergelijkt twee pointers, en doet een conditionele move-operatie,
waarmee een kostbare store en load-operatie overbodig worden.

De volgende procedure Swap wordt door de huidge compilers naar inefficiente
machinetaal vertaald omdat er rekening gehouden wordt met aliasing. Links staat de
Pascal source, rechts de vertaling in een equivalente C functie, waardoor de verborgen
load en store instructies zichtbaar worden (van de 7 load/store instructies zijn er drie
overbodig):

PROCEDURE Swap (VAR i, j : integer) void Swap (mt *pj, *pj)

{ mt i1 j;

BEGIN = *pm; j
= *pj;

i : i + *p] = j = j +j:=i—j; *pj=j=i_*pj;
i : i - j; *p = *p)

—

END; }

Naast het feit dat de routine onnodig inefficient vertaald wordt, werkt de routine net als
de var-parameters i en j alisasen: Swap (x, x) levert x = 0 als resultaat, ongeacht de
waarde van x.

Als er aliasing checks gebruikt worden is het mogelijk om value-result parameters te
gebruiken (bij value-result parameters worden alle scalaire parameters via registers
overgedragen, wat bij alle RISC-processoren een enorme snelheidswinst geeft). De
Swap routine bestaat dan uit slechts 4 machinetaalinstructies en is meer dan 5 maal zo
snel als de bovenstaande versies.

Aliasing checks worden verder buiten beschouwing gelaten.
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Algemene vorm van een runtime check
- .:.-

Variant records en type-tags

Veel talen hebben de mogelijkheid om meerdere varianten in een record op te slaan. In

object-georienteerde talen kan een pointer naar verschillende objecten wijzen. Als er
elementen in een variant record of een bepaald type object geadresseerd worden, is
het noodzakelijk om te checken of het record de juiste variant bevat. De check die
hiervoor wordt gebruikt is de type-tag test:

CHECK obj.typetag == Circle
obj.radius = 100 ; geldt alleen voor een CIRCLE
obj.pos = Point (x, y)

Algemene vorm van een runtime check

Uit de bovenstaande soorten compiler gegenereerde checks volgt de algemene vorm van de
check expressie. Een check bestaat uit de vergelijking van een vanabele met een andere
variabele of een een constante. mm en max zijn variabelen of constanten, var is de
gecheckte variabele, C is een constante:

CHECK Expr

Expr • mm Relop var - lowerbound check CHECK 10 < i
var Relop max - upperbound check CHECK i <= max
mm Relop var Relop max - lower&upperbound CHECK 0 <= i < 10
var C - not-equal check CHECK p != NULL

var == C - equal check CHECK obj == Circle

Relop — <=
I

<

Checks die een variabele met een constante vergelijken, zoals i <= 10, worden constante
checks genoemd. Dit type checks is eenvoudiger dan checks die twee variabelen
vergelijken.

Checks van de programmeur

Een programmeur kan ook zeif checks aan een programma toevoegen om te controleren of
voldaan wordt aan de preconditie van een aantal operaties:

Precondities

De meeste Operating Systems (OS) staan vol met testen die bij elke systemcall
controleren of de opgegeven parameters correct zijn. Gebruikers van het OS mogen
het systeem immers niet vast laten lopen door foutieve parameters.

Als de parameters bij het aanroepen van een procedure niet voldoen aan de
preconditie evan, mag de procedure niet uitgevoerd worden. Als dit wel gebeurt werkt
de procedure niet correct, en kunnen er runtime errors optreden. Bepaalde talen
vermijden deze problemen door de programmeur een preconditie te laten schnjven die
bij jedere aanroep getest wordt. In de preconditie kunnen belangnjke aannames staan
die gedaan zijn bij de implementatie van de procedure, bijvoorbeeld dat pointer-
parameters niet Null mogen zijn, of niet mogen aliasen.

Er zijn twee mogelijkheden om precondities te controleren: in de aanroeper viak voor
de aanroep van een procedure of in de aangeroepen procedure vlak na de aanroep.
Omdat veel parameters constanten zijn, en er meer informatie bechikbaar is in de

17



Hoof dstuk 1 - Runtime checks

aanroeper, is het verstandig om precondities in de aanroeper te controleren. Als de
preconditie ingewikkeld is, of als niet zeker is dat alle aanroepers de preconditie
checken (externe calls) is het beter om de preconditie in de aangeroepen procedure te
controleren. Een tussenweg is om een procedure twee entry-points te geven: één
waarin de preconditie gecontroleerd wordt, en één zonder.

Postcondities en invarianten

Postcondities kunnen worden gebruikt om te testen of een procedure, gegeven een
geldige preconditie, heeft gewerkt volgens specificatie. Een procedure die een array
sorteert kan een postconditie krijgen waarin gecontroleerd wordt of de waarden wel
correct gesorteerd zijn. Invarianten worden gebruikt om variabelen, records, arrays en
lussen te controleren op correcte werking. Zo is het mogelijk om illegale waarden of
combinaties van waarden uit te sluiten.

Post-condities en invarianten hoeven alleen gebruikt te worden tijdens het
ontwikkelen van software: als een procedure correct is, betekent dit dat als de
preconditie geldt, de procedure de postconditie geldig maakt. De preconditie is dus de
minimale voorwaarde voor de correcte werking van een procedure, en moet eigenlijk
altijd gecontroleerd worden. Als dit gedaan wordt, worden veel ingewikkelder runtime
errors gevonden dan met compiler gegenereerde checks mogelijk is.

void SortArray (mt array EL mt n)

precond array != NULL && fl > 1

postcond Sorted (array, n)
}

Omdat slechts weinig talen pre- of postcondities ondersteunen, wordt hierop verder
niet ingegaan. De condities geven de compiler echter belangnjke informatie, waardoor
programma's in de toekomst robuuster en efficiënter zullen worden.

Voordelen van runtime checks

• Geen runtime errors

Zoals al opgemerkt, kunnen niet gedetecteerde runtime errors grote problemen geven.
Het grootste voordeel van runtime checks is dat ze runtime errors voorkomen: vaak
voorkomende programmeerfouten, zoals referentie buiten een array, worden meteen
ontdekt. Als een programmeur pre- en postcondities gebruikt, worden eveneens veel
fouten gedetecteerd.

• Lagere ontwikkelingskosten

De kosten van het opsporen en verbeteren van fouten nemen snel toe naarmate
onontdekte fouten langer in een programma blijven staan. Ongeveer de helft van de
kosten van het ontwikkelen van software worden gebruikt in de test-fase, die bedoeld is
om fouten op te sporen en te verbeteren. De kosten van het onderhoud van software
zijn meestal groter dan de ontwikkelingskosten [Sv85, Be1186]. Een gedeelte van deze
kosten wordt weer gebruikt om fouten op te sporen. Omdat runtime checks ervoor
zorgen dat veel fouten in een vroeg stadium worden gevonden, dragen runtime checks
bij tot lagere ontwikkelings- en onderhouds kosten van software.
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Voor- en nadelen van runtime checks—
Grotere robuustheid en betrouwbaarheid

Door het gebruik van runtime checks worden programma's robuuster àls het
programma geen foutmelding geeft (als gevolg van een ongeldige preconditie), zijn de
resultaten betrouwbaar in die zin, dat deze precies zoals in de programma-tekst staat
zijn berekend. Als er geen runtime checks worden gebruikt en er een runtime error
optreedt, kan dit tot ongedefinieerde effecten leiden. Omdat niet alle runtime errors
door de gebruiker opgemerkt (kunnen) worden, zijn de resultaten van een programma
zonder runtime checks onbetrouwbaar, zelfs als er geen runtime error is opgetreden.

Voorbeeld van een runtime error

Ter illustratie van de voordelen van runtime checks staat hieronder een functie die een linear
search implementeert, met een runtime error. Deze tout zorgt ervoor dat de functie 99.99%
van de gevallen correct lijkt te werken, maar in zeer zeldzame gevallen het resultaat
'gevonden' levert, terwijl de waarde die werd gevonden niet in de array staat! (Dit is een
typisch geval van een runtime error die meestal niet tot ongewenste effecten leidt, en dus
zeer moeilijk op te sporen is). Een eenvoudige runtime check vindt de fout meteen bij de
eerste aanroep waarbij het te zoeken element niet in de array staat. Een geavanceerde
compiler kan de fout tijdens het compileren al ontdekken, en een warning geven.

TYPE intarr = ARRAY [0. .100] of integer;

FUNCTION BADLinearSearch (VAR a : intarr, v : integer) : integer;

VAR i : integer;

BEGIN
i : 0;
WHILE (i <= 100) AND (a [i] <> v) DO i := i + 1;
IF a [i] = v THEN BADLinearSearch := i ELSE BADLinearSearch -1;

END;

Merk op dat er slechts één karakter veranderd hoeft te worden om de correcte versie te
geven. Veel programmeerfouten zijn te herstellen door het veranderen van slechts één
karakter.

Nadelen van runtime checks

• Checks geven veel runtime overhead

Volgens een onderzoek zijn programma's met runtime checks gemiddeld 2 maal zo
langzaam als programma's zonder, zelfs bij maximale optimalisatie [CHOW83].
Bovendien zijn programma's met runtime checks veel groter. De oorzaken hiervan zijn:

• Compilers genereren veel overbodige checks

Het probleem is dat compilers zó veel runtime checks genereren, dat programma's
onnodig inefficient worden door de runtime overhead van het uitvoeren van checks.
Veel van deze checks zijn overbodig. Het is namelijk vrij ingewikkeld om tijdens het
compileren te bepalen of een te genereren check overbodig is. Daarom wordt voor de
zekerheid een extra check te gegenereerd. Dit is een algemeen verschijnsel bij

compilers: het is beter om correcte maar inefficiënte code te genereren dan efficiênte
maar foute code. In principe zouden de overbodige checks verwijderd moeten kunnen
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____

worden door optimalisatie. Het statement a [i] := a [i] + 1 wordt bijvoorbeeld vertaald
met vier checks:

CHECK 0 <= i <= 100
t a [i];
t : t + 1;
CHECK 0 <= i < 100 ; overbodig
a (i] : t;

Checks worden slecht geoptimaliseerd

Met de standaard optimalisatie technieken worden slechts weinig checks
geoptimaliseerd. Dit is meestal het gevolg van het gebruik van if-statements voor de
implementatie van checks. Compilers halen nooit zomaar if-statements uit een
programma, dus zeker geen checks. Zelts als er geen if-statements gebruikt worden
om checks te implementeren, worden er weinig checks geoptimaliseerd. De
eenvoudigste en meest uitgevoerde optimalisatie is het verwijderen van identieke
checks. De overbodige checks in het voorbeeld hierboven kunnen hiermee verwijderd
worden. Andere soorten overbodige checks worden niet herkend. Zo wordt i := i + 1

met i in range 0..100 vaak vertaald met een overbodige check i � 0, die niet verwijderd
wordt (zelfs als i geInitialiseerd is):

i : ± + 1;
CHECK 0 <= i <= 100 ; i >= 0 overbodig!

• Checks hebben een negatieve invloed op de overige optimalisaties

Het gebruik van runtime checks zorgt er soms voor dat er in de rest van de code
minder optimalisaties worden gevonden, of dat er geen optimalisaties mogelijk zijn
tussen de instructies voor en na een check. Checks gebruiken bovendien schaarse
resources als registers en geheugen: een programma met runtime checks is ongeveer
2 maal zo groot als een programma zonder.

• Slechte exception-handling

Als een runtime check faalt, wordt het programma in de meeste gevallen meteen
afgebroken met een foutmelding. Hierdoor kunnen belangnjke gegevens vertoren gaan.
Een gebruiker die een paar uur werk kwijtraakt door een 'robuust' programma zal niet
erg blij zijn met de foutmelding "Division by zero at line 100 in file text.c". Bovendien
wordt er vaak geen regelnummer gegeven van de check die faalde, zodat het voor de
programmeur nog steeds moeilijk is om de fout op te sporen en te verbeteren. Zo
genereren veel UNIX machines een onduidelijke foutmelding bij een geheugenfout
("Segmentation error - core dumped."), waarna de hele geheugeninhoud (core) wordt
weggeschreven. Eventuele belangrijke data is dan wet niet verloren, maar het
terugvinden ervan kost zeer veel moeite - zeker voor een gemiddelde gebruiker.

• Geen invloed op checks

Het is in het algemeen niet mogelijk om de generatie van runtime checks tijdelijk uit te
zetten in een procedure (of voor een bepaalde variabele) als de programmeur een
trucje toepast, waarop een check faalt. Een voorbeeld is de berekening van een
random waarde, waarbij overflow checks onhandig zijn. In zo'n geval worden de
checks gewoon voor het hele programma uitgezet...
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Voorbeeld: QuickSort

Conclusie

In de praktijk genereren weinig compilers runtime checks. In sommige talen is het onmogelijk
om bepaalde checks te genereren (in C zijn geen arraybound checks mogelijk voor array-
parameters), of wordt er zoals in C expliciet modulo N gerekend, waardoor overflow checks
ongewenst zijn. Compilers die runtime check kunnen genereren hebben altijd de
mogelijkheid om juist geen checks te genereren. Meestal worden runtime checks alleen
gebruikt tijdens de ontwikkeling van een programma, en niet in het eindresultaat. Dit is het
gevoig van de grate runtime overhead: Het is een felt dat programma's sneller complexer
worden dan processoren sneller worden. Omdat de performance van veel (tijdkritische)
software zonder runtime checks nog net acceptabel is, is een extra overhead van meer dan
25% te groat.

Voorbeeld: Quicksort

Het volgende voorbeeld dient ter illustratie van de voor- en nadelen van runtime checks. Het
is een Pascal implementatie van het bekende Quicksort algoritme:

#define MAX 1023 { of equivalent Pascal

TYPE
sortrange = 0 .. MAX;
sortarray = ARRAY [sortrange] OF integer;

PROCEDURE QuickSort (VAR a : sortarray; p, q : sortrange);

VAR x, y, pivot : integer;
i, j —l .. MAX+1;

BEGIN
IF p < q THEN BEGIN
pivot : a [(p + q) DIV 2];
i : p - 1;
j : q + 1;
REPEAT

REPEAT
j : j — 1;
X : a [ii;

UNTIL x < pivot;
REPEAT

I i + 1;
y : a Li];

UNTIL y >= pivot;
IF i < i THEN BEGIN

a [i] :

a (j] : y;
END;

UNTIL i >
QuickSort (a, p, i);
QuickSort (a, j + 1, q);

END;
END;
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Check

Runtime

overhead

Aantal

checks Code size

Arraybound 29% 13.8M 131%

Range 37% 16.4 M 204%

Initialisatie 48% 22.6 M 167%

Arr+Ran+Init 114% 52.6 M 290%

Figuur 2: De overhead van verschillende soorten runtirne checks in Quicksort (Acorn RISC-PC met de ARM-
Pascal compiler). De kolommen geven het soort check aan, de runtime overhead van de check, het aantal
uitgevoerde checks (in miljoenen), en de grootte van executable (100% is de grootte zonder runtime
checks). De onderste nj geeft de resultaten als alle soorten checks tegelijk gebruikt worden. Een runtime
overhead van 100% betekent dat het programma met runtime checks precies twee maal zo langzaam is als
het programma zonder.

In figuur 2 staan de resultaten van het Quicksort programma waarmee een random array
van 256K integers wordt gesorteerd, met verschillende soorten runtime checks. Er wordt
aangetoond dat de executietijd met 30% tot zelfs 50% kan toenemen door het gebruik van
een bepaald type runtime check. Als alle checks aanstaan (onderste nj), is het programma
zelfs meer dan 2 maal zo Iangzaam, en neemt het 3 maal zoveel geheugen! Deze hoge
overhead is voornamelijk het gevolg van het feit dat de compiler er niet in slaagt om
overbodige checks te optimaliseren: zo wordt na het verhogen van een unsigned integer
gecontroleerd of deze kleiner dan 0 is (!), of worden identieke checks na elkaar uitgevoerd.

De checks bleken in deze test vrijwel geen negatieve invloed op de kwaliteit van de rest
van de code te hebben. Bovendien hebben checks geen invloed op elkaar: als er range of
initialisatie checks gegenereerd zijn, worden en niet meer arraybound checks
geoptimaliseerd. Dit gegeven is af te leiden uit het feit dat de getallen in do eerste drie rijen
opgeteld gelijk zijn aan de waarde in do onderste nj (op afrondingsfouten na).

Hoewel initialisatie checks voor eon grote overhead zorgen, bleken ze erg nuttig bij het
schnijven van het programma. Bij de vertaling van het programma vanuit C vergat de auteur
de statements i := p - 1; j := q + 1, waardoor i en j niet gelnitialiseerd worden. Do compiler
neemt hiervoor willekeurige waarden... Do initialisatiefout wordt eventueel ontdekt door
andere checks, maar het is goed mogelijk dat het programma 'sorteert' alsof er niets aan de
hand is. Met initialisatie checks werd de fout meteen ontdekt. Merk op dat de initialisatiefout
ook tijdens het compileren ontdekt zou kunnen worden.
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Hoof dstuk 2

Compiler Technologie

In dit hoofdstuk wordt de theorie over compilers beschreven die nodig is in de volgende
hoofdstukken. De structuur van een compiler wordt behandeld, alsmede de vorm van de
tussencode. Verder wordt uitgelegd welk doel optimalisaties hebben, welke optimalisaties
mogelijk zijn, en hoe ze geImplementeerd kunnen worden. De begnppen die gedefinieerd
worden zijn onder andere control flow graph, basic blocks, dominantie, dataflow analyse en
static single assignment.

Compilers

Een compiler is een programma die een high-level taal naar een low-level taal vertaalt. De
high-level taal is de programmeertaal, de low-level taal is in veel gevallen de machinetaal
van een bepaalde processor (waardoor het vertaalde programma direct door de processor
uitgevoerd kan worden). Het is ook mogelijk dat de low-level taal geInterpreteerd wordt, of
opnieuw vertaald moet worden (dit is bijvoorbeeld het geval bij een C++ -3 C compiler).

Er zijn one-pass compilers, die de vertaling in één keer kunnen doen, en compilers die de
vertaling in een aantal stappen doen. Deze multi-pass compilers maken gebruik van een
tussencode, waarnaar het source-programma als tussenstap wordt vertaald. One-pass
compilers zijn eenvoudiger te construeren dan multi-pas compilers, maar hebben het
nadeel dat ze code van lagere kwaliteit genereren. Omdat de programma's die geschreven
worden steeds sneller groter en gecompliceerder worden, maar processoren steeds
Ian gzamer sneller worden, wordt het steeds belangrijker om optimalisaties te doen om de
pertormance van gecompileerde programma's acceptabel te houden.

Een optimaliserende compiler bestaat meestal uit drie onderdelen: het front-end, een
tussencode optimalisator, en het back-end (figuur 1) [Fisher88, Asu86]. In elk van deze
onderdelen kunnen opti malisaties uitgevoerd worden:

Figuur 1: De drie onderdelen van een compiler Het source-programma wordt door het front-end vertaald
naar een tussencode, die vervolgens door een optionele optimalisator geoptimaliseerd wordt, waama het
back-end machinecode genereert.
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Front-end: Het front-end van de compiler vertaalt het source-programma naar een
tussencode. Dit gebeurt door het programma met behulp van een scanner en een
parser op te splitsen in elementaire constructies zoals expressies, assignments en
control-statements. Semantische routines controleren of het programma aan de
semantiek van de taal voldoet: er wordt onder andere gecontroleerd of alle vanabelen
gedeclareerd zijn, en of de types van variabelen in expressies en toekenningen type-
compatible zijn. De optimalisaties die door het front-end gedaan kunnen worden zijn
compile-time evaluatie van constanten, loop-unrolling en miming van functies.

• Tussencode optimalisator: De tussencode is een low-level representatie van het
source-programma. Een tussencode bestaat uit een reeks van instructies, die ieder
één elementaire operatie representeren, zoals een optelling van twee variabelen. Door
deze eenvoud is de tussencode geschikt om te optimaliseren. Meestal wordt een
aantal standaard optimalisaties uitgevoerd, zoals Common SubExpression eliminatie
(CSE) en copy propagation.

• Back-end: Het back-end vertaalt het tussencode programma naar zo efficient
mogeiijke machinetaal-instructies voor een bepaalde processor. Hierbij kunnen
speciale machine-afhankelijke optimalisaties gedaan worden, zoals peep-hole
optimalisatie, en register-allocatie.

Deze verdeling van taken maakt een compiler beter portable: door het aanpassen van het
front-end kan een compiler voor een andere taal verkregen worden. Om een compiler voor
een andere processor te maken, hoeft alleen het back-end gewijzigd te worden. Verder kan
de tussencode optimalisator aangepast worden om nieuwe optimalisaties te implementeren,
zonder dat het front-end of back-end aangepast hoeven te worden. De tussencode moet
hiervoor zo onafhankelijk mogelijk zijn van zowel de source-taal als de processor.

Optimalisatie

Het doel van optimalisatie is om een programma in een equivalent, maar beter programma te
transformeren. De criteria die hierbij meestal gebruikt worden zijn de executietijd en do
grootte van het vertaalde programma. Twee programma's zijn equivalent als de uitvoer die
de programma's genereren voor alle mogelijke invoer identiek is. Hiermee is alleen
gespecificeerd dat de programma's exact dezelfde functie uitvoeren, maar niet hoe en met
welke instructies de berekeningen uitgevoerd worden. Er zijn dus veel mogelijkheden om
optimalisaties to doen.

Het implementeren van optimalisaties kost veel tijd, en maakt een compiler compiexer. De
compiler heeft meer tijd nodig om een programma te vertalen vanwege het uitvoeren van de
optimalisaties. Om nuttig te zijn moot een optimalisatie winst geven. In sommige gevailen
levert een optimalisatie volgens het ene criterium winst op, terwijl de optimalisatie volgens
een ander criterium verlies geeft. Inlmning van functies levert in veel gevallen een grote winst
op qua executietijd, maar heeft als nadeel dat de programma-grootte toe kan nemen.

Een optimalisatie is nuttig ais de optimalisatie redeHjk eenvoudig te implementeren is, de
optimalisatie in alle gevailen correct is, het weinig tijd kost om de optimalisatie uit to voeren,
en de optimalisatie winst oplevert. Sommige compilers doen optimalisties die niet onder aile
omstandigheden correct zijn (doze optimalisaties zijn dus unsafe). Hot gebruik van deze
optimalisaties kan dus leiden tot zeer efficiente maar foute programma's...

Niet alle optimalisaties geven onder alle omstandigheden winst: veel optimalisaties geven
slechts in hot gemiddelde geval winst. Loop-unrolling heeft bijvoorbeeld alieen zin ais het
gemiddelde aantal iteraties van eon ius groot is. Als dit niet zo is, heeft loop-unrolling juist
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een negatief effect op de executietijd. De binnenste lussen van het QuickSort-algoritme
hebben gemiddeld ongeveer 1.5 iteraties, waardoor loop-unrolling nauwelijks winst geeft.

De executietijd van een programma op een computer-systeem hangt van drie factoren af
die door de compiler bepaald worden: het aantal uitgevoerde instructies, het aantal
processorcycles per instructie, en het aantal memory accesses. De compiler kan de
executietijd van een programma minimaliseren door het optimaliseren van het aantal:

Uitgevoerde instructies: Het aantal uitgevoerde instructies is te verminderen door
zoveel mogelijk resultaten compile-time uit te rekenen, door waarden van dezelfde
expressies niet opnieuw te berekenen, en door loop-optimalisaties te doen. Dit gebeurt
door middel van constant folding, constanten propagatie, common subexpression
eliminatie, het verplaatsen van loop-invariante code tot voor een lus, en loop-unrolling.

• Cycles per instructie: Een andere belangrijke factor bij
selecteren van efficiênte instructies, namelijk die instructies die
in zo weinig mogelijk klok-cycli uitvoeren. Een voorbeeld is
instructies om vermenigvuldigingen met een constante uit te
selectie gebeurt verder voornamelijk in het back-end.

optimalisaties is het
een bepaalde operatie
het gebruik van shift-
voeren. De instructie-

• Memory accesses: De access-tijd van geheugen is groter naarmate het geheugen
groter is. Omdat de klok-frequentie van processoren sneller toeneemt dan de access-
tijd van DRAM geheugen afneemt worden caches gebruikt met een kleine toegangstijd.
Omdat maar een gedeelte van het hoofdgeheugen in de cache staat, is de kans vrij
groot dat data die gelezen wordt niet in de cache staat. Bij zo'n cache-miss moot de
processor wachten op het DRAM geheugen, dat tegenwoordig ongeveer 10 tot 25 maal
langzamer is dan de cache. Veel processoren hebben daarom een secundaire cache
tussen het hoofdgeheugen en de primaire cache. Ondanks de caches is er een
maximum aantal geheugen-operaties dat per seconde afgehandeld kan worden.

Het is dus zeer belangrijk om het aantal memory-accesses te beperken. Dit kan door
registers te gebruiken om lokale variabelen en tussenresultaten in op te slaan. Verder
kunnen overbodige lees- en schrijf-acties vermeden te worden door CSE. De
geheugen overhead van procedure aanroepen is te verminderen door parameters in
registers over te dragen (bijvoorbeeld value/result parameters).

Tussencode

Een tussencode ligt qua abstractie-niveau tussen de high-level source-taal en de low-level
machinetaal in. Een tussencode representeert het source-programma in een vorm die
gemakkelijk te optimaliseren is. De statements worden door het front-end naar eenvoudige
en uniforme RISC-achtige instructies vertaald. Alle instructies werken op registers (register-
transfers). Er zijn speciale instructies om waarden vanuit het geheugen te lezen, of er naar
toe te schrijven (load/store instructies). Meestal wordt in een tussencode gebruik gemaakt
van een onbeperkt aantal virtuele registers om lokale variabelen en tussenresultaten in op te
slaan. De virtuele registers worden pas tijdens de codegeneratie in het back-end afgebeeld
op de beschikbare registers van de processor. Dit is in veel gevallen noodzakelijk omdat het
aantal registers tijdens optimalisatie kan veranderen en processoren verschillende aantallen
registers hebben. Als er in het back-end te weinig fysieke registers zijn, wordt een aantal
virtuele registers op de stack bewaard (register spilling).
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________

In de voorbeelden wordt voor de eenvoud gebruik gemaakt van een high-level tussencode.
Hierin zijn alleen de elementaire binaire en unaire operaties, het Iezen/schnjven van een
waarde uit een array of via een pointer toegestaan. Tussenresultaten worden opgeslagen in
tijdelijke variabelen (of virtuele registers) tO, ti, ... De control-statements bI,jven onveranderd
om low-level goto-instructies te vermijden.

Een voorbeeld van een Pascal-programma, met de vertaling:

IF i > 0 THEN BEGIN IF ± > 0 THEN
temp a [i]; temp := a [i]

a [i] := a [i + 1]; tO j + 1

a [i. + 1] : temp; ti := a [tO]

END; a [i] t].

a [tO] : temp
ENDIF

Control flow

De control-statements in de source-taal worden in het back-end vertaald als conditionele
sprongen. In de tussencode zijn de doel-adressen van de sprongen onbekend omdat het
aantal statements door optimalisaties kan veranderen. In plaats van adressen worden
pointers gebruikt, die naar het begin van een verzameling instructies wijzen. Hierdoor
ontstaat de Control Flow Graph (CFG), opgebouwd uit basic blocks [Asu86]. Bij vertaling van
een source-programma wordt van iedere procedure een control flow graph gemaakt, waarop
optimalisaties uitgevoerd worden.

Definitie: Een basic block (BB) is een verzameling instructies die altijd als één geheel na
elkaar uitgevoerd worden. Er zijn geen sprongen die in het BB spnngen, behalve aan
het begin, en er zijn geen sprongen die uit het BB springen, behalve aan het einde. Als
de sprong aan het einde van een BB conditioneel is, wordt één volgend BB uit een
verzameling mogelijke opvolgende BB's gekozen (figuur 2). De BB's waarnaar een
bepaald basic block B kan spnngen staan in de verzameling Succ (B), terwijl alle BB's
die naar B kunnen spnngen in Pred (B) staan.

Definitie: Een control flow graph is een genchte graaf met basic blocks als nodes. De
edges van de graaf worden gevormd door de successor verzamelingen Succ. Een
CFG heeft een unieke start-BB Start en eind-BB End (figuur 3). De CFG van een
procedure kan tijdens het parsen in het front-end in 0 (N) tijd gebouwd worden (N is
het aantal instructies in de CFG).

Optimahsatie op de CFG

De optimalisaties die op de CFG uitgevoerd worden zijn in twee kiassen te verdelen:

Definitie: Als bij optimalisatie alleen instructies in hetzelfde basic block beschouwd
worden zijn dit lokale optimalisaties. Omdat alle instructies in een BB na elkaar
uitgevoerd worden, zijn lokale optimalisaties relatief eenvoudig. CSE-eliminatie, waarbij
instructies die dezelfde berekening uitvoeren (en dus hetzelfde resultaat opleveren)
verwijderd worden, wordt vaak binnen een BB uitgevoerd.

261



Control Flow

Predecessors

[
Basic Block j

Successors

Figuur 2: Een basic block heeft een aantal
voorgangers (Predecesors), en opvolgers
(Successors).

Flguur 3: De control flow graph van het
onderstaande C-programma dat de Sieve BB3
van Erastothenes implementeert. De
conditionele sprongen zijn aangegeven met True
test-instructies. Alhankelijk of de test true of
false oplevert, wordt naar de true-tak of de
false-tak gesprongen. Als er geen
conditionele sprong is, wordt als default naar
het volgende BB gesprongen.

void Sieve (void)
C

mt i, j;

for (i = 3 < ROOT; i += 2)
if (!a (i >> 1])
for (j = (i * i) >> 1;
j < MAX; j += i) a [j] = 1;

)

Definitie: Globale optimalisaties zijn optimalisaties die uitgevoerd worden op meerdere
basic blocks. Omdat sommige BB's wel en sommige niet uitgevoerd worden tijdens de
uitvoering van het programma, is globale optimalisatie veel ingewikkelder dan lokale
optimalisatie. Een voorbeeld is het verplaatsen van instructies die altijd hetzelfde
resultaat opleveren in een lus tot voor de lus (loop-invariant code motion).

Paden in de CFG

Een pad in een CFG is een opeenvolging van basic blocks, volgens de edges van de CFG.
Er is een belangrijk verschil tussen paden en executiepaden in een CFG: tijdens de
uitvoering van een programma hoeven lang niet alle mogel;jke paden in een CFG genomen
te worden. Bij optimalisatie moet echter rekening gehouden worden met alle mogelijke paden
in een CFG, omdat het onmogelijk is om te bepalen welke paden wel en welke niet genomen
worden. Het gevoig is dat optimalisaties die rekening houden met alle mogelijke paden
correct zijn, maar dat niet alle mogelijke optimalisaties gevonden kunnen worden. De formele
definities van een pad en executiepad in een CFG zijn:

Definitie: Een pad P (X, Y) in een CFG is een lijst opvolgende BB's met X als eerste en V
als laatste element. Formeel: BB1 E P (X, Y) BB0 = X A BBN = V A BB E Pred (BB1 +
i) (i E 0.. N met N = #P-1).
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Definitie: Een executie-pad EP is een pad in een CFG dat bij de uitvoenng van het
programma genomen zou kunnen worden. Als EP eindig is, termineert het programma.

Dominators

Een nadeel van de CFG als representatie van de control-structuur van een programma is dat
belangrijke informatie van het source-programma verloren gaat. Twee statements
waartussen een if-statement staat, worden altijd na elkaar uitgevoerd. In de CFG zijn deze
statements gescheiden door de basic blocks van het if-statement, waardoor er geen lokale
optimalisaties mogelijk zijn tussen deze BB's. De volgende definities kunnen gebruikt worden
om meer (globale) optimalisaties te vinden [Asu86]:

Definitie: Een BB A domineert een BB B als voor alle mogelijke paden P (Start, B) geldt:
A E P. Dus A wordt altijd uitgevoerd voordat B één of meerdere keren uitgevoerd wordt.

Notatie: A dom B (A domineert B).

Definitie: Een BB A post-domineert een BB B als voor alle mogelijke paden P (B, End)
geldt: A E P. A wordt altijd uitgevoerd nadat B één of meerdere keren uitgevoerd is.

Notatie: B pdom A (B wordt post-gedomineerd door A).

Definitie: Twee BB's A en B zijn control-equivalent als geldt: A dom B A A pdom B. A
wordt dus altijd voor B uitgevoerd, en B na A [00C2]. A en B mogen beide in lussen
staan.

Notatie: A c-eq B.

Omdat de bovenstaande definities te algemeen zijn (basic blocks in twee verschillende
lussen kunnen control-equivatent zijn...) volgen hieronder definities van de auteur, die iets
strikter zijn:

Definitie: Een BB A domineert de executie (uitvoenng) van B als voor alle mogelijke
paden P (Start, B) geldt: A dom B A #A E P � #B E P. Dus A is één of meer keren
uitgevoerd voor iedere keer dat B wordt uitgevoerd.

Notatie:A—, B.

Definitie: Een BB A post-domineert de executie (uitvoenng) van B als voor alle mogelijke
paden P (B, End) geldt: B pdom A A #A E P � #B E P. Dus na iedere keer dat B is
uitgevoerd, wordt A één of meer keren uitgevoerd.

Notatie: B -. A.

Definitie: Twee basic blocks A en B zijn executie-equivalent als geldt: A — B A A f—. B.
Ofwel: #A E P = #B E P voor alle mogelijke paden P (Start, End).

Notatie: A -* B.

In de volgende paragrafen wordt duidelijk waarom de dominantie-relaties noodzakelijk zijn
voor de correctheid van optimalisaties. De dominantie-relaties kunnen in 0 (N) tijd bepaald
worden voor gestructureerde programma's.
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Figuur 4: Een if-statement met dominatie-
relaties. De gnjze pijlen zijn de sprongen
van de basic blocks. De zwarte pijien zijn
de dominator-pijlen van het dominerende
BB naar het gedomineerde BB. De if-
header (IF) domineert alle BB's in de then-
en else-tak, alsmede de if-exit (Endlf). BB-
Endif post-domineert de if-header en de
then- en else-tak. Omdat de if-header en if-
exit elkaar domineren, zijn ze control-
equivalent.

Alle dominators 00k executie
dominators omdat de gedomineerde BBs
niet vaker uitgevoerd worden dan de
dominerende BB's.

Veel globale optimalisaties zijn mogelijk door gebruik te maken van het feit dat een bepaalde
berekening in een voorgaand basic block uitgevoerd is. In plaats van het opnieuw uitvoeren
van dezelfde berekening, is het vaak mogelijk om het resultaat direct te gebruiken. Deze
optimalisatie is vooral nuttig als de originele berekening veel tijd kost, zoals een
vermenigvuldiging of deling. Dit kan door middel van het begnp availability, waarin
dominators gebruikt worden:

Definitie: Als een instructie een expressie op punt X in een basic block A uitrekent, en A
dom B voor een basic block B (A is dus altijd uitgevoerd op het moment dat B
uitgevoerd wordt), is het resultaat van de expressie in B op een punt V available als er
geen data-dependencies zijn in alle mogelijke tussenhiggende BB's C met A dom C en
C dom B, aan het einde van A na X, of in het begin van B voor Y.

De expressie van een instructie in A is eveneens in B available als de expressie in alle
voorgaande basic blocks E Pred (B) available is en hierin geen data-dependencies zijn.

Een data-dependency voor een instructie die een expressie uitrekent is een toekenning
aan één van de operanden van de expressie of aan de variabele die de waarde van de
expressie bevat. In beide gevallen is de expressie na zo'n toekenning niet meer
available.

Definitie: Als een expressie in een BB available is, en er is een instructie die dezelfde
expressie uitrekent, zijn de expressies Common SubExpressions (CSE). De instructie
kan vervangen worden door een move-instructie die het resultaat van de available
expressie gebruikt. Deze vervanging heet CSE-eliminatie.

BBO: k i * 3

IF i >.O THEN
j : i * 3BB1:

BB2: X : i;

De expressies * 3 zijn CSE's: ze leveren dezelfde waarde. Omdat BB0 dom BB1, en er geen
statement is die een toekenning doet aan i of k doet in BB1, kan de instructie j := i * 3
vervangen worden door j := k.
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Code Motion

Als twee basic blocks executie-equivalent zijn, worden ze altijd na elkaar uitgevoerd. De
basic blocks worden gescheiden door een control-statement (if-statement of een lus). Het is
soms mogelijk om instructies van het ene naar het andere executie-equivalente BB te
verplaatsen, waarna meer optimalisaties gevonden worden.

Definitie: Backward code motion - Een instructie in een BB mag verplaatst worden naar
een aantal voorgaande BB's als de expressie na verplaatsing available is in het
originele BB, en de variabele die toegekend wordt niet gebruikt wordt in de
tussenhiggende basic blocks. Het basic block, waaruit de instructie is verplaatst, moet
do BB's waar de instructie naartoe is verplaatst post-domineren (zodat zeker is dat do
instructie altijd en alleen uitgevoerd wordt voordat do originele instructie uitgevoerd zou
worden).

BBO: j i + 1;
IFi>OTHEN IFi>OTHEN

BB1: k:i+1;
BB2: j : i + 1;

De instructie j := i + 1 in BB2 kan verplaatst worden naar BB0. Dit is mogelijk BB0 en BB2
oxecutie-equivalent zijn, er geen toekenning aan i of j is in BB1 en vanabele j niet gebruikt
wordt in BB1. De expressie I + 1 is dus available in BB2. Na de verplaatsing wordt de CSE i +
1 gevonden.

Lussen

Lussen zijn moeilijk te herkennen in een CFG. Daarom kunnen de volgende definities
gebruikt worden om lussen to vinden:

Definitie: Een basic block H is eon loop-header als geldt: H dom L A -'(H — L) voor eon
BB L E Succ (H). H staat viak voor de lus, en bepaalt of de lus, die met L begint,
uitgovoerd wordt.

Definitie: Eon basic block E is een loop-exit als geldt: A bdom E A -'(A — E) voor een BB
A E Pred (H). A staat in do lus, on beeindigt de lus eventueel door naar E (buiten de
lus) te springen.

Structured control flow

Een programma is structured als de control-flow een blok-structuur hoeft. Dit is het geval als
or geen goto-statoments zijn, die in eon control-structuur spnngen (unstructured goto's). Een
goto is bijvoorbeeld unstructured als de goto vanuit de else-tak naar de then-tak van een if-
statement spnngt. Programma's zonder goto-statements, met ahleen control-structuren als if-
statements, while-statements zijn per definitie structured. (Zie [Asu86] voor de exacte
definitie)

ledere control-structuur in oen structured programma heeft eon unieke header (if-header,
loop-header - merk op dat doze headers in [Asu86] pre-headers gonoemd worden), die alle
basic blocks in de control-structuur domineert, en eon unieke exit, die alle basic blocks in de
control-structuur post-domineert (case-statements met fall-through, zoals in C, on lussen met
meerdere exits zijn ook structured). In figuur 4 is dit duidelijk te zien voor een if-statement. In
figuur 3 is BB2 de loop-header en BB4 de loop-exit van de birinenste hus.
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Structured control flow, Edge-splitting

Flguur 5: De CFG van de statements:

IF ... THEN k : i + 1;
j : i + 1;

Door edge-splitting wordt een else-tak toegevoegd
(gestippeld) om te voorkomen dat do if-header
meteen naar do if-exit kan springen. Door edge-
sptitting ontstaan meer mogelijkheden tot
optimalisatie: de berekening I + 1 wordt in do then-
tak gedaan, en in de if-exit. Met behuip van partial-
redundancy optimalisatie wordt dit ontdekt, en wordt
i + 1 in de else-tak uitgerekend. Uiteindelijk kan do
berekening i + 1 geheel voor het if-statement worden
uitgevoerd. Als do else-tak beg blijft, wordt het BB
bij codegeneratie verwijderd.

Bij optimalisatie wordt gebruik gemaakt van headers en exits: loop-invariante code wordt
naar de loop-header verplaatst, zodat deze code eenmaal uitgerekend hoeft te worden. De
verplaatsing naar de loop-header is niet in alle gevallen correct: als de loop-header bepaalt
of de lus wel of niet uitgevoerd wordt, is het mogelijk dat de instructies die voor de lus
gehaald zijn het programma beInvloeden (het programma geeft bijvoorbeeld een division-by-
zero error die zonder de verplaatsing niet was voorgekomen). De oplossing voor dit
probleem is edge-splitting.

Edge-splitting

Bij vertaling van een gestructureerd programma zijn er constructies waarbij er conditionele
sprongen zijn die rechtstreeks naar een BB springen waar twee of meer paden
samenkomen. Deze constructie wordt gegenereerd bij de vertaling van if-statements met
short-circuit evaluatie, bij lussen die uit één basic block bestaan (de binnenste lus in figuur
3), en if-statements zonder else-tak. Deze constructies geven problemen bij het verplaatsen
van code, en zorgen ervoor dat er minder optimalisaties mogelijk zijn (figuur 5)

[Dhamdhere92].
Bij edge-splitting wordt de CFG omgezet in een equivalente CFG door alle edges die

rechtstreeks van een branch-node naar een merge-node springen te splitsen door een lege
node tussen te voegen. Door edge-splitting krijgt een CFG eigenschappen die optimalisaties
veel eenvoudiger maken. Na edge-splitting bestaat de CFG uit twee soorten constructies:
branches en merges (figuur 6):

Definitie: In een branch-constructie heeft een node A twee of meer opvolgers B. A
domineert de executie van de basic blocks B E Succ (A). Informatie uit het
dominerende BB is beschikbaar in alle basic blocks B E Succ (A) omdat de
gedomineerde BB's direct na A uitgevoerd worden. Het is eveneens mogelijk om
instructies vanuit de gedomineerde BB's naar A te verplaatsen.

Definitie: In een merge-constructie heeft een node A twee of meer voorgangers B1. A
post-domineert de executie van alle basic blocks B E Pred (A). lnformatie van de
voorgaande BB's is beschikbaar in de post-dominator, en code kan verplaatst worden
vanuit de post-dominator naar alle voorgaande BB's, zonder dat er problemen kunnen
ontstaan door data-dependencies.
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Figuur 6: De control flow graph van de Sieve van Erastosthenes van figuur 3 na edge-splitting. Er zijn (op
Start en End na) alleen branch en merge-structuren. Merge-nodes BB1, BB3 en BB4 post-domineren de
executie van alle predecessors, terwijl branch-nodes BB1, BB3 en BB4 de executie van alle successors
domineren. In figuur 3 was dit niet het geval voor alle predecessors in BB1, BB3 of de successors van BB3,
BB4. Merk op dat sommige nodes zowel een branch als een merge node zijn, en dat sommige nodes geen
merge- of branch node zijn. ledere node is echter een branch-node of wordt gedomineerd door een branch-
node. Omgekeerd: iedere node is een merge-node of wordt post-gedomineerd door een merge-node (met
uitzondenng van Start en End). ledere piji geeft dus Of een dominantie Of een post-dominantie-relatie aan
(in tegenstelling tot figuur 3, waar sommige pijien beide of geen van beide kunnen zijn).

Het uitvoeren van edge-splitting in een willekeurige CFG is in 0 (N) tijd te doen. Een
andere oplossing is om tijdens het parsen van het programma extra basic blocks toe te
voegen. Dit gebeurt door na iedere conditionele sprong twee basic blocks te creëren: één
voor de then-tak en één voor de else-tak. Aan het einde van lussen worden eveneens twee
lege basic blocks gegenereerd. Als beide leeg blijven wordt de CFG door edge-splitting
maximaal drie maal zo groot (een andere mogelijkheid is om edge-splitting pas toe te passen
wanneer zeker is dat het nieuwe BB niet leeg blijtt). Het voordeel van edge-splitting is dat er
meer mogelijkheden voor optimalisaties ontstaan, en dat optimalisties eenvoudiger zijn.
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In bijna alle talen is het toegestaan om vanabelen meerdere malen toe te kennen. De
waarde van een variabele hangt at van de vorige definitie. Het is voor veel optimalisaties
noodzakelijk om te weten welke instructie(s) de waarde van een vanabele definiëren:

k : i + 1;
i :

j : ]. + 1;

De expressies i + 1 in het bovenstaande voorbeeld zijn geen CSE's, omdat ertussen een
toekenning aan i is gedaan. De enige manier om dit te bepalen is om alle instructies tussen
de expressies te bekijken, en te controleren dat er geen toekenning aan i is gedaan. Voor
efficiênte CSE-eliminatie is het belangnjk om snel te kunnen bepalen of twee variabelen
gebruik maken van dezelfde definitie.

Def-use chains

Het is mogelijk om van een variabele die in een expressie gebruikt wordt alle mogeiijke
instructies te vinden waar de waarde van deze variabele mogelijk gedefinieerd werd. ledere
instructie in een programma heeft een unieke identificatie, bijvoorbeeld een nummer. De
verzamelingen Def en Use worden als volgt gedefinieerd [Asu86]:

Definitie: De verzameling Del van het gebruik van een variabele in een expressie bestaat
uit alle instructies waarin een toekenning aan deze variabele wordt gedaan waarbij er
een pad is van de instructie naar het gebruik van de variabele zonder een toekenning
aan de variabele.

Definitie: De verzameling Use van een definitie aan een vanabele bestaat uit alle
instructies waann de waarde van deze variabele wordt gebruikt (in expressies) waarbij
er een pad is van de definitie naar het gebruik van de variabele zonder een toekenning
aan de vanabele.

0: i : 0;
1: REPEAT
2: k:i*2;
3: i : j + 1;
4: UNTIL k > 100;
5: j : I + 1;

Use (0) = { 2, 3), Usek (2) = { 4 }, Use1 (3) = { 2, 3, 5 }, Def1 (2) = { 0, 3 }, Def1 (3) = { 0, 3 },
Defk (4) = { 2), Def1 (5) = { 3). Met behuip van Def en Use informatie is het mogelijk om
optimalisaties efficient uit te voeren. Door de Def-verzamelingen van de twee expressies i +
1 in { 3, 5 ) te vergelijken is in constante tijd te bepalen dat ze geen CSE's zijn.

De verzamelingen Use en Def worden meestal opgeslagen in pointer-lijsten (def-chain,
use-chain). Iedere instructie heeft een use-chain, van waaruit alle uses van de waarde die de
instructie definieert te bereiken zijn, en ieder operand in een instructie heeft een def-chain,
van waaruit alle mogelijke definities van het operand te bereiken zijn. Het vergelijken van de
Def-verzamelingen, zoals bij CSE nodig is, bestaat uit het vergelijken van twee pointers. Het
berekenen van use- en def -chains kan tijdens het parsen van een gestructureerd programma
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gedaan worden. De tijdscomplexiteit voor het berekenen van def-chains is 0 (N), de
opslagruimte is 0 (N).

Het nadeel van het gebruik van def-chains is dat ze groot kunnen worden: In bepaalde
(zeldzame) gevallen kunnen def-chains 0 (N) lang worden (N is het aantal instwcties in de
CFG). Als er manipulaties op de tussencode gedaan worden, zoals het verplaatsen of
veranderen van instructies, moeten de def-chains up to date gehouden worden. Als de def-
chains lang zijn, kost dit veel tijd.

Static single assignment

De oplossing voor dit probleem is static single assignment (SSA). Bij SSA worden alle
afhankelijkheden tussen instructies gemodelleerd door het gebruik van unieke namen. Twee
toekenningen aan dezelfde variabele krijgen bijvoorbeeld een verschillend virtueel register.
Het gevolg is dat aan leder virtueel register precies één toekenning wordt gedaan, waardoor
het uitvoeren van optimalisaties eenvoudiger wordt.

i : 1 —3 SSA : 1k:i+1 k1:=i0+1
j : i + 1 32 o + 1
i : j + k : 32 + k1
k :i+1 k4 :i3+1

ledere use van een vanabele wijst direct naar de (enige) definitie. De CSE's i0 + 1 zijn direct
te herkennen, terwiji de expressie i3 + 1 niet als CSE wordt beschouwd. Het programma links
bevat een aantal data-dependencies, waardoor de volgorde van de instructies belangrijk is.
In het SSA-programma rechts kunnen de instructies in elke volgorde staan die voldoet aan
de data-dependencies: de data-dependencies tussen de statements bepalen een correcte
evaluatie volgorde. 12 kan bijvoorbeeld voor k1 uitgerekend worden omdat er geen
afhankelijkheid tussen deze twee instructies bestaat.

Door de herbenoeming van variabelen in assignments ontstaat er een probleem: als een
variabele wordt toegekend in de then- en else-tak van een if-statement, wordt de variabele in
verschillende virtuele registers opgeslagen. Als de variabele na het if-statement wordt
gebruikt, moet het in een uniek virtueel register staan (anders zijn er toch def-chains nodig
om de mogelijke definities bij te houden). Dit is mogelijk door het gebruik van merge-functies
(figuur 7).

Een merge-functie is een plaatsvervanger van def-chains. Een merge-functie voegt de
waarden van een variabele, die in verschillende paden is toegekend, samen tot een nieuwe.
Merge-functies staan altijd in merge-nodes van de CFG.

In figuur 7 wordt de variabele i zowel in de then- als else-tak toegekend, waarvoor virtuele
registers Ii en i2 gebruikt worden. De waarde van I wordt na het if-statement in de expressie I
* 3 gebruikt. Afhankelijk van de control-flow is de then-tak of de else-tak van het if-statement
uitgevoerd. De merge-functie verzorgt nu de toekenning 13 := i of i3 := i2, zodat de juiste
waarde van i wordt gebruikt. Merge-functies geven geen machinecode: de virtuele registers
i1 en 12 worden in het back-end afgebeeld op hetzelfde fysieke register, waardoor de merge-
instructie overbodig is.

Het voordeel van het gebruik van SSA is dat de meeste optimalisatie algoritmen
eenvoudiger en efficiënter worden: alle dependencies zijn gemodelleerd, waardoor de
correctheid van het verplaatsen of veranderen van instructies eenvoudig te garanderen is. In
een volgend hoofdstuk wordt dieper op SSA ingegaan.
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Dataf low analyse

Dafaflow analyse is het verzamelen van informatie over de vanabelen in het programma. Dit
is in veel gevallen noodzakelijk om optimalisaties uit te voeren, of om er zeker van te zijn dat
een optimalisatie correct is. Er staat zeer veel informatie in een programma. Bij dataflow
analyse wordt deze informatie verzameld en gepropageerd naar de plaatsen waar
optimalistie-algoritmen deze nodig hebben (vaak aan het begin of einde van een basic
block).

Dataflow analyse vindt plaats tussen basic blocks. De informatie die door dataflow
analyse wordt verzameld komt per BB in twee verzamelingen te staan: In (B) en Out (B). In
(B) bevat aVe informatie die na de analyse aan het begin van B beschikbaar is, terwijl Out (B)
alle informatie bevat die aan het einde van B beschikbaar is. leder basic block introduceert
lokale informatie in Gen (B). De informatie die door het BB vernietigd wordt (als gevolg van
de assignments in het BB) staat in Kill (B).

De verzamelingen In en Out zijn gerelateerd. De relatie wordt bepaald door het type
dataf low analyse [Fisher88]:

Soort: All paths Any path

Forward

flow

In (B) = E Prod (B) Out (P)

Out (B) = Gen (B) u (In (B) - Kill (B))

In (B) = Up E Prod (B) Out (P)

Out (B) = Gen (B) u (In (B) - Kill (B))

Backward

flow

Out (B) = S S (B) In (S)

In (B) = Gen (B) u (Out (B) - Kill (B))

Out (B) = s (B) In (S)

In (B) = Gen (B) u (Out (B) - Kill (B))

Bij all-path forward flow wordt informatie van de voorgaande basic blocks naar het huidige
basic block gepropageerd. In (B) bevat alleen die informatie die in alle voorgaande basic
blocks beschikbaar is (dus In is de intersectie van de Out verzamelingen). Out (B) bevat aVe
informatie uit In (B) die niet ongeldig gemaakt wordt door Kill (B) en aVe extra informatie die
in het BB ontstaat (Gen). Bij any-path forward analyse bevat In (B) informatie die in een
voorgaand BB beschikbaar is (In is de vereniging van de Out-verzamelingen).
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Flguur 7: Merge-functies in SSA. Links staat een CFG van een if-statement in een multi-assignment
tussencode, rechts in SSA. De merge-functie merged aan het einde van het if-statement do twee mogelijke
waarden van i, waardoor goon def-chains nodig zijn (do def-chain van i in j := i * 3 wijst naar de then-tak en
else-tak).
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Een voorbeeld van een all-paths forward-flow analyse is het bepalen van de available
expressies, namelijk de expressies waarvan zeker is dat ze berekend zijn voordat een BB
uitgevoerd wordt. Gen (B) bevat hiertoe alle expressies in B, en Kill (B) alle variabelen die in
B toegekend worden. Na de oplossing van de vergelijkingen bevat In (B) de verzameling
available expressies aan het begin van B, en Out (B) aan het einde. Als er in B een CSE is
met een expressie in In (B), kan de CSE in B verwijderd worden:

BBO: j : j + 1;
IF i > 0 THEN BEGIN

BB1: k : i + 1;
i i - 1;

END;
BB2: k : j + 1;

Succ (BB0) = { BB, BB2 }, Pred (BB0) ={ Start)
Succ (BB1) = { BB), Pred (BB1) = { BB0)
Succ (BB2) = { End), Pred (BB2) = { BB0, BB1)
Gen(BB0) ={i+ 1), KilI(BB0) ={j)
Gen (BB1) = { I + 1, i — 1 }, Kill (BB1) = { i, k )
Gen (BB2) = { I + 1), Kill (BB2) = { k }

Na dataf low propagatie zijn de In en Out sets als volgt:

ln(BB0)={}, Out (BB0)={i+1 }
In (BB1) = { i + 1), Out (BB1) ={ I + 1,1-1)
In (BB2) = {), Out (BB2) = { i + 1)

In BB1 is i + 1 beschikbaar, en er is geen toekenning gedaan aan i voor de berekening van i
+ 1, zodat k := i + 1 vervangen kan worden door k := j. In BB2 is i + 1 niet beschikbaar, omdat
I + 1 niet zowel in BB1 als in BB0 beschikbaar is.

Backward flow analyse wordt gebruikt om informatie naar boven te propageren. Backward
flow wordt vaak gebruikt om te bepalen welke instructies levend zijn, dat wil zeggen,
instructies waarvan de toegekende waarde gebruikt wordt. Als dit niet het geval is, kan de
instructie verwijderd worden. (Als er use-chains gebruikt worden is deze dataflow analyse
overbodig: een instructie kan verwijderd worden als het aantal uses 0 is.)

De dataflow vergelijkingen kunnen iteratief opgelost worden, waarbij de verzamelingen In
en Out in een aantal stappen benaderd worden totdat de dataflow vergelijkingen voor alle
basic blocks gelden. Bij gestructureerde programma's is het mogelijk om de vergelijkingen
per structuur op te lossen. Als SSA wordt gebruikt is er een efficiênter alternatief: Sparse
dataflow analyse, waarbij dataf low informatie niet per basic block maar per toekenning
verplaatst wordt.

Na de dataflow analyse kan gebruik gemaakt worden van de informatie om bepaalde
optimalisaties te doen. In de volgende hoofdstukken wordt (sparse) dataf low analyse in detail
behandeld, inclusief de algoritmen voor de benadering.
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Hoofdstuk 3

Efficiëntere runtime checks

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke oplossingen om de nadelen van runtime
checks te verminderen. Daarna worden de manieren besproken waarop deze oplossingen te
realiseren zijn. Tot slot wordt een overzicht gegeven van oplossingen die de literatuur geeft.

Oplossingen

• Runtime check optimalisatie

Het belangrijkste nadeel van runtime checks, namelijk de hoge runtime overhead, kan
grotendeels worden opgelost door optimalisatie van runtime checks door de compiler.
Het doel hiervan is het minimaliseren van de runtime overhead als gevolg van het
uitvoeren van checks. De volgende optimalisaties zijn mogelijk:

• Speciale check-instructie

Om checks te onderscheiden van if-statements kan een speciale check-instructie
gebruikt worden, die pas bij de vertaling naar machinetaal in een if-statement wordt
omgezet. Hiermee zijn checks operaties in het programma geworden, zodat checks
geen if-statements geven die een negatieve invloed hebben op de standaard
optimalisaties (een check-instructie geeft geen extra basic blocks zoals if-statements
doen). Een ander voordeel van het gebruik van speciale check-instructies is dat er
meer optimalisaties op checks uitgevoerd kunnen worden, zoals het gebruik van
speciale machinetaal instructies voor de implementatie van checks.

CHECK i <= 10 ipv. IF i > 10 THEN RuntimeError (Type, LINE)

• Hardware checks

Sommige checks kunrien door hardware uitgevoerd worden. Een compiler hoeft deze
checks dus niet te genereren. Zodra een hardware check faalt, wordt naar een
hardware exception-vector gesprongen. Een speciale exception-handler kan daarna de
bij het programma horende handler aanroepen, zodat er geen verschil is tussen
hardware en software checks (zie verder). Checks op Null-pointer referenties, deling
door 0, en overflow kunnen vaak door hardware uitgevoerd worden.

Het is vrij gebruiketijk dat hardware het geheugen beveiligt tegen illegale lees- of
schrijf-acties, zodat foutieve pointer- en array referenties gedetecteerd kunnen worden.
Het nadeel is dat lang niet alle mogelijke pointer fouten worden gevonden, omdat het
geheugen meestal in vrij grove blokken wordt ingedeeld (pages van ongeveer 4 KB).
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Null-pointer referenties worden alleen betrouwbaar gedetecteerd als het geheugen-
segment wat als Null-pointer area geldt groot genoeg is (Null-pointer referenties als p =
NULL; p->a [100] = 0; moeten immers ook gedetecteerd kunnen worden (9. In RiscOS
wordt bijvoorbeeld een Null-pointer area gebruikt van 32 KB).

In sommige gevallen worden runtime errors wel door de hardware gedetecteerd
(door een bepaalde flag in het statusregister te veranderen), maar is een extra
spronginstructie nodig om de exception te signaleren. De check wordt dus achter de
operatie geplaatst, dit in tegenstelling tot normale checks:

i : i * 1000;
CHECK Overflow

Check optimalisator

Optimalisatie van checks is noodzakelijk omdat compilers te veel overbodige checks

genereren: bij iedere array-referentie worden altijd twee checks gegenereerd. Het is
mogelijk om overbodige checks door een speciale check optimaliator te laten
optimaliseren. Omdat runtime checks geen deel uitmaken van de berekeningen in een
programma, zijn er andere optimalisaties op checks mogelijk dan op de rest van het
programma. Checks kunnen verwijderd worden (eliminatie), verplaatst worden
(propagatie) of samengenomen (combinatie).

Eliminatie van een check is mogelijk als er een voorgaande check bestaat, die de
huidige bewijst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de identieke checks in a [i] := a [i] + 1.
Checks mogen gepropageerd worden omdat ze geen berekeningen uitvoeren (dwz. ze
doen geen toekenningen aan variabelen). Door checks buiten lussen of binnen if-
statements te verplaatsen, worden ze minder vaak uitgevoerd, waardoor de runtime
overhead afneemt. Twee checks die dezelfde vanabele checken, maar verschillende
boven- of ondergrens hebben, kunnen samengenomen worden tot één, met het
minimum van de bovengrenzen, of het maximum van de ondergrenzen. In de volgende
hoofdstukken worden de mogelijke optimalisaties en de implementatie ervan
behandeld.

• Gebruik informatie van checks

Na het uitvoeren van een check geldt de preconditie van de bijbehorende operatie.
Deze condities introduceren informatie over variabelen, waarvan gebruik gemaakt kan
worden bij de optimalisaties. De condities kunnen gepropageerd worden om runtime
checks te optimaliseren. Het is ook mogelijk dat de condities gebruikt worden om
andere optimalisaties uit te voeren: range checks geven bijvoorbeeld informatie over de
mogelijke range van vanabelen, waardoor de codegenerator soms gebruik kan maken
van unsigned bewerkingen (die in het algemeen sneller zijn dan hun signed
equivalent). Het is ook mogelijk dat sommige bewerkingen met een kleinere
woordbreedte gedaan kunnen worden, zoals het gebruik van een snelle 1 6-bits deling
in plaats van een 32-bits deling.

• Exception-handling

Als een check faalt tijdens kan naar een exception-handler worden gesprongen. Deze
kan de exception op verschillende manieren afhandelen. De handler beeindigt het
programma met een foutmelding (dit is wat de huidige compilers doen), of voert eerst
recovery-acties uit door een door de programmeur geschreven exception-handler aan
te roepen. Hierbij kan bijvoorbeeld belangrijke data naar een file geschreven worden.
Een exception-handler kan terugkeren naar de aanroeper van de procedure met de
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Oplossingen: Exception-handling

fout als de exception daar afgehandeld kan worden. Dit is noodzakelijk voor
programma's die onder alle omstandigheden moeten doorwerken, zoals operating
systems, real-time systems en grote applicaties: als er een exception optreedt in een
bepaalde procedure, moet het mogelijk zijn om de tout te herstellen of een alternatieve
procedure uit te voeren.

Een exception-handler kan parameters hebben die bijvoorbeeld aangeven waar de
tout optrad, en om welke tout het gaat. Hiermee is het mogelijk om een duidelijke
toutmelding te genereren. Een taal hoett geen exception-handling te ondersteunen: In
figuur 1 wordt beschreven hoe eenvoudige exception-handling aan de meeste talen is

toe te voegen met een library.
Er is een belangnjk verschil in de manier waarop exception-handling plaatsvindt in

programma's die ontwikkeld worden en programma's die in de praktijk gebruikt worden.
In de ontwikkelfase is het belangrijk dat zoveel mogelijk fouten in een zo vroeg mogelijk
stadium gevonden worden. Het is dus logisch dat het programma bij iedere falende
check afgebroken wordt. Hierbij moet natuurlijk een duidelijke foutmelding worden
gegenereerd. Het is aan te bevelen dat meteen na de ontdekking van een runtime error
naar een debugger wordt gesprongen, zodat de programmeur op eenvoudige wijze
naar de oorzaak van de falende check kan zoeken.

Exception
Handling

Library

list

Figuur 1: Een library die eenvoudige exception-handling aan een taal toevoegt (vergelijkbaar met signals en
atexit() in C). De programmeur geeft in het programma aan welke procedures exceptions afhandelen
(linksonder). Zodra een check faalt wordt naar de highievel exception handler gesprongen. Doze handler
roept flu de geTnstalleerde handler(s) aan door een linked list at te lopen. Indien er voor een bepaalde
exception geen handler is, wordt een default-handler uitgevoerd (aan het einde van de lijst), die het
programma beëindigt. Hierbij kan een duidelijke foutmelding worden gegeven met behuip van een
eenvoudige tabel, waarin de posities van checks in het programma staan. Ms de compiler zon tabel niet
genereert, is het mogelijk om de machinecode te scannen op checks, waama in debugging tabellen het
regelnummer to vinden is.

Het is ook mogelijk dat de hardware een exception detecteert, waama via een interrupt-vector een
lowlevel handler wordt geactiveerd. Lowlevel handlers zijn vaak de oorzaak van onduidelijke foutmeldingen.
De lowlevel handler kan echter do highievel handler aanroepen, zodat de gebruiker geen verschil merkt
tussen hardware en software checks.
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Bij gebrtiik in de praktijk bevat een programma vaak belangrijke data, die mogelijk nog
niet bewaard is. Nu is het belangrijkste doel om deze data te beschermen door een
exception-handler te gebruiken die deze data bewaart. Dit onderscheid is mogelijk door
verschillende exception-handlers te gebruiken.

Feedback naar de programmeur

In de huidige situatie heeft een programmeur meestal geen enkele controle over
runtime checks, behalve de mogelijkheid om ze aan of uit te zetten. Het doel is dat de
programmeur bepaalt welke checks op welke plaatsen in het programma worden
gegenereerd. Dit kan door het gebruik van speciale pseudo-instructies in de source-
code waarmee checks tijdelijk uitgezet worden. De compiler verwijdert dan zoveel
mogelijk checks tijdens runtime check optimalisatie, en meldt de overgebleven checks
aan de programmeur, zodat deze weet waar nog checks staan. Op deze plaatsen kan
het programma worden afgebroken als de check faalt. De programmeur kan flu nagaan
of er misschien nog fouten in het programma zitten. Alle operaties waar na
optimalisatie geen runtime checks meer staan, zijn onder alle omstandigheden correct.

Het is mogelijk dat tijdens runtime checks optimalisatie al zeker is dat een check
faalt. Dit betekent dat als het stukje code waarin de check staat uitgevoerd wordt, de
check zeker faalt: een fout. Merk op dat de feedback ervoor zorgt dat de programmeur
mogelijke fouten op kan sporen nog voordat het programma getest wordt (of zelfs
uitgevoerd...). Hierdoor worden programma's robuuster. Als geen feedback wordt
gegeven is het mogelijk dat een fout pas door gebruikers gevonden wordt, en veel geld
kost.

Voorbeeld: Optimalisatie van Quicksort

Als voorbeeld van runtime check optimalisatie is het Quicksort programma uit het vorige
hoofdstuk met range en arraybound checks geoptimaliseerd. Het programma is eerst naar
assemby-listing gecompileerd, en vervolgens zijn de runtime checks met de hand
geoptimaliseerd. In figuur 2 staan de resultaten vOór optimalisatie (met maximale compiler
optimalisatie), na lokale, na globale runtime check optimalisatie, en zonder runtime checks.

Risc PC (30 MHzARM 610) HP 9000-735 (99 MHz PA 7100)

Optimalisatie Runtime

Runtime

overhead

Aantal

checks Runtime

Runtime

overhead

Aantal

checks

Compiler 5.35 (s) 65% 30.3 M 0.87 (s) 48% 25.6 M

Lokaal 4.79 (s) 17% 11.6 M 0.71 (s) 21% 11.6 M

Globaal 3.27 (s) 0.9% 0.79 M 0.59 (s) 0.3% 0.79 M

Geen checks 3.24 (s) 0% 0 M 0.59 (s) 0% 0 M

Figuur 2: De resultaten van Quicksort met range en arraybound checks op een array van 256 K elementen.
In de eerste nj wordt maximale compiler optimalisatie (03) gebruikt, in de volgende twee njen is met de
hand uitgevoerde lokale en globale runtime check optimalisatie gedaan, de laatste nj geeft do runtime aan
zonder checks. In de kolommen staat do runtime, de runtime overhead en het aantal uitgevoerde checks
voor de twee systemen.

De HP-compiler deed eon aantal eenvoudige optimalisaties en gebruikt speciale hardware check-
instructies, waardoor de overhead van checks meestal kleiner is dan bij de compiler voor de Risc PC. Het
grote verschil tussen de sneiheid van do twee systemen komt vooral voort uit het feit dat do HP snetle
secundaire write-back caches heeft (20 ns accesstijd), terwiji do Risc PC trage DRAMs gebruikt (190 ns
accesstijd...).
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Realisatie<
De optimalisaties bestaan uit het verwijderen van dubbele en overbodige checks, en
toepassing van efficiëntere checks. Bij lokale optimalisatie worden checks alleen binnen
basic blocks apart geoptimaliseerd, bij globale optimalisatie worden alle checks in het
programma als geheel beschouwd. Het aantal uitgevoerde runtime checks na globale
optimalisatie daalt hierdoor met een factor 30 - 40, terwijl de wntime overhead van de
checks tot minder dan 1% daalt! Een overhead van 10 tot 20% is in veel gevallen echter nog
acceptabel. Deze resultaten tonen aan dat runtime check optimalisatie de overhead van
runtime checks sterk kan verminderen.

Realisatie

De realisatie van de oplossingen kan op twee manieren gebeuren, door middel van libraries
of door de compiler aan te passen:

• Compiler

De beste manier om de nadelen van runtime checks op te lossen is door de compiler te
veranderen. Optimalisatie kan in elk van de drie onderdelen van een compiler
plaatsvi nden:

• Front-end: Het front-end van de compiler vertaalt een programma naar een
tussencode. Tijdens deze vertaling kunnen eenvoudige optimalisaties op checks
gedaan worden, zoals het vermijden van de generatie van identieke checks, en het
genereren van eenvoudige checks. Door het gebruik van speciale check-instructies zijn
de checks te onderscheiden van if-statements.

• Tussencode: Op de tussencode worden meestal een aantal standaard optimalisties
gedaan. Omdat checks hierbij slecht geoptimaliseerd worden, is een speciale check
optimalisator nodig om zoveel mogelijk overbodige checks verwijderen.

• Back-end: Het back-end vertaalt de tussencode statements en de overgebleven
checks naar zo efficient mogelijke machinetaal-instructies. Hierbij kunnen speciale
machine-afhankelijke optimalisaties gedaan worden om de overhead van de checks te
minimaliseren.

Analoog aan de manier waarop syntax- en type fouten op sommige systemen in de
editor worden onderstreept, kan de compiler warnings en overgebleven runtime checks
melden.

• Libraries

Als het niet mogelijk is om een compiler aan te passen, kan er toch wat aan de
problemen van runtime checks worden gedaan. Exception-handling kan toegevoegd
worden met een eenvoudige library. Optimalisatie van runtime checks is mogelijk door
gebruik te maken van hardware, waarbij bijvoorbeeld geheugenbeveiliging gebruikt kan
worden om lees of schrijt-acties van en naar illegale adresruimtes te detecteren.

Als een compiler geen runtime checks genereert, kan een preprocessor runtime
checks implementeren door in de programma-tekst it-statements toe te voegen, die de
precondities van operaties (of van de programmeur) controleren. Het nadeel hiervan is
dat deze checks slecht geoptimaliseerd worden door de compiler. Om alle mogelijke
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_____________

foute array- en pointer referenties in C te detecteren is bijvoorbeeld een preprocessor
ontwikkeld die runtime checks aan een programma toevoegt [Austin94].

Een andere mogelijkheid is het aanpassen van bestaande libraries om ingewikkelder
runtime errors te detecteren. Een voorbeeld is het toevoegen van checks op
precondities aan functies in de standaard C-library. Veel functies laten een programma
vastlopen als de parameters foutief zijn:

FILE *infile;

String2O version;

infile = fopen (objects/airplane", uru);

fscanf (infile, %Su, version);

Als de file niet wordt gevonden, levert fopen de Null-pointer als resultaat. Indien de
programmeur vergeet om hierop te checken en de pointer vervolgens in het volgende
statement gebruikt, worden referenties via de Null-pointer gedaan (de C-library gebruikt
geen runtime checks). Als er geen mogelijkheid is om Null-pointers met hardware te
detecteren, wordt data van een niet bestaande en niet geopende file gelezen, wat
vrijwel zeker fout gaat. Als er andere statements voor de fscanf staan, is de fout
moeilijk op te sporen. Door een stub te gebruiken die de preconditie van fscanf
controleert, zijn deze problemen te vermijden. De stub-routine wordt flu gebruikt in
plaats van fscanf, checkt bij aanroep de preconditie, en springt als deze geldt naar de
onginele fscanf routine.

Omdat heap-fouten vaak voorkomen, en tot moeilijk opspoorbare fouten leiden,
worden stub-routines in de praktijk veel gebruikt bij heap (de)allocatie routines.
Vanwege hun grote overhead worden deze libraries echter alleen bij de ontwikkeling
van software gebruikt.

Literatuur

Het optimaliseren van runtime checks is een vrij algemeen probleem. Arraybound checks
vormen een onderdeel van runtime checks. In de oplossingen die gepubliceerd zijn, wordt
vaak dataf low analyse gebruikt om checks te optimaliseren.

Er is ook een andere benadering mogelijk: bij propagatie van constanten wordt
geprobeerd om te bepalen welke variabelen constanten zijn, en welke niet. Operaties op
constanten kunnen meestal door de compiler geevalueerd worden. Range-analyse is het
algemene geval van constanten propagatie, waarbij de mogelijke waarden van vanabelen
bepaald worden. Hiermee is het mogelijk om checks te elimineren en efficiëntere code te
genereren.

Hieronder staat een korte beschrijving van de belangnjkste artikelen die over optimalisatie
van arraybound checks gaan. Aan het einde van ieder artikel staat de conclusie van de
auteur.
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Literatuur: Harrison—

Compiler analysis of the value ranges for variables

William Harrison [Harrison77]

Met een speciale dataflow analyse kan het bereik van de waarden van variabelen in een
programma bepaald worden. De range van een variabele kan worden gebruikt om
optimalisaties te doen, zoals eliminatie van runtime checks en betere codegeneratie. De
bepaling van de ranges gebeurt in drie fases, namelijk range propagatie, range analyse en
loop counting.

Een programma bestaat na vertaling door het front-end van de compiler uit eenvoudige
tussencode statements. Alle statements zijn genummerd, zodat ze addresseerbaar zijn. Dit
adres heet een program-point. Er is een standaard analyse gedaan om def-use informatie
over de vanabelen te krijgen. Een program point kan een definitie aan een variabele zijn (x :=
expr) of een test met een sprong (if-statement). De use-points van een definitie zijn aVe
plaatsen die do waarde van de expressie gebruiken. In de expressie van een definitie of een
test kunnen waarden van andere vanabelen gebruikt worden. Alto program-points waar deze
variabelen gedefinieerd kunnen zijn, worden def-points genoemd. Van ieder program point
wordt een range bijgehouden als een onder en bovengrens: mm. .max. Alle ranges, behalve
die van constanten, worden op oneindig geinitialiseerd.

Range Propagatie: Bij range propagatie worden alle program-points bijgehouden waarvan
de range gepropageerd moet worden. lnitiOel zijn dit alle program-points die een bekende
range hebben. Bij iedere stap wordt er uit deze verzameling een program-point gekozen. Van
iedere variabele die wordt gebruikt in de definitie of test, wordt de vereniging van de ranges
van hun def-points genomen, waarna de range van de expressie te berekenen is. Hierbij
wordt gerekend met ranges: 1 ..1 0 + 2..5 = 3..1 5. Als de nieuw berekende range accurater is
dan de huidige (dwz. het minimum is groter, of het maximum kleiner), wordt de range van het
program-point veranderd, waarna de use-points van het huidige program point in nog de te
behandelen verzameling worden opgenomen. Bij een test-point maakt Harrison onderscheid
tussen de true- en false-tak, waar de test-conditie als true resp. false aangenomen wordt,
zodat betere ranges voor de in de test gebruikte vanabelen worden gevonden. Het algoritme
propageert de ranges totdat er geen verandenng optreedt.

Harrison merkt terecht op dat als er een check in de code staat, deze (omdat het een test-
point is) informatie toevoegt aan het programma, waardoor do ranges van de geteste
variabelen accurater worden. Het interessante is dat do test zelf hierdoor in veel gevalen
weggelaten kan worden.

Range Analyse: Range analyse wordt gedaan in lussen om ranges te bepaten van inductie
variabelen. Een inductie-variabele is een vanabele waarvan do waarde een vorgelijking is
waann de waarde van de vonge lus-iteratie in voorkomt, zoals in i := i + 1. AIs het aantal
iteraties van de lus bekend is, kan in veel gevallen de range van de inductie-variabele
berekend worden. Deze analyse is noodzakelijk omdat hot range-propagatie algoritme
anders oneindig veel stappen kan nemen.

Loopcounting: Het aantal iteraties van een lus is te bepalen met loop-counting. Er is eon
bovengrens op het aantal iteraties te bepalen als or een constante dofinitio aan eon
variabele is gedaan voor de lus, de variabelo monotoon stijgt of daalt in de lus, en de loop-
guard de vanabele gebruikt in eon test, waarbij alle gebruikte ranges bekend zijn. Na loop-
counting en range-analyse zijn er mogeijk eon aantal ranges accurater geworden. De dne
stappen wordon herhaald totdat or geen veranderingen optreden.
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De representatie van ranges kan een bitmap zijn van de mogelijke waarden (bij karakters),
een verzameling zijn van onder en bovengrenzen, of uit symbolische informatie bestaan.

Na het uitrekenen van ranges kunnen er specifieke optimalisaties gedaan worden. Eén
van de mogelijkheden is het weglaten van onnodige tests als uit de range van de gecheckte
variabelen is at te leiden dat de test altijd Of true Of false levert. In beide gevallen is de test
overbodig, en eventueel ook de code in één de takken. Omdat het weglaten van code
veranderingen geeft in de dataflow, is het mogelijk de range berekening te herhalen voor
nauwkeuriger resultaten. De overgebleven tests kunnen uiteindelijk gemeld worden aan de
programmeur, zodat deze weet waar het programma mogelijk een fout bevat.

Conclusie: Deze vorm van dataflow analyse is door zijn eenvoud en snelheid zeer
geschikt om range checks te optimaliseren. Er kunnen meer checks geoptimaliseerd
worden dan met andere methoden mogelijk is.

• Economic range checks in Pascal

J. WELSH [WeIsh78]

Runtime checks zijn onder andere nodig om variabelen binnen de range van hun type te
houden. Optimalisatie van deze checks is mogelijk door de range van vanabelen en
expressies te berekenen. Een eenvoudige representatie voor ranges is een constante onder-
en bovengrens: min..max. De ranges van expressies worden vervolgens gebruikt om
arraybound en range checks te elimineren. Omdat de Pascal-compiler waarin Welsh de
check optimalisaties wil implementeren one-pass is, kunnen alleen front-end optimalisaties
gedaan worden: het is onmogelijk om dataflow analyse in een one-pass compiler te doen.

Gedeclareerde range: Van iedere variabele wordt de gedeclareerde range bijgehouden. De
waarden van variabelen moeten in ieder geval binnen deze range blijven. Met behulp van
range- en overflow checks wordt dit gecontroleerd. Het is belangrijk dat alle vanabelen
gelnitialiseerd zijn. Als dit niet het geval is, kan de waarde van een variabele buiten de
gedeclareerde range liggen. Als niet zeker is of een variabele gelnitialiseerd is, moot de
maximale range van een machinewoord gebruikt worden in plaats van de gedeclareerde
range.

Value range: Van iedere expressie wordt de value range bijgehouden. Dit gebeurt door de
range van alle operanden te bepalen, waarna de range van de expressie uitgerekend kan
worden. Voor de range van variabelen en functie-resultaten wordt de gedeclareerde range
gebruikt, voor constanten de constante zelf. De compiler moet kunnen rekenen met ranges,
zoals het optellen en vermenigvuldigen van ranges, zonder dat or compile-time overflow
optreedt. Als het mogelijk is dat do resulterende range overflow geeft, moeten or overflow
checks gobruikt worden om dit te voorkomen. De resulterende range blijft zo binnen do
range van eon machinewoord van de doel-machine.

Vereiste range: Expressies worden toegekend aan variabelen, gebruikt bij array-indicering,
als functie-parameter, enz. In veel gevallen wordt er een beperking opgelegd de maximale
range van de expressie. De maximale range die de expressie mag hebben is de vereiste
range. Zo moet do value range van de expressie i + 1 in i := i + 1 binnen de gedeclareerde
range van i liggen. Door de vereiste ranges met de value ranges te vergelijken kan bepaald
worden of er een runtime check nodig is. Als de value range geheel binnen de vereiste range
ligt, is er geen runtime check nodig. Als do value range geheel buiten de vereiste range ligt,
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kan de compiler een foutmelding genereren. Als de ondergrens van de value range kleiner is
dan de ondergrens van de vereiste range, is een runtime check nodig op de ondergrens. Er
is een runtime check nodig op de bovengrens als de value range groter kan zijn dan de
vereiste range. Runtime checks worden dus geoptimaliseerd door geen overbodige checks
te genereren.

In sommige gevallen zijn er meer optimalisaties mogelijk. Zo kan de index-vanabele van
een for-statement gecontroleerd worden op de juiste range vOór do uitvoering van de lus. In
veel gevallen is ook do loop-entry test overbodig (for-lussen worden vertaald als if-then-
repeat-until lussen).

Resultaten: Vervolgens evalueert Welsh zijn range optimalisaties met eon aantal
testprogramma's. Als de programmeur geen subranges declareert, genereert de compiler
toch veel range checks. Dit komt omdat de value range alleen gebruikt kan worden om eon
of twee checks to optimaliseren. Betere resultaten worden verkregen door subranges te
gebruiken bij de declaratie van variabelen. Bij de testprogramma's zorgen do juiste
subranges ervoor dat er nauwelijks runtime checks nodig zijn: De overhead van runtime
checks is zonder gebruik van subranges ongeveer 95%, en daalt bij hot gebruik van
subranges tot 2%. Het interessantste van het gebruik van subranges is dat er ook efficiëntere
code gegenereerd wordt: de resulterende code zonder checks is gemiddeld 5% sneller (de
echte overhead van runtime checks is dus ongeveer 7%). Dit komt omdat er in veel gevalten
snellere unsigned bewerkingen gebruikt kunnen worden.

Conclusie: Als een variabele na een toekenning gebruikt wordt, gebruikt Welsh de
gedeclareerde range van die variabele, en niet de value range als doze kleiner is. Door
de value range per variabele te bewaren, en na iedere toekenning bij te houden,
worden de value ranges van expressies veel nauwkeunger. Hierdoor kunnen veel meer
runtime checks geoptimaliseerd worden (analoog aan [Harrison77]). Welsh beschrijft
bijvoorbeeld een routine voor matrix-vermenigvuldiging, waarin 16 arraybound checks
staan. Omdat atle indices in de array's for-loop vanabelen zijn (waarvan de value range
binnen do grenzen van de array-indices ligt) zijn alto checks overbodig: do loop
variabelen hebben precies do juiste range om de array te indiceren, waardoor er geen
checks gegenereerd hoeven te worden.

A fresh look at optimizing arraybound checking

Rajiv Gupta [GUPTA9O]

Gupta definieert de Minimal Control Flow Graph (MCFG), eon gereduceerde versie van de
controiflow graph (CFG). Deze MCFG bevat alleen arraybound checks en statements die
variabelen definieren die gebruikt worden in doze checks. Lege lussen en if-statements
worden verwijderd. Een MCFG is gemiddeld twee keer zo klein als eon CFG, zodat de
arraybound check optimalisaties sneller uit te voeren zijn.

Checks worden verdeeld in lowerbound en upperbound checks. Een arraybound check
bestaat altijd uit eon lowerbound en een upperbound check: i >= Lower en i <= Upper. Deze
grenzen zijn constanten, behalve bij dynamische arrays. Door aparte checks to genoreren, is
de kans groter dat één van de checks geoptimaliseerd kan worden.

Lokale optimalisatie: Lokale optimalisaties worden uitgevoerd in de basic blocks van do
MCFG. Twee checks zijn identiek als ze dezelfde vanabele checken, en dezelfde upper of
lowerbound hebben. Als er geen definitie is aan de gecheckte variabele tussen twee
identieke checks, kan de tweede check verwijderd worden (check eliminatie).
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Globale optimalisatie: Globale optimalisaties worden uitgevoerd door middel van een
dataflow analyse op checks. Een check in een BB kan geoptimaliseerd worden als er
available checks in alle voorafgaande BB's zijn, zodat ze de check bewijzen. Een check is
available als ema geen toekenning aan de gecheckte vanabele wordt gedaan of als alle
definities monotone definities zijn. Een lowerbound check i >= C blijif available als er
toekenningen worden gedaan aan i, waarbij i gelijk blijft of wordt verhoogd (monotoon
st,jgend). Een upperbound check blijft available als de gecheckte variabele monotoon dalend
is. Zo kunnen checks aan het einde van een BB identieke checks in opeenvolgende BB's
optimaliseren.

Loopoptimalisatie: Bij de volgende stap worden checks zoveel mogelijk uit lussen
verwijderd (check-propagatie), waardoor het aantal uitgevoerde checks wordt verminderd.
Dit gebeurt door checks op variabelen die niet worden toegekend in de Pus (loop-invariante
checks) en checks op Ioopvariabelen voor de lus te plaatsen. Het is altijd mogelijk om checks
op monotoon stijgende loopvanabelen voor een lus te halen. Upperbound checks kunnen
alleen voor een lus gezet worden als de maximale waarde van de Ioopvanabele te bepalen
is. Dit is altijd het geval bij for-lussen.

Voordat checks uit de lus verplaatst worden, moeten checks eerst verplaatst worden naar
BB's die in iedere iteratie van de Pus uitgevoerd worden (loop dominating blocks). Zo kan een
check voor een if-statement geplaatst worden als in de then-tak en de else-tak twee checks
staan, die identiek zijn, en gebruik maken van dezelfde defintie van de gecheckte variabele.
De checks in de then- en else-tak kunnen daarna verwijderd worden. In de tweede fase
worden de checks in loop dominating blocks beschouwd voor propagatie tot buiten de Pus.

Checks op identieke variabelen, maar met verschillende grenzen worden bij een extra
lokale optimalisatie samengenomen tot één nieuwe check (check combinatie). Zo kunnen
meerdere lowerbound checks gecombineerd worden tot één met als ondergrens het
maximum van de lowerbounds.

I nterprocedurele optimalisatie: De laatste mogelijke optimalisatie is interprocedurele
optimalisatie van checks. Checks die aan het begin van een procedure staan en parameters
checken, kunnen naar alle aanroepers gepropageerd worden. Omdat parameters vaak
constanten zijn, en er eventueel available checks zijn, zijn de checks daar eenvoudig te
optimaliseren. Het is onverstandig om informatie van de aanroeper te propageren naar de
aangeroepen procedure, omdat deze ook door andere procedures aangeroepen kan worden
(alleen bij lokale procedures zou dit kunnen).

Resultaten: Gupta concludeert dat zijn optimalisaties effectiever zijn dan de standaard
optimalisties, en dat uit experimentele resulaten blijkt dat programma's 80% sneller worden
na optimalisatie (bijna twee maal zo snel), waarbij de overhead afneemt tot ongeveer 30%
(ten opzichte van het programma zonder checks). Ongeveer 80% van de arraybound checks
wordt verwijderd.

Conclusie: Wat Gupta vergeet te vermelden is dat het uitrekenen van de MCFG vanuit de
CFG, iets wat vrij complex is, wel eens meer tijdverlies kan opleveren dan de winst bij
optimalisatie. Bovendien moeten zowel de CFG en de MCFG in het geheugen
opgeslagen worden. De gevallen waarbij een lowerbound of een upperbound check
geldig blijft na monotone definities zijn fout. Zo beweert Gupta dat een lowerbound
check i >= Mm available blijft na definities als i := i * 2. Dit is tout: de check i >= -3 is
niet available na i := * 2 voor i = -2. Gupta neemt waarschijnhijk aan dat alle onder en
bovengrenzen van checks positief zijn. Dit is niet het geval in Pascal, waarop Gupta
zijn voorbeelden baseert.

De optimalisatie door available checks na monotone definities wordt vreemd genoeg
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niet uitgevoerd bij lokale optimalisatie, hoewel dit wel mogelijk is. Zo kan een check niet
lokaal geoptimaliseerd worden als de gecheckte variabete gedefinleerd wordt. Zoals
Gupta zelf at zegt, zijn veel definities monotoon, waardoor een identieke check mogelijk
nog wél geldig was. Deze onvolkomendheid is erger dan het lijkt omdat BB's in de
MCFG voel groter zijn dan in de CFG.

Optimization of array subscript range checks

Jonathan Asuru [ASURU92]

Asuru probeert de resultaten van oa. [Gupta9O] te verbeteren door zich te concentreren op
lussen. Altereerst transformeert hij while en for-lussen tot if-then-repeat lussen, zodat er geen
problemen kunnen ontstaan bij het verplaatsen van code uit de us. Deze transformatie wordt
in voel gevallen al gedaan bij traditionele optimalisaties. Vervolgens wordt geprobeerd om de
if-then te elimineren, zodat uiteindolijk een repeat-lus overblijft. Dit is mogelijk bij for-lussen
met constante grenzen. Het voordeel hiervan is dat informatie nu gemakkelijk te propageren
is tussen geneste lussen. Checks kunnen, als dit mogolijk is, uit meerdere geneste lussen
worden verplaatst. [Noot van de auteur: De methode waarop deze if-statements's worden
verwijderd is ingewikkeld, bovendien is het gegeven voorbeeld tout.]

Lokale optimalisatie: Bij lokale optimalisatie worden checks als het ware naar boven tot het
eerste basic block van de lus, waar ze in staan, gepropageerd, waarbij de checks worden
gemodificeerd volgens definities op de variabelen.

[ Noot van de auteur: Asuru bepaalt van eon loopvariabele do maximum en minimum
waarde, waarna deze de variabelen in de checks vervangen. Het probleem is dat deze
methode tout is: In het voorbeeld dat Asuru geeft worden checks zo aangepast, dat het
programma met runtime check optimalisatie een falende check kan hebben, terwijl het
originele programma geen falende check heeft!]

Als eon variabele wordt verhoogd met een constante, wordt een check erna bij propagatie
verlaagd met de constante, zodat do check voor de toekenning geplaatst kan worden. Zo
kunnen veel meer optimalisaties gevonden worden dan in [Gupta9O].

Twee lower of upperbound checks kunnen worden samengenomen tot één met het
maximum, respectivelijk het minimum van do twee grenzen als nieuwe grens. Dit leidt tot
optimalisatie van back-dominance checks, waarbij een check sterker is dan een
voorafgaande. In [Gupta9O] worden alleen checks verwijderd als een voorafgaande check
eon volgende bewijst, en niet andersom.

Loopoptimalisatie: Lussen worden geoptimaliseerd door available checks met dataf low
analyse to bepalen, en overbodige checks to elimineren.

Noot van do auteur: Voor zover te bepalen is, gebruikt Asuru net als Gupta available
checks om checks te verwijderen. Do fout die Asuru maakt is dat hij any-paths dataflow
analyse doet om de available checks to bepalen (in plaats van all-paths dataflow). Een check
is bij Asuru available in eon BB, als do check in één van alle mogelijke voorgaande BB's
voorkomt. Het is dus niet zeker of doze check ook echt is uitgevoerd... De corrocte dofinitie is
dat do check in alle voorgaando BB's uitgevoerd moet zijn. Het voorbeeld, waarmee Asuru
do ingewikkelde formulos verduidelijkt is tout. In pnncipe zal de analyse (met onige
correctios...) meer checks kunnen optimaliseren dan [Gupta9O].]

Conctusie: Hot basis idee van hot verplaatsen van chocks waarbij checks gemodificeerd
worden is bruikbaar. Zo kunnen voel moer redundanto chocks gevonden worden dan
met standaard dataf low analyse.
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• Optimizing array bound checks using flow analysis

Rajiv Gupta [GUPTA93J

Lokale optimalisatie: Bij lokale optimalisatie wordt weer gezocht naar identieke checks, die
dezelfde vanabele controleren en dezelfde constante lower of upperbound hebben. Als twee
identieke checks gebruik maken van dezelfde definitie van de vanabele, is de tweede check
overbodig. Dit betekent dat er tussen twee identieke checks geen toekenning mag staan aan
de gecheckte vanabele. Verder worden checks met dezelfde grenzen, maar met
verschillende gecheckte variabelen geoptimaliseerd ats de compiler kan bepalen dat één van
de variabelen altijd groter of kleiner is dan de andere (by. j := i + 1). De checks worden
vervangen door één check op de variabele met de kleinste waarde bij lowerbound checks en
de grootste waarde bij upperbound checks. Merk op, dat hierdoor delayed checks kunnen
ontstaan. Het is ook mogelijk dat twee checks dezelfde variabele checken, maar dat de
onder of bovengrenzen verschillend zijn. Deze checks worden vervangen door een check
met het maximum van de grenzen bij lowerbound checks, en het minimum bij upperbound
checks.

[Noot van de auteur: Deze lokale optimalisatie is veel beter dan in [Guptago]. Alleen zegt
Gupta niets over volgorde van de optimalisaties (deze is belangnjk omdat de mogelijkheid
van checks met ongelijke variabelen en ongelijke grenzen niet wordt beschouwd), en waar
de checks precies terechtkomen. In een voorbeeld komen de overgebleven checks na
optimalisatie bovenin het BB terecht. Dit kan echter lang niet in alle gevallen.]

Globale optimalisatie: Bij globale optimalisatie wordt er gezocht naar checks die latere
checks overbodig maken (available checks), en naar checks die eerdere checks overbodig
maken (very busy checks). Er worden alleen checks beschouwd op dezelfde variabele of
tussen variabelen die ontstaan door een monotone definitie. Als er een check op i wordt
gedaan, en j = i + 1, k = i * 2, worden checks op i en j, en checks op i en k beschouwd voor
optimalisatie omdat j en k monotone definities van i zijn, maar niet checks op j en k.

De optimalisatie gebeurt door forward en backward dataf low analyse. Eerst worden very
busy checks gezocht met een backward-flow analyse. Een check aan het einde van een BB
is very busy als in alle volgende BB's een identieke check staat of een check die sterker is
(en dus de andere impliceert). Zodra deze informatie bekend is, kan het huidige BB
meegenomen worden, waarna de BB's die eraan vooraf gaan worden behandeld. Bij de
berekening van very busy checks wordt gebruik gemaakt van monotone definities, zodat een
check na een definitie very busy kan blijven. [Dit is echter onmogelijk: zie hieronder]. Na de
dataflow analyse worden sommige checks gemodificeerd. Dit kan als er een very busy check
V is na een check C, en V is sterker dan C (V impliceert C). Nu kan C vervangen worden
door V.

Noot van de auteur: er zijn geen monotone definities mogelijk als very busy checks
worden vervangen zoals hierboven is beschreven:

CHECK i <= 10 CHECK i <= 9

i : i + 2 i : i + 2

CHECK i <= 9 ;very busy?
C i < 9 ) C i < 11 ) ; NIET equivalent

De definitie van very busy checks die Gupta gebruikt, is dat de check i <= 9 very busy is
voor een monotone definitie die i verhoogd. i <= 9 is dus very busy bij de check i <= 10. De
check i <= 10 wordt vervangen door i <= 9 omdat i <= 9 de check i <= 10 /ijktte impliceren.
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Als gevoig van de toekenning i := i + 2, waarover de check is verplaatst, is dit niet het geval,
zodat de vervanging niet toegestaan is. Uit de mogelijke ranges van variabele i blijkt
inderdaad dat de codefragmenten niet equivalent zijn: na vervanging zijn de waarden i = 10
en i = 11 toegestaan, waardoor er buiten een array geIndiceerd kan worden. De correcte
vervaning van i <= 10 is i <= 7.

Hieronder staat hetzelfde voorbeeld, maar met i := i - 2, en de omgekeerde definitie van
very busy checks (waarbij vervanging eveneens fout is):

CHECK i <= 10 CHECK i <= 9

i i — 2 i : I — 2

CHECK i < 9 ;very busy?
{ i < 8 } ( i < 7 ) ; NIET equivalent

De check i <= 9 is very busy, omdat I <= 9 na de toekenning i := i - 2 geldig blijft, en i <= 9
de check i <= 10 lijkt te impliceren. Door de toekenning is dit niet het geval, waardoor de
vervanging niet toegestaan is: Als i = 8 voor het uitvoeren van de statements, zal het
voorbeeld na propagatie een exception geven... De correcte vervanging voor i <= 10 is in dit
geval: i <= 10. Very busy checks en monotone definities gaan niet samen (op de manier
waarop Gupta ze gebruikt).]

Nadat de very busy checks zijn gevonden, worden de checks geoptimaliseerd met
forward-flow analyse. Dit gebeurt door de available checks te bepalen aan het begin van
ieder BB. Een check is available als er in ieder voorgaande BB een identieke check staat of
een sterkere check. Ook hier blijven checks geldig na monotone definities.

[ Gupta maakt weer dezelfde fout door aan te nemen dat een check na een
vermenigvuldiging met of deling door een constante geldig blijft. Als de lower of upperbound
negatief is, is dit niet het geval. Als er een check C gevonden wordt, en er is een sterkere
available check voor C, dan wordt C weggelaten. Door (correcte) modificatie van very busy
checks kunnen er meer available checks gevonden worden.]

Loopoptimalisatie: Als laatste worden lussen beschouwd. Loop-invanante code, inclusief
checks, wordt buiten de lus gezet. Verder worden checks op loopvanabelen buiten de lus
gehaald, zoals in Gupta's vorige artikel. Hiervoor moeten checks eerst gepropageerd worden
naar BB's die iedere iteratie uitgevoerd worden (loop dominating blocks). Dit kan door
identieke checks die in alle BB's na een loop dominating block uitgevoerd worden te
verplaatsen in het dominating block.

Resultaten: Gupta concludeert dat zijn optimalisaties vrij good zijn, en dat het aantal
uitgevoerde runtime checks bij een aantal testprogramma's in theorie tot 22% reduceerde
(ofwel 78% van de uitgevoerde checks werd verwijderd). Uit een tabel blijkt dat gemiddeld
meer dan de helft van de reductie te danken is aan lokale optimalisatie. Vooral de lokale
optimalisaties kunnen nog beter door echt gebruik te maken van de statements, en niet
alleen uit te gaan van monotone definities.

Conclusie: De optimalisaties zijn beter dan in [Gupta9o], vooral door de extra lokale
optimalisaties. Er zitten echter nog steeds fouten in de algoritmes.
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Conclusie

Hoewel meestal meer dan 75% van alle checks verwijderd worden door de verschillende
methodes, is geen van de algoritmen optimaal. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat veel
van de beschreven algoritmen mm of meer ernstige fouten bevatten, waardoor incorrecte
resultaten worden geleverd (die testresultaten positief beInvloeden).

De ideeên waaruit de algoritmes zijn ontstaan zijn wel goed te gebruiken. Checks kunnen
geoptimaliseerd worden door propagatie, eliminatie en combinatie. Eliminatie van checks is
mogelijk door de ranges van variabelen in een programma te bepalen, door very busy of
available checks. In het volgende hoofdstuk worden de correcte formele definities behandeld
die nodig zijn voor eliminatie, propagatie en combinatie van checks. Pas daarna wordt
bekeken hoe deze optimalisaties geImplementeerd kunnen worden. Hierdoor is zeker dat het
uiteindelijke algoritme geen fouten bevat.
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Optimalisatie van runtime checks

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende runtime check optimalisaties en de mogelijke
implementatie ervan. Allereerst worden de correctheidseisen behandeld, waama
optimalisatie van checks door eliminatie, propagatie en combinatie van checks aan bod
komt. Tenslotte wordt een aantal methoden besproken waarmee informatie over een
programma verzameld kan worden om deze optimalisaties uit te voeren. Omdat range
checks het vaakst gebruikt worden, wordt hierop uitvoerig op ingegaan.

Correctheidseisen

Het doel van runtime check optimalisatie is het minimaliseren van de runtime overhead als
gevolg van het uitvoeren van runtime checks. Checks maken geen deel uit van do
berekeningen in een programma. Het gevoig hiervan is dat er andere optimalisaties op
checks mogelijk zijn dan op de rest van het programma.

De optimalisaties op checks bestaan uit het verplaatsen van checks zodat ze minder vaak
worden uitgevoerd, het weglaten van overbodige checks, en het samennemen van checks.
Runtime checks mogen natuurlijk niet zomaar verwijderd, verplaatst of veranderd worden.
De optimalisaties moeten voldoen aan twee correctheidseisen:

De programma's zijn equivalent

Een programma moet na runtime check optimalisatie semantisch gelijk zijn aan het
programma voor optimalisatie. Voor elke invoer moeteri de programma's of allebei niet
of allebei wel een exception signaleren als gevoig van een check waarvan de
preconditie niet geldt (een runtime error). De programma's zijn dus even robuust: ze
detecteren evenveel runtime errors. Als er geen exception gesignaleerd wordt moet de
uitvoer van het geoptimaliseerde programma gelijk zijn aan de uitvoer van het
ongeoptimaliseerde programma. Dit betekent dat zowel hot exception-gedrag als de
uitvoer van de programma's equivalent is.

Merk op dat de exceptions niet op dezelfde punten in het programma gesignaleerd
hoeven te worden. Hierdoor is het mogelijk om bij optimalisatie checks te verwijderen
of te verplaatsen. In de meeste gevallen wordt een check na verplaatsing eerder
uitgevoerd.
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Geen ongedefinieerde waarden in het geheugen of de uitvoer

Tot nu toe werden runtime checks vOOr de operatie waarvan ze de preconditie moeten
controleren geplaatst. Op deze manier is zeker dat een ongeldige preconditie
gedetecteerd wordt voordat de bijbehorende operatie uitgevoerd wordt. Alle uitvoer die
gegenereerd wordt is hierdoor betrouwbaar, dwz. de uitvoer is berekend zoals in de
programmatekst staat.

Een check kan ook na de bijbehorende operatie uitgevoerd worden (delayed check).
Delayed checks zijn toegestaan zolang de toestand van het programma tussen het
uitvoeren van de operatie en het uitvoeren van de bijbehorende check onveranderd
blijft. De toestand van een programma is gedefinieerd als de geheugeninhoud en alle
gegenereerde uitvoer (inclusief files, printeruilvoer, etc.). De toestand van het
programma mag niet veranderen omdat anders ongedefinieerde waarden als gevoig
van een eventuele runtime error uitgeprint of bewaard kunnen worden. Exception-
handlers die niet-bewaarde files wegschrijven hebben dan weinig nut: de data kan door
de runtime error ongedefinieerde waarden bevatten, bovendien kan de code van de
exception-handlers overschreven zijn. Ongedefinleerde waarden als gevoig van
runtime errors mogen dus alleen in registers staan.

Defi n ities

Na een toekenning j := i + 1 in een programma geldt dat j > i. Hiervan kan gebruik gemaakt
worden bij optimalisatie van runtime checks. De volgende definities worden gebruikt om
variabelen met elkaar te vergelijken:

Definitie: De value range van een expressie op een bepaald punt in een programma is de
vereniging van de waarden die deze expressie kan hebben in alle executiepaden
waarin de expressie uitgerekend wordt.

lndelusFORi:=OTO100DO a[i*2]... isdevaluerangevani*2:O..200.

Definitie: Twee expressies x en y zijn vergehjkbaarals of:

• x en y een constante waarde hebben: x = C0, y = C1, Of:

• x en y een lineare functie zijn van een gemeenschappelijke variabele:
x = f (z), y = g (z) en f en g bevatten operaties waarvan de inverse bestaat.

Notatie: x y (vergelijkbaar)

i : j * 2;
k : i + 1;
1 j *

m := i & 3;
fl : i + 0;

In het voorbeeld zijn i, j en k met elkaar vergelijkbaar omdat ze lineaire functies zijn van j, en
iedere operator (+, -, , I) een inverse heeft. I is niet vergelijkbaar met i, j of k omdat I geen
Iineaire functie is van een vanabele (I = 2 *

I
* i). m is niet vergelijkbaar met een variabele

omdat de binaire AND geen inverse heeft. n is eveneens niet te vergelijken omdat n een
functie is van twee variabelen.
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Definities
:—

Definitie: Twee expressies x en y zijn gerelateerdals:
x y A x = f (z) A y = g (z) A f (v) � g (v) voor alle v E value range van z.

Notatie: x � y (x kleiner dan of gelijk aan y) of x � y (x groter dan of gelijk aan y)

In het bovenstaande voorbeeld geldt i � k (want k = i + 1). Er geldt niet i � j omdat j ook
negatief kan zijn. Als het minimum van de value range van j groter of gelijk aan 0 is, geldt wél
i �j.

De onderstaande definities worden gebruikt om overbodige checks te ontdekken door het
vergelijken van de gecheckte variabelen:

Definitie: Een runtime check is een operatie die een conditie op geldigheid controleert.
De conditie is een relationele boolean expressie die een vanabele (de gecheckte
variabele) met een constante of een andere variabele vergelijkt. Als de expressie tot
false evalueert, wordt een exception gesignaleerd (de check faalt). Na het uitvoeren
van een check geldt de conditie.

Notatie: Check i <= Max, Check i >= Mm, Check i> n, etc.

Definitie: Twee checks zijn vergelijkbaarals de gecheckte expressies vergelijkbaar zijn.

i : j * 2;
CHECK i < 100
CHECK j < 100

De checks op i en j zijn vergelijkbaar omdat i en j vergelijkbaar zijn.

Definitie: Twee checks zijn identiek als ze van hetzelfde type zijn, en dezelfde check-
expressies hebben.

Definitie: Een conditie CA in een check A impilceert een vergelijkbare conditie CB in check
B als voor de value range van de gecheckte vanabelen geldt dat de check-condities
elkaar impliceren: CA GB.

Omgekeerd betekent dit dat als één van de checks faalt, A faalt. (A wordt ook wel
sterker dan B genoemd)

Notatie: A B als A voor B uitgevoerd wordt (A is een dominance check).

B = A als A na B uitgevoerd wordt (A is een back-dominance check).

Definitie: Checks A en B zijn equivalent als A B en A B. Notatie: A B.

Equivalentie is erg belangrijk bij propagatie van checks: na het verplaatsen van een check
moet de check de onginele check impliceren, en omgekeerd.

Definitie: De vereniging van een aantal vergelijkbare check-condities is de zwakste
conditie: u1 1..n C = C als geldt dat C C, en er een J E 1 ..n bestaat met C = C.

Definitie: De intersectie van een aantal vergelijkbare check-condities is de sterkste
conditie: r 1..n Ci = C als geldt dat C C1 , en er een E 1 ..n bestaat met C = C.
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Definitie: Een conditie C is available in een basic block B als er in alle mogelijke
executiepaden P (Start, B) een check X, met X1 C uitgevoerd wordt.

De verzameling Avail (B) bevat alle checks die in alle mogelijke executiepaden van
Start naar B uitgevoerd worden, en die nog geldig zijn in het begin van B.

Definitie: Een conditie C is vely busy in een basic block B als er in alle mogelijke
executiepaden P (B, End) een check V met C Y, uitgevoerd wordt.

De verzameling VeryBusy (B) bevat alle checks die in alle mogelijke executiepaden
van B naar End uitgevoerd worden, en die geldig zijn vanuit B.

Stellingen

Uit de bovenstaande definities zijn de volgende stellingen af te leiden:

Een constante upperbound check i <= Max0 impliceert do check j <= Max1 als:
ijenj-Max1 �i-Max0

Een lowerbound check i >= Mm0 impliceert de check j >= Min. als:
ij en i - Min0�j - Mm1

Een check i <= n impliceert de check] <= n als: i �
Een check i >= n impliceert de check] >= n als: i � j

De conditie van de check i <= Max blijft geldig na de definitie i' := f (I) als: i' � I

De conditie van de check i >= Mm blijft geldig na de definitie i' := f (i) als: i � i'

Eliminatie van checks

Bij eliminatie van checks is het de bedoeling om overbodige checks te verwijderen. Een
check is overbodig als de check altijd geldt. Dit is het geval als er eon available of very busy
conditie is die de check-conditie impliceert. In doze gevallen kan de overbodige check
geelimineerd worden. Een check op een array-referentie met een constante index, zoals in a
[1], is bijvoorbeeld overbodig omdat de check altijd hetzelfde resultaat levert. In het geval de
check-conditie altijd false oplevert, geeft de compiler een foutmelding, en als de check altijd
geldt, wordt de check weggelaten.

Lokale eliminatie

Bij lokale eliminatie worden checks binnen een basic block beschouwd. Als voor checks A en
B binnen een basic block geldt dat A B of B A, is B bewezen, en kan geëlimineerd
worden. In het volgende voorbeeld staat de vertaling van a [i + 1] := a [i]:

CHECK 0 <= i <= 10
tO a [i]
t1 i + 1
CHECK 0 <= ti <= 10
a [ti] : tO
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De vanabelen i en ti zijn vergelijkbaar omdat ze afgeleid zijn van vanabele I. De checks
impliceren elkaar: i <= 10 ti <= 10, en i >= 0 ti >= 0. Twee van de checks zijn
bewezen, en kunnen geelimineerd worden:

CHECK 0 <= i
tO : a [1]ti i + 1

CHECK ti <= 10 ; delayed check
a [tl] : tO

Merk op dat het weglaten van de check i <= 10 (als gevolg van de back-dominance check ti
<= 10) tot ongewenste effecten kan leiden. Stel dat i = 100 vlak voor het uitvoeren van de
eerste check. De illegale array-referentie tO := a [100] wordt uitgevoerd omdat de check i <=
10 is weggelaten. Deze illegale referentie wordt niet door hardware voorkomen als deze
binnen het geldige deel van het geheugen plaatsvindt (als dit niet het geval is, is de check
effectief door hardware uitgevoerdl). De runtime error wordt pas gedetecteerd bij de check ti
<= 10. De fout wordt dus wel ontdekt, maar eventueel iets te laat. Zo'n uitgestelde check
heet een delayed check. Alle back-dominance checks leiden tot delayed checks. Omdat
delayed checks tot ongewenste eftecten kunnen leiden, wordt verderop behandeld welke
soorten delayed checks wel en niet zijn toegestaan.

Globale eliminatie

Bij globale eliminatie wordt geprobeerd om checks die in verschillende BB's staan, te
elimineren. Een check kan geelimineerd worden als de check voor alle mogelijke executies
van het programma bewezen wordt door een very busy of een available conditie. Formeler
geformuleerd:

A is de verzameling van alle mogelijke executiepaden van Start naar End, waarin check
A één of meerdere keren wordt uitgevoerd (A voor de i-de keer). Als er in ieder pad in A
een available conditie X1 bestaat voor elke uitvoering A van A, met X A1, is check A
bewezen. Check A is eveneens bewezen als er in ieder pad in A een very busy conditie V1
bestaat voor elke uitvoering A van A, waarbij A1 c= V1.

Omdat deze definitie vrij algemeen is, is het te ingewikkeld om checks op deze manier te
elimineren. Eenvoudige eliminatie-algoritmen beschouwen alleen voorgaande en volgende
BB's:

Available conditie

Stel er staat een check A in een basic block BBA. Als er in elk BB B1 E Pred (BBA) een
available conditie X1 bestaat, met X A, is check A bewezen:

BBO: IF ... THEN
BB1: CHECK i < 100

ELSE
BB2: CHECK i < 50

ENDI F
BB3: CHECK i <= 150

De check i <= 150 in BB3 wordt bewezen door de checks in BB1 en BB2. Omdat Pred
(BB3) = { BB, BB2), kan de check geelimineerd worden.
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Very busy conditie

Stel er staat een check A in een basic block BBA. Als er in elk BB B Succ (BBA) een
very busy conditie V bestaat, met A c= Y1, is check A bewezen:

BBO: CHECK i < 150
IF ... THEN

BB1: CHECK i <= 100

END IF

BB2: CHECK i < 100

De check in BB0 wordt bewezen door de checks in BB1 en BB2 Succ (BB1). De check
kan geëlimineerd worden. Net als bij lokale optimalisatie ontstaan ook hier delayed
checks.

In het volgende voorbeeld staat een check die niet geëlimineerd kan worden:

BBO: CHECK i < 100
REPEAT

BB1: CHECK i < 150
i i + 1

UNTIL i = 1000
BB2:

Pred (BB1) = { BB0, BB1 }. De check i <= 150 wordt bewezen door de check in BB0. De
conditie i <= 150 bewijst echter niet i + 1 <= 150 in de volgende iteratie van de lus. De
check in BB1 kan dus niet geelimineerd worden. Merk op, dat als er i := i - 1 in de lus
zou staan, de check i <= 150 wél I - 1 <= 150 bewijst.

Delayed checks

Een delayed check ontstaat als een back-dominance check een check eerder in het
programma bewijst, waardoor deze geelimineerd wordt. Als de delayed check niet verplaatst
kan worden tot voor de operatie die gecheckt werd door de eerste check, is het mogelijk dat
de preconditie van deze operatie niet geldt, en er een runtime error ontstaat. Hierdoor
kunnen ongedefinieerde resultaten ontstaan. De effecten van de operaties een runtime error
zijn in twee kiassen te verdelen:

• Side-effects: Bij het schrijven van een waarde buiten een array, en het schnjven van
een waarde via een NULL-pointer die niet door hardware wordt gedetecteerd, ontstaat
een ongedefinieerde toestand van het geheugen. Code of belangrijke data kan worden
overschreven, zodat het mogelijk is dat een exception-handler niet correct werkt. De
bovenstaande checks mogen nooit uitgesteld worden, omdat niet voldaan wordt aan de
tweede correctheidseis.

• Geen side-effects: In veel gevallen heeft het weglaten van een check geen ongewenst
effect tot gevoig, anders dan dat het uitvoeren van een operatie waarvan de preconditie
niet geldt een ongedefinieerd resultaat oplevert (een willekeurig bitpatroon). Er mag
verder gerekerid worden, zolang de ongedefinieerde waarden niet opgeslagen worden
of als parameter gebruikt worden bij een procedure aanroep.

Belangnjk is dat de delayed check de runtime error a!tijd detecteert: het is anders
mogelijk dat een vanabele na (herhaalde) overflow bij de check toevallig een waarde
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heeft die binnen de gecheckte range valt. Door deze voorwaarden op te leggen wordt
voldaan aan de tweede correctheidseis.

De volgende illegale operaties zijn toegestaan bij het gebruik van delayed checks:
het lezen buiten een array, lezen via een NULL-pointer (eventuele hardware kan deze
fout in veel gevallen meteen detecteren), deling door 0, integer range overflow (maar
geen hardware overflow).

Propagatie van checks

Checks mogen verplaatst worden omdat ze geen deel uitmaken van de berekeningen in een
programma. Omdat checks precondities van operaties controleren, mogen checks in principe
alleen omhoog verplaatst worden, zodat ze eerder uitgevoerd woden (in verband met de
correctheidseisen). Het doel van deze verplaatsing is om meer mogelijkheden voor eliminatie
en combinatie te scheppen, delayed checks te voorkomen en om de runtime overhead van
checks te verkleinen door checks binnen if-statements of buiten lussen te propageren.

Lokale propagatie

Bij lokale propagatie wordt een check binnen een basic block verplaatst. Een check kan
onveranderd over een aantal statements in een BB worden geplaatst als de gecheckte
variabele hierin niet wordt toegekend. Als er een assigment is aan de gecheckte variabele, is
het soms mogelijk om de check aan te passen, waama de nieuwe check verder
gepropageerd kan worden.

Stel dat een check achter een operatie staat die een assignment aan de gecheckte
variabele doet. Er zijn flu twee mogelijkheden: de operatie heeft een inverse, of er bestaat
geen inverse:

• Er bestaat een inverse

Voor veel unaire operaties en binaire operaties met een constant operand bestaat er
een inverse operatie. Hierdoor is het mogelijk om een check te contrueren die voor de
operatie staat en equivalent is aan check na de operatie (waardoor de check effectief
gepropageerd is: de check na de operatie is bewezen). De gepropageerde check is te
construeren door de inverse van de operatie toe te passen op de grenzen van de
originele check. Vanzelfsprekend moet er rekening gehouden worden met de correcte
afronding bij deling en eventuele overflow bij optelling en vermenigvuldiging. Deze
details worden in een appendix behandeld. Een voorbeeld van de propagatie van een
check over een assignment:

CHECK i + 1 <= 10 CHECK i <= 9
i j + 1 —* j j + 1 —3 i : i. + 1

CHECK i <= 10

De nieuwe check wordt gegenereerd door de inverse van +1 te gebruiken om de
check-expressie in de standaard vorm te krijgen. Het algemene geval voor binaire
operaties is als volgt:

CHECK j <= (MAX 1flV C)
i: j C i := j binop C
CHECK i <= MAX
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De inverse van de operatie wordt toegepast op de grens van de check, waardoor een
equivalente check wordt verkregen voor de toekenning. De grens van de check en de
gecheckte variabele kunnen hierbij veranderen. Merk op dat een lowerbound check bij
sommige operaties in een upperbound check kan veranderen (of omgekeerd):

i: j
* —2

CHECK i <= 100
-4

CHECK j >= -50
i : j * —2

Hieronder staat het stukje code uit de vorige paragraaf na propagatie van de delayed
check tot voor de array-referentie, waardoor de problemen die hierdoor kunnen
ontstaan opgelost zijn:

CHECK 0 <= i
tO : a [iiti i + 1
CHECK tl <= 10
a [tlJ : tO

CHECK 0 <= i
CHECK i <= 9
tO : a (iiti : ± + 1
a [ti] : tO

Als de operatie een inversie heeft, maar de check variabele grenzen heeft (i <= n) kan
de inverse van de operatie niet gebruikt worden om de lower of upperbound te
vereenvoudigen. Een voorbeeld met een check met een vanabele bovengrens max,
voor en na propagatie:

CHECKO<=i -4

tO : a [i]
tl i * 3

CHECK tl <= max ; delayed
a [ti] tO

CHECK 0 <= ±
CHECK i * 3 <= max of
tO : a [iitl : i * 3

a [tl] : tO

i <= max DIV 3

De check ti <= max is na propagatie door de extra vermenigvuldiging of zelfs de
inverse deling veel inefficiênter geworden. De oplossing is om checks met niet-
constante grenzen inclusief code te verplaatsen (waardoor de delayed check weer is
verdwenen):

CHECK 0 <= i
tl : i * 3

CHECK ti <= max
tO = a [i]
a [ti] tO

Er bestaat geen inverse

Dit is het geval als waarde die aan de gecheckte vanabele wordt toegekend vanuit het
geheugen wordt gelezen, of van meer dan één vanabele afhangt:

i : X + y
CHECK i <= 100

i : a [k]
CHECK ± <= 100

i : j & 255
CHECK i <= 100
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Er kunnen geen checks over een assignment met meerdere variabelen gepropageerd
worden, omdat de optelling van twee variabelen geen inverse heeft: het is onmogelijk
om een check op i uit te drukken in een check op x en y, behalve een check op (x + y).
Een equivalente check voor i := x + y moet dus altijd x en y bij elkaar optellen, en staat
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dus achter de optelling.
Een check kan niet over een lees-operatie uit een array of via een pointer

gepropageerd worden omdat het in het algemeen onmogelijk is om te bepalen op
welke plaatsen de ingelezen waarde naar het geheugen geschreven is (de verzameling
plaatsen waar de waarde naar het geheugen geschreven kan zijn, is door aliasing
dynamisch).

Sommige binaire operatoren op een constante hebben eveneens geen inverse
(hierboven, uiterst rechts). Dit geldt voor alle bitsgewijze operatoren zoals AND, OR,
XOR, SHL (cz<), SHR (>>), en rekenkundige operatoren als MOD (in i := C % j. of i
% C) en DIV (in i := C Ij).

Globale propagatie

Blj globale propagatie worden checks tussen basic blocks gepropageerd. Na globale
propagatie van een check moet gelden dat voor alle executiepaden waarin de originele
check uitgevoerd wordt een equivalente check voor de onginele check uitgevoerd wordt.
Hierdoor is de onginele check bewezen, waardoor de check effectief gepropageerd is.

Formeler: Voor alle executie-paden A' waarin een te propageren check A één of
meerdere keren uitgevoerd wordt, moet er na propagatie van A een available conditie C
bestaan met C A. Dit is te bewerkstelligen door in een aantal basic blocks checks die
equivalent zijn aan A te plaatsen, waarbij geldt dat het BB waann A staat deze BB's post-
domineert (de equivalente checks mogen alleen uitgevoerd worden als de onginele check A
ook uitgevoerd zou worden). Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan
de eerste correctheids-eis.

Omdat deze manier van propagatie te ingewikkeld is, wordt alleen gepropageerd tussen
Iogisch opeenvolgende BB's, en worden alleen checks aan het begin van een basic block
voor propagatie beschouwd (checks moeten dus eerst Iokaal gepropageerd worden). Om
propagatie eenvoudiger te maken wordt gebruik gemaakt van edge-splitting, waardoor een
branch-structuur alle volgende BB's domineert, en een merge-BB alle voorgaande BB's post-
domineert. De checks komen aan het einde van de basic blocks waar ze naar toe
gepopageerd zijn te staan. Hoewel deze methode minder algemeen lijkt te zijn, is hij even
krachtig als de bovenstaande definitie: de lokale en globale propagatie-stappen moeten een
aantal malen herhaald worden om hetzelfde resultaat te bereiken.

Er zijn drie soorten propagaties:

• Propagatie tussen executie-equivalente BB's

Twee BB's, die zijn gescheiden door een control-statement, worden altijd na elkaar
uitgevoerd (dwz. ze domineren elkaars uitvoering, en zijn dus executie-equivalent).
Omdat checks geen variabelen definieren, kunnen ze tussen executie-equivalente BB's
gepropageerd worden zolang er geen toekenning is aan de gecheckte variabelen in de
tussenliggende BB's (deze tussenliggende BB's worden post-gedomineerd door het
ene executie-equivalente BB en gedomineerd door het andere). Omdat de basic blocks
even vaak uitgevoerd worden, blijft de runtime overhead gelijk. De check wordt echter
eerder uitgevoerd, wat meer mogelijkheden voor eliminatie en combinatie oplevert.

Hieronder staan een aantal Pascal statements, met hun vertaling in tussencode:

IF x < 0 THEN x := a [ii;
a (1] : x + 1;
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BBO: -3 CHECK 0 < i < 100
IFx<OTHEN IFx<OTHEN

BB1:
CHECK 0 < i < 100 CHECK 0 < i < 100 ; overbodig
x:=a[i) x:a[i)
ENDIF ENDIF

BB2:
CHECK 0 <= i <= 100 t : x + 1

t : X + 1 a (i] := t
a [ii : t

Na propagatie ontstaat de code rechtsboven. BB0 is executie-equivalent met BB2, en
er is geen toekenning aan i in het if-statement (BB1), waardoor de check op I verplaatst
mag worden tot voor het if-statement. Door de propagatie is een extra mogelijkheid tot
eliminatie (zonder een delayed check) ontstaan: de check in het then-gedeelte is
overbodig.

Propagatie naar voorgaande BB's

Als er in het vorige voorbeeld in het if-statement een assignment aan I zou zijn, is
propagatie tot voor het if-statement onmogelijk. Een check in begin van een basic block
A kan naar het einde alle direct voorgaande BB's gepropageerd worden (door de check
te copieren) als voor alle B1 e Pred (A) geldt B1 E- A (A post-domineert de uitvoering
van alle B1's: dit is het geval bij merge-structuren na edge-splitting) en bovendien geldt
dater geen j bestaat met B1— B (de B1's mogen niet e/kaardomineren: dit is eveneens
het geval na edge-splitting). De originele check kan daarna weggelaten worden: de
conditie van de onginele check is available in alle voorgaande BB's (en dus in A). In het
onderstaande voorbeeld wordt de check op i in BB3 zowel in de then- als de (lege)
else-tak van het if-statement gepropageerd:

BBO: CHECK 0 < i < 100
IF x < 0 THEN -4 IF x < 0 THEN

BB1:
i:i+1 i:i+1
CHECK0<i<=100 CHECKO<=i<=100
x:=a[i] x:a[i]
ELSE

BB2:
CHECK 0 <= i <= 100

ENDIF ENDIF
BB3:

CHECK 0 <= i <= 100
t :x+1 t :x+1
a (ii := t a [i] := t

Merk op dat door edge-splitting de overhead van de runtime checks niet toe kan
nemen: de basic blocks in Pred (A) kunnen niet e/kaardomineren (als dit het geval zou
zijn, moet er een edge rechtstreeks van een branch-node naar een merge-node gaan -
dit is onmogelijk na edge-splitting). Als de lege else-tak in het voorbeeld hierboven niet
gebruikt zou zijn, is het onmogelijk om de check 0 <= i <= 100 omhoog te propageren.

Het nut van propagatie is dat er meer available condities gecreeerd worden,
waardoor eventueel meer checks geelimineerd kunnen worden:
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BBO: CHECK -1 < i < 100
IFx<OTHEN -4 IFx<OTHEN

BB1:
CHECK -1 <= i <= 99 CHECK i <= 99
i : i + 1 i : i + 1
X : a [i] x := a [i]

ELSE ELSE
BB2:

CHECKO<=i<=100 CHECKO<=i
ENDIF ENDIF

BB3:
t :x+1 t :x+1
a [i] : t

Propagatie van very busy checks

Als in alle opvolgers van een bepaald BB checks worden uitgevoerd die vergelijkbaar
zijn, is er een check met de zwakste preconditie. Omdat alle andere checks equivalent
of sterker zijn, moet na het dominerende BB minstens de preconditie van deze check
geldig gemaakt worden. De zwakste check wordt daarom very busy genoemd
[Gupta93]. Deze check kan verplaatst worden naar het dominerende BB, zodat de
preconditie van de check eerder getest wordt.

Formeler: De very busy check A in basic block BA is de zwakste check in een aantal
basic blocks Bx E Succ (0). Check A kan nu naar D gepropageerd worden als geldt 0
— BA (dit is het geval na edge-splitting).

BBO:
i:k+1 i:k+1

CHECK i < 20
IF cond THEN IF cond THEN

BB1:
CHECK i < 20

ELSE ELSE
BB2:

CHECK i < 10 CHECK i < 10

ENDIF ENDIF
BB3:

De basic blocks BB1 en BB2 worden gedomineerd door BB0. De twee checks in BB1 en
BB2 zijn vergelijkbaar omdat ze beide i checken, en i < 10 = i <20. De check i <20 is
de zwakste en daarom een very busy check. De check kan tot voor het if-statement
gepropageerd worden. In dit geval lijkt het aantal uitgevoerde checks toe te nemen
(van 1 tot gemiddeld 1.5 checks ats BB2 50% van de gevallen uitgevoerd wordt). In
veel gevallen kan de check i < 20 verder gepropageerd worden, en bijdragen tot
eliminatie van andere checks. Om de overhead af te laten nemen moet een
gepropageerde very busy check minstens één andere check bewijzen:

BBO:
CHECKO<=k<=25 CHECKO<=k<=19
a [k) 0 a (k] 0i:k+1 i:k+1
CHECK i < 20
IF... IF...

EB1:
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Combinatie van checks

Na propagatie is het vaak mogelijk om twee checks in een BB, die dezelfde vanabele
checken, te combineren tot één. Twee enkelvoudige checks op een boven- en ondergrens
zijn samen te nemen tot een dubbele check, die meestal in efficiëntere machinetaal te
vertalen is:

CHECK 0 <= i CHECK 0 <= i <= 9

CHECK i <= 9

tO : a [i] tO a [ii
tl : j + 1 ti i + 1

a [ti) := tO a (ti] tO

Twee constante checks op bovengrenzen of ondergrenzen zijn samen te nemen door een
nieuwe check te plaatsen op het minimum respectievelijk het maximum van de grenzen. In
principe worden deze checks al geoptimaliseerd door eliminatie:

CHECK i <= 10
CHECK i <= 15 —* CHECK i <= 10

Optimalisatie door eliminatie, propagatie & combinatie

Voor iedere optimalisatie is informatie nodig: een optimalisatie mag alleen uitgevoerd worden
als zeker is dat deze correct is. Optimalisatie van runtime checks is dus alleen mogelijk als er
voldoende informatie beschikbaar is. Bij check-eliminatie moet bijvoorbeeld bekend zijn
welke checks vergelijkbaar zijn, en welke checks elkaar impliceren. Hoe meer relevante
informatie beschikbaar is, hoe meer optimalisaties gedaan kunnen worden. Als er te weinig
informatie is, moet een optimalisator uitgaan van het ongunstigste geval, waardoor veel
optimalisaties niet uitgevoerd kunnen worden.

Een probleem bij optimalisatie is dat er wel veel informatie in een programma beschikbaar
is, maar dat de informatie verspreid is over het hele programma. Het kan dus zeer veel tijd
kosten om de voorwaarden van een bepaalde optimalisatie te testen. Globale eliminatie van
checks is bijvoorbeeld uiterst complex omdat er statements verspreid over het hele
programma afgelopen moeten worden. Dit is noodzakelijk om te controleren dat aan alle
voorwaarden van eliminatie is voldaan.

De meeste optimalisatie algoritmen bestaan daarom uit twee stappen: het verzame!en van
informatie, en het uitvoeren van een aantal optimalisaties die mogelijk worden door deze
informatie. In veel gevallen zijn er hierna nieuwe mogelijkheden voor optimalisaties ontstaan,
zodat het proces herhaald kan worden totdat er geen verbetenngen optreden.

De belangrijkste eisen voor een algoritme dat runtime checks optimaliseert zijn:

• Correctheid: Het algoritme moet een correct resultaat opleveren, wat wil zeggen dat
er voldaan moet worden aan de correctheids-eisen. Veel algoritmen die in de literatuur
behandeld worden bevatten fouten, waardoor teveel checks verwijderd worden en er
toch runtime errors kunnen ontstaan. [Gupta9O, Gupta93 en Asuru92]

• Efficiëntie: De optimalisaties moeten binnen een redelijke tijd gedaan worden.
Algontmen van 0 (N2) of 0 (N3), met N het aantal instructies in een procedure, kunnen
niet gebruikt worden. Zo neemt het eenvoudigste algoritme voor eliminatie, namelijk het
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testen van alle paren checks op implicatie, 0 (N3) tijd als de test op implicatie van de
checks in 0 (N) tijd ult te voeren is.

De efficiëntie van een algoritme is meestal gerelateerd aan het bereik van de
optimalisatie: lokale optimalisaties zijn het eenvoudigst omdat alle instructies in een
basic block altijd na elkaar uitgevoerd worden. Bovendien staan er relatief weinig
instructies in een basic block, waardoor een algoritme van 0 (N2) flog snel genoeg is.
Globale optimalisaties zijn veel complexer omdat de opeenvolging van BB's niet van te
voren bekend is.

Om het algoritme voor optimalisatie van checks efficênter te maken is het verstandig
om het probleem op te splitsen in verschillende algoritmen die gespecialiseerd zijn in
het optimaliseren van bepaalde soorten checks. Hierdoor worden de algoritmen
eenvoudiger en efficiënter, bovendien is het dan mogelijk om te kiezen uit verschillende
soorten optimalisaties. De algoritmen kunnen dan om de beurt uitgevoerd worden
(afhankelijk van het aantal overgebleven checks) totdat er geen redundante checks
meer gevonden worden.

Goede resultaten: Vanzelfsprekend moet het algoritme zoveel mogelijk runtime
checks optimaliseren, zodat de runtime overhead door runtime checks zo klein mogelijk
wordt. Dit betekent riiet dat het algoritme moet zoeken naar zeer ingewikkelde
combinaties van checks, maar juist dat vaakvoorkomende gevallen herkend moeten
worden. Arraybound checks staan vaak in lussen. Omdat volgens de 90-10 regel
ongeveer 90% van de totale executietijd in lussen gespendeerd wordt, is het belangrijk
om lussen extra te optimaliseren. Hetzelfde geldt voor range en arraybound checks,
omdat deze samen het grootste percentage vormen van runtime checks in
programma's.

De algoritmen die in de literatuur gebruikt worden reduceren de runtime overhead tot
ongeveer 25%. Hoewel dit een redelijk goed resultaat is, worden lang niet alle
mogelijke checks geelimineerd.

Dataf low analyse

Zoals al opgemerkt, is het belangrijkste onderdeel van optimalisatie het verzamelen van
informatie. Een standaard techniek hiervoor is dataf low analyse. In de literatuur wordt
meestal gebruik gemaakt van dataflow analyse op very busy en available check-condities
(oa. in [Guptag3]). Dataflow analyse op available check-condities gaat als volgt:

Van ieder basic block worden de verzamelingen Gen en Kill bepaald. Gen bevat alle
check-condities van checks die aan het einde van het BB nog geldig zijn. Dit zijn de check-
condities waarbij geen toekenning is gedaan aan de gecheckte vanabele. In de verzameling
Kill staan alle variabelen die in een basic block worden toegekend. Een check-conditie die in
het begin van een BB beschikbaar is, is niet beschikbaar aan het einde van het BB als de
gecheckte variabele in Kill staat. De verzamelingen Availln en AvailOut worden flu als volgt
voor all-paths foiward flow gedefinieerd:

Availln (Start) =0
Availln (B) = r'p E Pred (B) AvailOut (P)

AvailOut (B) = Gen (B) u Valid (B)
r(BB1,...,BB)
Valid (B) = { C : C E Availln (B) A ((C x relop C A x Kill (B)) v

(C — x relop y A x Kill (B) A y Kill (B)))
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Availin geeft de available condities aan het begin van ieder BB door van alle vergelijkbare
checks de zwakste conditie te selecteren die in alle voorgaande BB's staat (als zo'n cconditie
bestaat). AvailOut geeft de available condities aan het einde van een BB door de vereniging
te nemen van de geldige condities van het BB zelt (Gen (B)) en de nog geldige condities van
Availln aan het einde van het BB (Valid (B)). Dit zijn de condities waarvan de variabelen niet
in Kill voorkomen.

Tijdens de dataflow analyse worden Availln en AvailOut in een aantal stappen benaderd
totdat er geen verandering optreedt. Alle basic blocks die nog beschouwd moeten worden
staan in een lijst (de work/isO. Hieruit wordt een basic block gekozen, waarvan Availin en
AvailOut opnieuw berekend worden. Als de nieuwe AvailOut verschilt van de vorige, worden
alle volgende BB's in de lijst geplaatst. Als de lijst leeg is, is er geen verandering meer
opgetreden, en gelden de bovenstaande dataf low vergelijkingen voor alle BB's. Alle available
checks zijn dus bepaald.

Hieronder staat de pseudo-code van het algoritme:

DataFlow (CFG cfg)

BasicBlock b
FORALL b IN cfg DO

b.gen Gen (b)
b.kill : Kill (b) ; bepaal Gen en Kill sets
b.availin : {)
b.availout := b.gen ; initiele benadering van AvailOut

ENDFOR
List list
list += cfg.start mit worklist with startnode
WHILE list (} DO

b := list.head
IF Update (b) THEN

FORALL BasicBlock S IN b.succ DO list -= $ ENDFOR
END IF

ENDWHILE
END

De routine Dataflow initialiseert de verzamelingen Availln, AvailOut, Gen, en Kill van alle
basic blocks, waarna het eerste basic block van het programma op de worklist geplaatst
wordt. Er wordt een BB van de lijst gekozen, waarvan de Availln en AvailOut verzamelingen
aangepast moeten worden. Dit gebeurt met de functie Update, die true oplevert als AvailOut
van een basic block is veranderd. Als AvailOut verandert moeten alle volgende basic blocks
op de worklist geplaatst worden.

BOOL Update (BasicBlock b)

Avail avail := Avail (ALL) ; (alle bits op 1)
FORALL BasicBlock p IN b.pred DO

avail &= p.availout ; bereken Availln
ENDFOR
IF avail != b.availin THEN RETURN (FALSE) ENDIF
b.availin := avail
avail := b.gen

I

(avail & b.kill) ; bereken AvailOut
IF avail b.availout THEN
b.availout := avail
RETURN (TRUE)

END IF
RETURN (FALSE)

END
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Dataflow analyse

De berekening van Availln en AvailOut gaat door middel van bit-array's: aVe verschillende
checks in het programma krijgen een unieke index in het array. Als het bitje van een
bepaalde check in Availin (B) true is, is de check available. AvaiHn en AvailOut zijn op deze
manier zeer efficient uit te rekenon: de array b.gen bevat alle checks die aan het einde van
BB b geldig zijn, verenigd met alle checks die door deze checks geImpliceerd worden. De
array b.kill bevat aVe checks die het basic block ongeldig maakt. Dit zijn alle checks in hot
programma, die eon variabele checken, waaraan een toekenning gedaan wordt in b.

Efficiëntie

De maximale tijdscomplexiteit van hot algoritme is 0 (B2. C), met B het aantal basic blocks
en C het aantal checks in het programma. Bij gestructureerde programma's is de
tijdscomplexiteit 0 (B . C).

Voorbeeld: BubbleSort

De volgende eenvoudige Pascal routine sorteert een array met het BubbleSort algoritme (Viii
naar [Pascal86]):

TYPE
range = 0. .100;
arr = ARRAY [range] OF integer;

PROCEDURE BubbleSort (VAR a : arr, n range) { Sorteer array a (1. .n] }

VAR i : range;
t : integer;

swap : boolean;

BEGIN
swap : TRUE;
WHILE (n > 0) AND swap DO BEGIN

swap FALSE;
i : 1;
WHILE i < n DO BEGIN

IF a [i] > a [i + 1] THEN BEGIN
t : a [i];
a [i] : a [i + 1];
a [i + 1] t;
swap : TRUE;

END;
i : i + 1;

END;
fl : n - 1;

END;
END;

Do routine wordt naar do tussencode vertaald met arraybound en range checks. Er wordt
aangenomen dat er CSE-eliminatie gedaan is: de expressie to wordt slecht een maal
uitgerekend.

Merk op dat or asserties geIntroduceerd zijn voor parameters en constante toekenningen.
Een assertie lijkt veel op een check. Hot verschil is dat de compiler assorties gebruikt om
aan te geven dat zeker is dat een bepaalde conditie geldt. Het doel hiervan is om meer
available condities te geven, zodat meer checks verwijderd kunnen worden. De asserties
worden alleen tijdens dataflow analyse gebruikt (asserties geven geen machinecode).
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BubbleSort (a, n)

BBO:
swap : TRUE
ASSERT 0 <= n <= 100
WHILE (n > 0) AND swap DO

BB1:

* ; check nodig als n ongeinitialiseerd

swap FALSE
j 1

ASSERT 0 <= i <= 100
WHILE i < n DO

BB2: CHECK 0 <= i < 100
tO : j + 1
CHECK 0 <= tO <= 100
IF a [i] > a [tO] THEN

BB3: CHECK 0 <= i < 100
t : a (i]

CHECK 0 <= tO <= 100
ti a [tO]
CHECK 0 <= i <= 100
a [i] : tl
CHECK 0 <= tO <= 100
a [tO] : t
swap : TRUE

BB4: i : tO
CHECK 0 <= i <= 100

ENDWHILE
BB5: n : n - 1

CHECK 0 <= n <= 100
ENDWHILE

END

Gen(BB0)={n>=0,fl<= 100),
Gen (BB1) = { I >= 0, i <= 100),
Gen (BB2) = { i >= 0, i <= ioo, to >= 0, tO <=
Gen (BB3) = (I >= 0, i <= ioo, to >= 0, tO <=
Gen (BB4) = { i >= 0, I <= 100),
Gen (BB5) = { n >= 0, n <=100),

Succ (BB0) = { BB),
Succ (BB1) = { BB, BB5 },
Succ (BB2) = { BB3, BB4),
Succ(BB3)={BB4},
Succ (BB4) = { BB5, BB2 },
Succ (BB5) = { BB, END },

Kill(BB0)={n,swap)
Kill (BB1) = { i, swap }
Kill (BB2) = { to)
Kill (BB3) = { swap)
Kill (BB4) ={i)
Kill (BB5) = { n }

Pred (BB0) = { Start }
Pred (BB1) = { BBS, BB5 }
Pred (BB2) = { BB1, BB4)
Pred (BB3) = { BB }
Pred (BB4) = { BBS, BB2)
Pred (BB5) = { BB, BB1)
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Na dataf low analyse zijn de verzamelingen Availln en AvailOut van de BB's:

Availln (BB0) = {)
AvailOut (BB0) = { n >= 0, n <= 100)
Availln (BB1) = { n >= 0, n <= 100)
AvailOut (BB1) = { n >= 0, n <= 100, I <=0, I <=100)
Availln(BB2) ={n>=0,n<=100,i>=0,i<=100}
AvailOut (BB2) = { n >= 0, n <= 100, I >= 0, I <= 100, tO >= 0, tO <= 100)

*

*

*

*
; CSE

*

*
; CSE

CSE
ENDIF

De dataf low vergelijkingen van de basic blocks zijn als volgt:

100),
100),



Dataf low analyse

Availln (BB3) = { n >= 0, n <= 100, i >= 0, I <= 100, tO >= 0, to <= 100)
AvailOut (BB3) = { n >= 0, n <= 100, i >= 0, I <= 100, tO >= o, to <= 100)
Availln (BB4) = { n >= 0, n <= 100, i >= 0, i <= 100, tO >= 0, tO <= 100 }
AvailOut (BB4) = { n >= 0, n <= 100, i >= 0, i <= iOO, tO >= 0, tO <= 100)
Availin (BB5) = { n >= 0, n <= 100, i >= 0, i <= 100 }
AvailOut(BB5) = { n >= 0, n <= 100, i >= 0, i <= 100)

Eliminatie van checks

Nadat de available checks bepaald zijn, kunnen overbodige checks geelimineerd worden. Dit
gebeurt door voor elke check in een BB te controleren of er een identieke of sterkere conditie
die dezelfde variabele checkt in de Availln verzameling van het BB bestaat, die nog geldig is
op de plaats waar de check staat: De 14 checks en asserties gemerkt met een * kunnen

verwijderd worden.

Evaluatie

Het belangrijkste nadeel van het gebruik van identieke available condities als informatie is
dat lang niet alle overbodige checks geelimineerd worden. Dit komt omdat condities ongeldig
gemaakt worden door definities op vanabelen, en omdat alleen checks op dezelfde
variabelen worden beschouwd. Om meer checks te optimaliseren moeten er meer available
condities zijn. Het aantal available condities hangt af van het aantal elementen in de Gen en
Kill verzamelingen. Naarmate er meer checks of asserties in Gen staan, en het aantal
variabelen in Kill kleiner is, bevat Availln meer condities. Verder is de analyse op available
checks zeer afhankelijk van CSE-eliminatie en het gebruik van de asserties: als de CSE to
en de asserties niet gebruikt worden, zijn slechts 4 van de 16 checks overbodig.

Verbeteringen

Het aantal condities in Gen is al uitgebreid door het gebruik van asserties. De verzameling
Kill is te verkleinen door gebruik te maken van monotone definities. Een upperbound check
blijft geldig als de gecheckte variabele verlaagd wordt, en een lowerbound check blijft geldig
als de gecheckte variabele verhoogd wordt:

CHECK i <= 10
i : i - 2 ; conditie { i <= 10 } available
CHECK i <= 10 ; overbodig

De verzameling Kill wordt hiertoe in KilILow en KilIHigh gesplitst: In KillLow staan alle

variabelen die een lowerbound check-conditie ongeldig maken, in KillHigh de variabelen die

een upperbound check-conditie ongeldig maken. De correcte definities voor KilILow en
KiliHigh zijn:

• KillLow (B) bevat alle variabelen die worden toegekend in B die een lowerbound check
ongeldig kunnen maken. Dit zijn alle niet-monotone definties en monotone definities die
een vanabele met een constante verlagen. Definities die een vanabele met een
constante verhogen, staan niet in KillLow (B), omdat een lowerbound check na het
verhogen van de gecheckte variabele geldig blijft.

• KillHigh (B) bevat alle variabelen die worden toegekend in B die een upperbound check
ongeldig kunnen maken, analoog aan KiliLow.
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____ ______

-
_____________ ___________

De Availln en AvailOut verzamelingen van BubbleSort kunnen opnieuw uitgerekend worden.
De condities i >= 0, n <= 100 blijven flu langer available, waardoor de check i <= n bewezen
wordt. Uiteiridelijk zijn 15 van de 20 runtime checks verwijderd, wat geen slecht resultaat is.

Conclusie

Ondanks de verbetenngen kunnen niet alle overbodige checks geoptimaliseerd worden. De

vertaling van a [i + j] := a [i] + a [j] illustreert dit:

CHECK 0 <= i <= 100
tO : a (ii

CHECK 0 <= j <= 100
tl a [j]
t2 : tO + ti
t3 : i + j
CHECK 0 <= t3 <= 100
a [t3] : t2

De check 0 <= t3 kan bewezen worden door 0 <=i en 0 <= j. Met behulp van de hierboven
beschreven dataf low analyse op available condities kan deze check nooit bewezen worden.
De check is eenvoudig te optimaliseren door bij te houden dat zowel i als j groter dan 0 zijn
(dusooki+j>=0).

Range analyse

Een andere methode is het propageren van range informatie over variabelen en expressies

om checks te elimineren, vergelijkbaar met [Harrison77]. Alle door de compiler gegenereerde
range checks controleren of een variabete binnen bepaalde grenzen ligt. De check-conditie
geeft dus informatie over de value range van de gecheckte variabele. Met behulp van range
analyse kunnen alle soorten range-checks met constante grenzen geoptimaliseerd worden.

Een range wordt aangeduid als een [Min..Max] paar (Mm en Max zijn constanten). Er
worden vier soorten ranges bijgehouden:

• Storage class I register range: Variabelen worden in het geheugen opgestagen als
signed of unsigned bytes, half-words, words, en double-words. De minimale en
maximale waarden van deze machine-woorden vormen de storage class ranges. Als er
een waarde vanuit het geheugen in een register wordt gelezen, geldt de storage-class
range als initiêle benadering van de range van het register.

Als een variabele in een register staat, en het is niet zeker of de waarde binnen de
gedeclareerde range Iigt (bijvoorbeeld na overflow), geldt de maximale register range
als benadering van de value range. Deze register range hoeft niet gelijk te zijn aan de
storage class range (dit is het gevat bij veel RISC processoren: 32 bits registers en 8,
16 en 32 bit load/store instructies). In het algemeen geldt dat de storage class range
kleiner of gelijk is aan de register range.

• Gedeclareerde range: In veel talen zijn subranges en enumeraties mogelijk, waardoor
de maximale range van een variabele kleiner kan zijn dan de range van zijn storage-
class. Bij normale integers zijn de gedeclareerde range en opslagrange gelijk. De
range van variabelen moet binnen de gedeclareerde range liggen. De gedeclareerde
range wordt per vanabele bijgehouden.
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Value range: De exacte value range is gedetinieerd als de verzameling van alle
waarden die een expressie op een bepaald punt in het programma kan hebben voor
alle mogelijke executiepaden. De exacte value range van een expressie is niet uit te
rekenen. Daarom wordt value range benaderd. De exacte value range is altijd een
deelverzameling van de benaderde value range. Hierdoor wordt het mogelijk om, zodra
er nieuwe range-informatie gevonden wordt, de benadenng te verbeteren. Het is 00k
mogelijk om de range-analyse op ieder gewenst moment at te breken.

De value range van alle expressies en definities aan variabelen wordt bijgehouden.
De initiële benadering is bij ongeInitialiseerde variabelen de storage class of register
range, bij geinitialiseerde vanabelen de gedeclareerde range. Do value range van een
expressie wordt uitgerekend door do value ranges van de variabelen in de expressie te
gebruiken: als do value range van i [2..1O] is, wordt de range van i * 3 + 1 [7..31]. Het
uitrekenen van de resulterende ranges is vnj ingewikkeld: or mag geen overflow
optreden in do compiler. Als er bij het uitrekenen van de range van eon expressie
overflow wordt gedetecteerd, is er een runtime overflow-check nodig om dit to
voorkomen. De details omtrent het rekenen met ranges worden in appendix B
behandeld.

Vereiste range: De value range van een variabele moet altijd binnen de range van hot
gedeclareerde type van eon variabele blijven. Als eon expressie gebruikt wordt om eon
variabele to definiëren, eon array te indiceren of als parameter aan eon functie wordt
meegegeven, wordt or eon beperking gesteld aan de mogelijke waardon van de
exprossie. Do vereiste range is de grootste range, waarbinnen do waarde van do
expressie moet liggon. Om dit to controleren worden range checks gebruikt.

Eliminatie van checks is mogelijk als de value range van een expressie (gedeeltolijk)
birinen de vereiste range ligt. Merk op dat deze manier van eliminatie zeer oenvoudig
is: na hot vergelijken van de grenzen van do twee ranges kan een check wel of niet
verwijderd worden. Als or wel eon check nodig is, verandert do value range van de
expressie na de check tot do vereiste range. Do value ranges kunnen dus verbeterd
worden door checks.

Hieronder staan de vier soorten ranges van eon stukje programma, met do checks die
controleren of alle variabelen binnen hun range liggen:

TYPE rangel = 0. .100; { storage: (0..255], type: [0. .100] )

range2 = 0. .50; C storage: (0. .255], type: (0. .50] )

arr = ARRAY [range2] OF rangel;

PROCEDURE mit (VAR a : arr, i : range2);

VAR k : rangel;
( value ranges: )

BEGIN { Minlnt <= i <= Maxlnt )

CHECKO<=i<=50 {0<=i<=50 )

k : (j — 1) * 2; { —2 < k < 98 )

CHECK 0 <= k <= 100 C 0 <= k <= 98 }

CHECKO<=i<=50 {0<=i<=50 }

a [i] : k;
END;

Hot is onbekend of i geinitialiseerd is, dus do value range van i is de register range. Na de
rangotype chock ligt i binnen de juiste range. De value range van k wordt uit do range van i
berekend. Optimalisatios zijn mogelijk door overbodige checks weg to laten als de value
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range van een gecheckte vanabele binnen de vereiste range ligt. Zo kan de upperbound
check op k weggelaten worden, terwijl de tweede check op i geheel geelimineerd kan
worden.

Range propagatie met sparse dataflow analyse

De value ranges worden gepropageerd met sparse data flow analyse [Harnson77], [00C2].
De ranges worden gepropageerd met behuip van def-use chains. Als de value range van een
definitie aan een variabele verandert, moeten de value ranges van alle instructies, waarin
deze definitie gebruikt worden opnieuw uitgerekend worden (deze zijn via de def-chain te
vinden). Het bepalen van de value range van een expressie gebeurt door de range van alle
gebruikte variabelen te bepalen, waarna de range van de expressie uitgerekend kan worden.
De range van een use van een variabele is de vereniging van de ranges van alle mogelijke
definities van die variabele (die via de use-chain te vinden zijn).

Hieronder wordt het algontme in pseudo-code beschreven. Alle instructies waarvan de
range nag gepropageerd moet worden komen in een Iijst te staan (lnitieel zijn dit alle
instructies). Vervolgens wordt van iedere instructie in de lijst de nieuwe value range
berekend in UpdateRange. Als de nieuwe range beter is dan de vonge, levert UpdateRange
true op, en worden alle uses van de waarde die de instructie definieert in de lijst geplaatst
(voor zover ze niet al in de lijst stonden), zodat ook deze een betere range krijgen:

SparseDataFlow (Program prog)

List list
Instr intr
FORALL instr IN prog.instrs DO

list += instr ; plaats instructies in de worklist
instr.inlist : TRUE ; merk als in de lijst

ENDFOR
WHILE list != U DO

instr := list.head ; pak instructie uit de lijst
instr.inlist := FALSE
IF UpdateRange (instr) THEN

FORALL Instr use IN instr.uses DO
IF !use.inhist THEN ; instructies worden niet tweemaal in de

use.inlist := TRUE ; lijst geplaatst (vanwege efficientie)
list += use

ENDIF
ENDFOR

END IF
ENDWHILE

END

BOOL UpdateRange (Instr instr)

Range range
CASE instr.type

BinOp:
Range Ri := GetOpndRange (instr.opndi)
Range R2 := GetOpndRange (instr.opnd2)
range := RangeBinOp (instr.opcode, Ri, R2)

UnOp:
Range R GetOpndRange (instr.opndl)
range := RangeunOp (instr.opcode, R)

ConstCheck: ; lower/upperbound check
Range R GetOpndRange (instr.opndi)
range := R & instr.check.range ; intersection

ENDCASE
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•IF range.min > instr.range.min range.max < instr.range.max THEN
instr.range range
instr.count -= 1

RETURN instr.count >= 0

END IF
RETURN FALSE

END

Range GetOpndRange (Opnd opnd)

Range range := EmptyRange ; initialise range to be empty
FORALL Instr def IN opnd.defines DO range 1= def.range ENDFOR
RETURN range

END

UpdateRange berekent de value range van een instructie. Afhankelijk van het type van de
instructie worden de ranges van de operanden bepaald met GetOpndRange, en wordt de
uiteindelijke range berekend uit de operanden. GetOpndRange loopt de det-chains at, en
neemt de vereniging van alle value ranges van de instructies die de waarde van het operand
kunnen defnieren.

Terminatie

Zoals Harrison terecht opmerkte, kan de propagatie van ranges oneindig lang doorgaan. Als
een lus een inductie-variabele bevat, die per iteratie met een constante verhoogd of verlaagd
wordt, en de range van de vanabele viak voor de lus bekend is, kan het aantal iteraties 232
worden. In het volgende voorbeeld is i een integer in de range 0..Maxlnt:

i : 10
REPEAT

i : i — 1
CHECK i >= 0

UNTIL i = 0

De range van i in de lus is initieel O..Maxlnt. Omdat de waarde met een verlaagd wordt, is de
range aan het einde van de lus 0..Maxlnt-1. De range van i in de volgende iteratie is de
vereniging van alle mogelijke definities aan i: dus i aan het einde van de lus, en i := 10 voor
de lus. De resulterende range wordt dus 0..Maxlnt-1, waardoor i aan het einde van de
volgende iteratie de range 0..Maxlnt-2 krijgt. Enzovoort...

Door tijdens een aparte analyse te zoeken naar dit type inductie-variabelen, kan de range
hiervan van te voren bepaald worden. In de lus in het voorbeeld kan de value range van i in
één keer op 0..1000 gelnitialiseerd worden. Er bestaan ook ingewikkeldere inductie-
variabelen, waarvan de range niet eenvoudig te bepalen is. In [Wolfe92] wordt hierop
uitvoerig ingegaan.

Een manier om een oneindig aantal iteraties te voorkomen is om het maximum aantal
malen dat de range van vanabelen kan veranderen te beperken. Dit is efficient te
implementeren, zoals in de pseudocode hierboven is gedaan: iedere instructie bevat een
teller, die wordt verlaagd als de range verbeterd wordt. Afhankelijk van de grootte van de def-
chains of andere factoren, zoals de nesting diepte van de lus, kan de teller op een bepaalde
waarde geInitialiseerd worden.
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Efficiëntie

De verwachte tijdscomplexiteit van sparse dataflow analyse is 0 (N), met N het aantal
instructies in het programma. Deze tijdscomplexiteit geldt alleen als de gemiddelde lengte
van de def-chains onafhankelijk van de programma-grootte is en er een maximum is op het
aantal malen dat een range van een definitie verbeterd kan worden. De worst-case
complexiteit is 0 (N2) als de lengte van de def-chains gemiddeld 0 (N) is. Als voor de
tussencode SSA met merge-functies wordt gebruikt, hebben de def -chains lengte 1.

Eliminatie van checks

Nadat alle value ranges zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend, kunnen overbodige checks
geelimineerd worden. Checks kunnen eenvoudig geelimineerd worden door per check te
controleren of de value range van de gecheckte expressie binnen de vereiste range ligt (in 0
(N) tijd). De onderstaande functie EliminateConstCheck test of een constante lower-, upper-
of lower- en upperbound check c op een expressie met value range r overbodig is:

EliminateChecks (Program prog)

FORALL Instr instr IN prog.instrs DO
BOOL delete
SWITCH instr.type

CASE ConstantCheck:
delete : = EliminateConstCheck (instr . check, instr. range)

CASE

ENDSWITCH
IF delete THEN Deletelnstr (instr) ENDIF

ENDFOR
END

BOOL EliminateConstCheck (inout Check c, inout Range r) ; (value/result)

IF c.upper THEN ; i < MAX
IF c.max < r.max THEN

r.max c.max ; check nodig
ELSE c.upper FALSE ; elimineer upperbound check
ENDIF

ENDIF
IF c.lower THEN ; MIN < i

IF c.ntin > r.min THEN
r.min := c.min ; check nodig

ELSE c.lower := FALSE ; elimineer lowerbound check
END IF

ENDIF
RETURN c.lower c.upper

END
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Range analyse: BubbleSort

Voorbeeld: BubbleSort
BubbleSort (a, n) value ranges:
BBO: n: 0. .100 (als n geinitialiseerd is)

swap : TRUE
CHECK 0 <= n <= 100 * n: 0. .100 (als n niet geinitialiseerd)
WHILE (n > 0) AND swap DO n: 0. .100 LI 0. .99 = 0. .100

BB1: n: 1. .100 (n > 0)
swap := FALSE
i : 1

WHILE i < n

BB2: CHECK 0 < i < 100
to : i + 1
CHECK 0 <= tO <= 100
IF a Li] > a [tO] THEN

BB3: CHECK 0 < i < 100
t : a Li]

CHECK 0 <= tO <= 100
ti : a [tO]
CHECK 0 <= i <= 100
a Li] : ti
CHECK 0 <= tO <= 100
a [tO] : t
swap : = TRUE

ENDIF
BB4: i :i + 1

CHECK 0 <= i <= 100
ENDWHILE

BB5: n : n - 1
CHECK 0 <= n <= 100

ENDWHILE
END

De ranges van de variabeten na range propagatie staan achter de statements. De ranges
worden verbeterd door checks en door if-statements, vergelijkbaar met [Harrison77]: I < n

betekent dat het maximum van de range van i kleiner moet zijn dan het maximum van de
range van n. Hierdoor worden extra mogelijkheden tot eliminatie geschapen. De ranges van
variabelen met meerdere mogelijke definities staan met de vereniging van deze ranges
vermeld.

De ranges veranderen niet meer nadat de ranges van alle statements tweemaal zijn
gepropageerd. Uit de value ranges blijkt dat alle runtime checks overbodig zijn als
aangenomen wordt dat n geinitialiseerd is (anders zijn er twee checks op n nodig).

Mogelijke verbeteringen

Hoewel optimalisatie van checks door range propagatie zeer eenvoudig en efficient is,
worden niet alle overbodige range checks gevonden. Zoals uit een vonge paragraaf is
gebleken geeft propagatie van checks meer mogelijkheden tot eliminatie, omdat de checks
eerder uitgevoerd worden.

Een ander nadeel van range optimalisatie is dat alleen range checks geoptimaliseerd
kunnen worden. (Not)-equal checks geven geen range informatie over variabelen, en moeten
dus op een andere manier geoptimaliseerd worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden
van standaard dataflow analyse, maar het is ook mogelijk om analoog aan range-informatie
van range-checks informatie van de andere typen checks te propageren. De voordelen zijn
gelijk aan die van de range-checks: het resulterende sparse dataflow algoritme is
eenvoudiger, efficiênter, en geavanceerder.
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1:
1:
1:

* i:
to:

* to:

1. .1

1. .1 u 2. .100 = 1. .100
1. .99 (i < n)
1. .99

2..100
2. .100

* i : 1. .99

* to: 2. .100

* ± : 1. .99

* tO: 2. .100

i : 2. .100
* i : 2. .100

n : 0. .99
* fl : 0. .99
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__________

Het huidige algoritme voor range analyse maakt nog geen gebruik van speciale gevallen.
Loop-invariante checks (checks, waarvan de gecheckte variabele niet worden toegekend in
de lus) worden bijvoorbeeld niet analoog aan invariante code voor de lus geplaatst. Er wordt
ook nog niet gebruik gemaakt van inductie variabelen om checks extra te optimaliseren.

In het volgende hoofdstuk wordt een mogelijke implementatie van een runtime check
optimalisator in detail behandeld.
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Hoofdstuk 5

Implementatie

Bij de optimalisatie van runtime checks wordt gebruik gemaakt van een tussencode. In dit
hoofdstuk wordt een SSA-tussencode beschreven. Vervolgens wordt de implementatie van
runtime check optimalisaties in het front-end, op de tussencode en in het back-end van een
compiler behandeld. Front-end optimalisaties bestaan uit het vermijden van de generatie van
overbodige checks door middel van het bijhouden van de value ranges van variabelen.
Tussencode optimalisatie bestaat uit het verzamelen van informatie door sparse dataflow
analyse, waarna overbodige checks geelimineerd worden. Tenslotte wordt de vertaling van
checks naar efficiënte machinetaal-instructies in het back-end behandeld.

Een SSA-tussencode

Voor optimalisaties is het belangrijk dat er genoeg source-informatie in de tussencode
beschikbaar is (bijvoorbeeld de types van variabelen), en dat er informatie per toekenning
bewaard kan worden (bijvoorbeeld de value range van de waarde van de toegekende
variabele). Bovendien moeten manipulaties op de tussencode zoals het veranderen,
verplaatsen of weglaten van instructies, efficient uitgevoerd kunnen worden. Tenslotte moet
het mogelijk zijn om sparse dataflow analyse te gebruiken om informatie te propageren.

De hieronder beschreven tussencode voldoet aan deze eisen. De tussencode kan C,
Pascal en Oberon programma's representeren, en vertaald worden naar de machinetaal van
populaire RISC processoren, zoals PowerPC, ARM, Sparc en MIPS. De tussencode gebruikt
SSA, en lijkt in veel opzichten op de tussencode in [00C2]. Het belangrijkste verschil is dat
de tussencode in [00C2] geen basic blocks heeft, maar executie-equivalente basic blocks
samenneemt tot regions. De tussencode bestaat uit drie delen: een symbol table, de control
flow graph, en instructies:

• Symbol table: In de symbol table staat informatie over de lokale en globale vanabelen,
de parameters en tussenresultaten van een procedure in de vorm van type-descriptors.
ledere instructie bevat een verwijzing naar een type-descriptor, waarin informatie staat
over het soort vanabele, het type, het geheugenadres, of de variabele een parameter
is, of de variabele geInitialiseerd is, enzovoort. De informatie in de symbol table is
belangrijk bij runtime check optimalisatie.

• Control flow graph: Een procedure wordt bij de vertaling door het front-end ingedeeld
in basic blocks, waardoor de control flow graph ontstaat. De control flow graph heeft
één of meer entry-points (waar de procedure aangeroepen kan worden) en één of
meer exit-points, waar de procedure terugkeert naar de aanroeper. Om meer
optimalisaties mogelijk te maken wordt edge-splitting gebruikt. leder basic block in de
CFG heeft een verzameling Succ (B) en Pred (B).
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Instructies: Een instructie bestaat uit een opcode en een aantal operanden. De
opcode bepaalt welke operatie uitgevoerd wordt, het aantal operanden, en welke
soorten operanden gebruikt mogen worden. Een operand kan een constante zijn, een
gebruik van een eerder gedefinieerd virtueel register (use), een definitie van een
register (def), of een basic block. Omdat SSA gebruikt wordt, staat er in de tussencode
precies één toekenning aan ieder virtueel register. Hierdoor is het mogelijk om
informatie bij te houden over virtuele registers. Met behuip van merge-functies worden
virtuele registers (die eon waarde van dezelfde vanabele bevatten) na if-statements en
lussen gecombineerd tot een nieuw virtueel register.

AVe scalaire lokale vanabelen, parameters en tussenresultaten staan in registers.
Globale variabelen, array's en records staan in het geheugen. Er zijn load/store
instructies gedefinieerd om waarden vanuit het geheugen te lezen of ernaar toe te
schnjven.

Instructieset

De instructies zijn in verschillende kiassen te verdelen: er zijn unaire en binaire operaties,
load/store instructies, en speciale instructies, zoals sprongen, merges en checks:

• Binaire operaties: Alle binaire operatoren werken op registers of constanten. Rd, R0,
A1 zijn registers, C is een constante:

• Unaire operaties: Een aantal unaire operaties
worden (A is een register, C is eon constante):

Rd A0
Rd := -R0
Rd := NOT R0

• Load/Store operaties: Een load-instructie leest een N bits signed of unsigned waarde
uit het geheugen, en kent deze toe aan eon register. Een store-instructie schrijft de
waarde van eon register naar het geheugen. Het effectieve adres bestaat uit de som
van een base-register en eon offset waarde (constante of register). Hot front-end kan
bij load-instructies extra informatie geven over de ingelezen waarde, zoals of de
waarde constant is (tijdens de uitvoering van de procedure), en of de waarde
geInitialiseerd is. Dit is mogelijk via de type-descriptor van hot toegekende register.
Door doze informatie zijn eventueel meer optimalisaties mogelijk.
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Rd:=RO + R1 (ADD) Rd:=R + C
Rd := A0 - R1 (SUB) Rd := A - C
Rd := R0 * A1 (MUL) Rd R * C
Rd := A0 / A, (DIV) Rd A / C
Rd := R0 % A, (MOD) Rd := R % C
Rd := R0>> A1 (SHR) Rd A >> C
Rd := R0 << R (SHL) Rd R <<C
Rd := R0 & A1 (AND) Rd := R & C
Rd := R0 I A, (OR) Rd R I C
Rd := R0 A A1 (XOR) Rd R A

Rd C I A
Rd :=C%R
Rd := C >>R
Rd := C <<R

kan met binaire operaties gemaakt

Rd :=C
(Rd:=O- R0)
(Rd := -1 - R0)
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_________________ ____

Base is het base-register, Offset de offset waarde, R het te lozen of te schrijven
register. Het type van de load/store geeft de hoeveelheid bits aan die gelezen of
geschreven wordt. Bij het inlezen een waarde wordt sign-extension toegepast:

A : Mtype [Base, Offset] type = { 8, 16, 32, 64, 8s, 16s, 32s, 64s)
Mtype [Base, Offset] := A

Het is onmogelijk om SSA te gebruiken voor load/store instructies: bij iedere store naar
het geheugen zou een copie van de gehele geheugeninhoud gemaakt moeten worden
(om aan de single-assignment eigenschap te voldoen). Dit is in de praktijk ondoenlijk,
en daarom wordt voor een andere benadering gekozen. In SSA worden alle
dependencies met behuip van pointers in de datastructuur van de tussencode
opgelost. Load en store instructies knjgen daarom in [OOC2] extra operanden die
dependencies tussen loads en stores modelleren (bijvoorbeeld dat twee stores naar
dezelfde array altijd in dezelfdo volgorde gedaan moeten worden). Om do tussencode
eenvoudig to houden worden do extra operanden hier niet weergegeven. De
onderlinge volgorde van load en store instructies mag daarom niet veranderen.

Checks en Assertles: Checks introduceren informatie: ze maken de check-conditie
geldig. Hot is mogelijk om doze informatie to gebruiken voor onder andere hot
bijhouden van value-ranges. In do SSA tussencode kan informatie per toekenning
bijgehouden worden. Checks worden daarom als toekenningen gemodelleerd, zodat do
niouwe informatie in attributen van de toegekende registers opgeslagen kan worden.
Asserties worden door de compiler gebruikt om informatie in de tussencodo to
represonteron. In de meeste gevallen zal de compiler asserties toevoegen nadat or een
conditionele sprong is gedaan om betere value ranges te krijgen voor do variabelen in
de sprong-instructie. Eon assertie gooft geen machinecode.
Hot nadeel van hot gebruik van tookenningen bij checks on assorties is dat de
standaard optimalisaties beInvloed worden door de aanwezigheid van checks of
assorties: Bij een gewono tookenning kan do waardo van eon variabele veranderen,
terwiji bij checks alleen do opgeslagen informatie verandert. Hierdoor worden bepaalde
optimalisaties over het hoofd gozien. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om
do compiler chocks on asserties als copy-instructies te laton bohandelen.

R0 en R1 zijn registers, Mm, Max en C zijn constanten:

A1 := CHECK Mm <= R0 <= Max constante range checks
R1 := CHECK R0cz= Max
A1 := CHECK A0 >= Mm
R1 := CHECK R0 1= C constante equal checks
A1 := CHECK R0==C

Rx1, R1 CHECK Ax0 <= R0 lower- of upperbound range check
Ax1, R1 CHECK Ax0 < R0
Rx1, R1 CHECK Ax0 == R0 equal check
Ax1, R1 CHECK Rxo != R0

A1 := ASSERT Mm <= R0 <= Max constante range asserties
A1 :=ASSERT A0 <= Max
R1 := ASSERT A0 >= Mm
A1 := ASSERT A0 != C constanto equal asserties
A1 :=ASSERTR0==C
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Rxi, R1 : ASSERT Ax0 <= R0 lower- of upperbound assertie
Rx1, R1 ASSERT Rx0 < R0
Ax1, R1 := ASSERT Rxo == R0 equal assertie
Rxi, R1 ASSERT Rx0 != R0 not-equal assertie

Checks en asserties die twee registers vergelijken doen twee toekenningen, omdat de
informatie van beide registers kan veranderen: bij de check i <j kan het minimum van
de value range van j veranderen en het maximum van de range van i, zodat geldt:
i.range < j.range. Er zijn geen instructies gedefinieerd voor overflow checks: deze
kunnen in software met range checks gemaakt worden, terwijl hardware overflow
checks gekoppeld zijn aan de instructie die gecheckt wordt. Er wordt een flag per
instructie gebruikt om aan te geven of een overflow check uitgevoerd moet worden.

Sprong-instructies: Aan het einde van een basic block staat een (conditionele)
sprong-instructie, of een retum-instructie. In een basic block kunnen procedure-calls
staan naar andere procedures, waarvoor de CALL-instructie dient (NB. Procedure calls
staan niet aan het einde van een BB zoals gebruikelijk is. Een procedure-call is in SSA
een macro-instructie met invoer en uitvoer parameters). De eerste instructie in het BB
waarmee een procedure begint is een procedure-instructie PROC.

BR X <= Y, BB0, BB1 IF X <= V THEN BR BB0 ELSE BR BB, ENDIF
BR X <V, BB0, BB
BR X == V, BB0, BB1
BR X, BBo, ..., BB jump-table sprong (voor case-statements)
BR BB
CALL proc, X0, ..., X1, R0, ..., R procedure aanroep
RETURN X0, ..., X procedure return

Bij een procedure-aanroep worden de invoer- (X - een register of constante) en uitvoer-
parameters (R - register) opgegeven. Alle globale variabelen die veranderd zijn, en alle
variabelen die als var-parameter gebruikt worden, moeten voor de aanroep in het
geheugen opgeslagen worden (met extra - niet vermelde - operanden worden Ioad/
store dependencies opgelost). Na de procedure-aanroep worden de variabelen
eventueel weer uit het geheugen gelezen.

Een procedure-exit bestaat uit een return-instructie, waarbij alle return-parameters
worden opgegeven.

PROC proc, A0, ..., R procedure entry (parameters en lokals)

Een procedure-entry bestaat uit een label met de parameters en lokale vanabelen.
Eventuele informatie over initialisatie van de parameters en lokate variabelen (in
sommige talen worden lokale vanabelen geInitialiseerd op 0) is door het front-end in de
definities geplaatst. Eventuele speciale registers, zoals de stack-pointer (SP), de global
pointer (GP) worden ook als een parameter beschouwd. Als een procedure preconditie
checks bevat (van de programmeur) is het handig om twee entry-points te genereren:
één met en één zonder de preconditie checks.

Merge-functies: Merge-functies worden gebruikt om twee virtuele registers uit twee
BB's samen te nemen. Dit gebeurt aan het einde van if-statements om variabelen uit
de then- en else-tak samen te nemen, en aan het begin van lussen om de initièle
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waarden van variabelen te combineren met de waarden aan het einde van de lus. Er is
een merge-instructie nodig als een variabele in de then- of else-tak van een if-
statement of in de body van een lus toegekend wordt. Om lussen te onderscheiden van
if-statements worden if-merges gebruikt voor if-statements, en loop-merges voor
lussen. Bij case-statements is eveneens een merge-functie nodig zodra er een
toekenning wordt gedaan in één van de varianten:

A := LMERGE X, Y loop merge
A := IMERGE X, V if merge
A := CMERGE X0, ..., X case merge

Vertaling naar tussencode

Het front-end van een compiler vertaalt het source programma naar de tussencode. Er zijn
twee mogelijkheden: een gestructureerde taal kan tijdens het parsen in het front-end naar
een SSA-tussencode vertaald worden. Dit wordt uitgebreid in [00C2] beschreven. Het is ook
mogelijk om eerst een multi-assignment tussencode te gebruiken, die in een extra pass naar
SSA omgezet wordt [CFRWZ91].

De vertaling naar SSA tijdens het parsen van een gestructureerde taal gaat als volgt: Alle
lokale variabelen en parameters krijgen een virtueel register met de Proc-instructie. Lokale
variabelen worden op 0 geInitialiseerd of worden gemerkt als niet-geInitialiseerd (C of
Pascal). Dit is nodig omdat iedere variabele een virtueel register moet hebben. De vertaling
van expressies en toekenningen blijft onveranderd, behalve dat van iedere variabele
bijgehouden wordt welk virtuele register de actuele waarde bevat (bij iedere toekenning krijgt
een variabele immers een nieuw virtueel register). Aan het einde van if-statements en het
begin van lussen moeten merge-functies toegevoegd worden voor iedere variabele waaraan
in één van de takken een assignment gedaan is.

Om optimalisatie te vereenvoudigen wordt gebruik gemaakt van edge-splitting, zodat de
basic blocks elkaar maximaal domineren. Dit is belangrijk voor de correctheid van check
propagatie. Edge-splitting kan tijdens de vertaling naar SSA gedaan worden door iedere keer
dat een pad splitst twee lege basic blocks te genereren (dit gebeurt oa. in [00C2] en
[Dhamdhereg2]). Een if-statement zonder een else-tak krijgt dus automatisch een leeg else-
BB.

Er wordt aangenomen dat er constant-folding is toepast op constanten, en dat er CSE-
eliminatie is gedaan. Dit kan in het front-end gebeuren, maar ook tijdens een tussencode
optimalisatie. Het doel hiervan is het verminderen van het aantal instructies, zodat de
tussencode voorbeelden leesbaar blijven, en het vergroten van de mogelijkheden tot
optimalisatie. Verder kan loop-invariante code eventueel voor lussen geplaatst worden.

Voorbeelden van vertaling

Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven van de vertaling van Pascal statements
naar de tussencode. De generatie van runtime checks wordt behandeld bij front-end
optimalisatie.

• Expressies

± x + 1; ±0 : xO + 1
k : 2 * i; kO : iO * 2

± : ± / 4; ii : 10 / 4

a [1] := k; ±2 : CHECK 0 < ii < 100
tO : i2 << 2

M32s [a, to] kO

-Il
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i : p'.va1;
j 100 * (1 & 15) + k % 4;

i3 : M32 [p, 24] ; offset of val = 24
ti : i3 & 15
t2 kO % 4
t3 : ti * 100
JO : t3 + t2

X : 1;

Repeat-statement:

(iO .., xO :

BBO:
BR iO < 10, BB1, 8B2

: ASSERT 10 < 10
: CHECK 0 < ii < 100
: i2 << 2

M32s [a, tO]

: xO + ti
BB3

ASSERT iO > 10

BB3
BB3:

i2 : MERGE 12, i3
x3 := MERGE xl, x2

i : 0;
REPEAT

a [ii a [i] + 1;
i : j + 1;

UNTIL i > 100;

iO : 0
BB1:

ii : MERGE iO, 14
i2 : CHECK 0 <= ii <= 100
to 12 << 2

ti : M32s [a, to]
t2 : ti + 1

M32 [a, to] t2
13 : i2 + 1

BR 13 <= 100, BB2, BB3
BB2:

i4 : ASSERT 13 > 100 ; (13 > 99)
BR BB1

BB3:
15 : ASSERT 13 <= 100

Een while-statement wordt vertaald als een if-then-repeat-until:

WHILE cond DO

statements

END

IF cond THEN

REP EAT

statements

UNTIL NOT cond
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Het doel van deze transformatie is dat loop-invariante code tussen het if-statement en
de repeat-lus geplaatst kan worden. De loop-invariante code wordt dus alleen
uitgevoerd als de lus minstens éénmaal itereert.

• If-statements

IF I <
X :

ELSE

10 THEN
x + a [1];

BB1:
ii
i2
toti
xl
BR

BB2:
13

x2
BR

• While-statement:
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Short circuit evaluatie:

bool : (i > 10) AND (i < 100); wordtvertaaldnaar:

BBO:
BR iO > 10, BB1, BB2

BB1:
ii : ASSERT iO > 10
BR ii < 100, BB3, BB4

BB2:
i2 : ASSERT iO <= 10
BRBB5

BB3:
i3 : ASSERT ii < 100
booll : TRUE
BR BB5

BB4:
i4 : ASSERT ii > 100
BR BB5

BB5:
i5 : MERGE i2, i4
boolO : FALSE
BR BB6

BB6:
i6 : MERGE i3, i5
bool2 := MERGE boolO, booll

Short-circuit evaluatie wordt 00k toegepast op de guards van if-, while- en repeat-statements.
Ondanks het feit dat het aantal instructies en basic blocks nogal groot is, wordt er optimaal
gebruik gemaakt van de aanwezige asserties. In het volgende fragment is de arraybound
check op a overbodig als gevolg van het gebruik van de asserties (als de grenzen van a in
de range O..100 liggen):

i : 0;
WHILE (i <= 100) AND (a [i] < max) DO

• Procedures en procedure aanroepen:

FUNCTION Fact (i : integer) : integer;

BEGIN
IF i <= 1 THEN Fact 1;

ELSE Fact i * Fact (i - 1);
END;

BBO:
PROC Fact, iO
BR iO <= 1, BB1, BB2

BB1:
ii : ASSERT iO < 1

RETURN 1
BB2:

i2 : ASSERT iO > 1

i3 : i2 — 1

CALL Fact, ±3, ±4
i5 i2 * j4
RETURN ±5
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Figuur 1: Het basistype Operand. Operanden worden
aan elkaar gelinkt met left/right en up/down pointers.

Figuur 2 (onder): Een 3-operand instructie (RO Ri +
R2) bestaat uit een Instructie-operand, een definitie
aan een register (Register-operand), en twee uses
van registers of constanten (UseResult-operand). De
instruction chain dient om alle instructies in een basic
block te koppelen. De dot/use chain koppelt alle
UseResults aan een Register, zodat alle uses van het
gedefinieerde register at te open zijn. Do use/dot
chain is do def/use chain gezien vanuit een
UseResult: hiervanuit zijn de andere uses te bereiken,
aismede hot definiërende register.

Def/use chain Use/def chain Use/def chain

De tussencode bestaat uit een verzameling operanden, die aan elkaar gelinkt zijn tot een
cyclische structuur: de chain (figuur 1). Er zijn twee soorten links: de left/right-chain en de up/
down-chain. Deze twee-dimensionale structuur dient om operanden in een instructie,
instructies in een BB en BB's in de CFG aan elkaar te koppelen. Met record-extension (zoals
in Oberon en C++) worden speciale soorten operanden gemaakt: instructies, constanten,
registers, basic blocks, enz.

De instructies in een basic block zijn gelinkt via de up/down chain (instruction-chain),
zodat het toevoegen, verwijderen of verplaatsen van instructies efficient te implementeren is.
Alle uses van een definitie aan een register staan eveneens de up/down chain (de use/def-
chain), zodat alle operanden die het resultaat van een definitie gebruiken bezocht kunnen
worden. Via de omgekeerde weg is de definiërende instructie van een operand te bepalen.

Een instructie (Instruction) is een speciaal soort operand, waarin de opcode staat van de
operatie die de instructie uitvoert. In de left/right chain staan de operanden (opnd-chain),
waarin eerst één of meer definities van registers staan (Register), gevolgd door uses van
resultaten (UseResult), zoals constanten en registers. De volgorde van de operanden is
gelijk aan de volgorde in de instructie-set. Een resultaat (Result) is een constante of een
register. (figuur 2)

Alle basic blocks van een procedure staan in de up/down chain. De left/right-chain wordt
gekoppeld aan de sprong- of return-instructie aan het einde van ieder BB. Via deze instructie
zijn alle instructies in het BB te bereiken, en atle basic blocks, waamaar de sprong kan gaan
(deze zijn operanden van de sprong-instructie). Een extra operand van een BB bevat aVe
basic blocks die naar het BB kunnen springen staan (figuur 3).

Een procedure bestaat uit een basic block, waarvanuit alle basic blocks te bereiken zijn
(via de BB-chain). Alle start-nodes en return nodes zijn eveneens te bereiken door een
dummy-sprong-instructie te gebruiken. De pointerstructuur die hierdoor ontstaat lijkt vrij
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Flguur 3: De basic block chain met het BB-operand en de sprong-instructie. De operanden van de sprong-
instructie vormen de BranchTo/from-chains. Hierdoor zijn vanuit ieder BB alle andere basic blocks te
bereiken, alle instructies in het 68, de sprong-instructie, alle BB's waar het BB naar toe kan springen, en
alle BB's die naar bet BB spnngen. Hiermee zijn de CFG. Basic blocks en instructies met één soort
operand met elkaar verbonden.

ingewikkeld, maar operaties op instructies, basic blocks en operanden zijn door de uniforme
structuur erg eenvoudig. Het belangrijkste nadeel van de structuur is dat een instructie vrij
veel geheugen in beslag neemt (ongeveer 128 bytes voor de instructie RO := Ri + R2
inclusief de range-informatie...). Dit is het gevolg van het gebruik van double linked lists, en
extra pointers om snel de definitie van een gebruik van een register te vinden. Het
geheugengebruik is bijna te halveren door single linked circulaire Iijsten te gebruiken. Dit
hoeft niet veel inefficiëntere tussencode manipulaties te geven: door het inserten van dummy
operanden in de lijsten kan er een constante bovengrens op het aantal lijst-operaties dat
benodigd is om een definitie te bereiken bewerkstelligd worden.

Opnd = *Operand

OpndChain = DList (Opnd)

RECORD Operand
OpndChain opnd
OpndChain chain

END

OpndChain is een double linked list
operaties: indexing [], (un)linking.
Een DList heeft prey en next ptr

Operand is 2D double linked node
left/right chain
up/down chain

BB = *BasjcBlock
RECORD BasicBlock (Operand)
NULL

END
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instructietypes:

(Operand)

= ( BinOp 0, ConstBinOp, UnOp 0, ConstCheck 0, Check 0,
ConstAssert 0, Assert 0, Jump 0, Merge ()

= ( ADD, SUB, MUL, DIV5 MOD, SHR, SHL, AND, OR, XOR

= ( ADDC, CSUB, MULC, DIVC, CDIV, MODC, CMOD, SHLC, SHRC,
ANDC, ORC, XORC
COPY, MOVEC
ChUPC, ChLOWC, ChLOWtJPC, ChEQC, ChNEC
ChUP, ChLOW, ChEQS ChNE
AsUPC, AsLOWC, AsLOWUPC, AsEQC, AsNEC
AsUP, AsLOW, AsEQ, AsNE
BR, BRLE, BRLT, BREQ, BRCASES CALLS PROC, RETURN
IMERGE, LMERGE, CHERGE

Flags = SET ( mit, notnull, induction, invariant, deleted, overflow

value range
flags (geinitialiseerd, etc)

type-descriptor
teller (voor sparse dataf low)
offset range voor vergelijkbaarheid
ptr naar vergelijkbare register
ptr naar origin register

Instr = *Instructiofl
RECORD Instruction (Register)

Opcode op
voor efficientie

voor efficientie

Const const
controleer of constante al bestaat
zo ja: lever deze op, anders: maak een nieuwe constante,
en plaats deze in de globale lijst met constanten (opnd-chain)

RETURN const

Instr Findlnstr (Result res)

WHILE res != Instr DO res := res.opnd.prev ENDWHILE
RETURN opnd

END

Opcode

BinOp

Cons tBinOp

UnOp =

Cons tCheck =
Check =
ConstAssert =

Assert =

Branch =

Merge =

Res = *Result
RECORD Result
Range range
Flags flag

END

Const = *Constant
RECORD Constant (Result)

Int value
END

Reg = *Register
RECORD Register (Result)
Variable var
mt count
Range offset
Reg offset_of
Reg func_of

END

BB bb
END

Use = *UseResult
RECORD UseResult (Operand)

Res def
END

Const GetConst (Int val)

END
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Optimalisatie in het front-end

Het doel van front-end optimalisatie is om het aantal overbodige checks dat gegenereerd
wordt te verminderen. Tijdens het compileren kan het front-end een aantal taal-afhanketijke
optimalisaties doen: Als er bijvoorbeeld modulo gerekend wordt (zoals in de taal C), hoeven
er geen overflow checks gegenereerd te worden. Bij default-initialisatie van variabelen zijn
initialisatie checks overbodig. Als aangenomen wordt dat parameters geInitialiseerd zijn, zijn
hierop eveneens geen checks nodig. Sommige checks kunnen door hardware uitgevoerd
worden, en hoeven dus niet gegenereerd te worden. Door gebruik te maken van het feit dat
er in veel toekenningen constanten voorkomen, hoeven er minder checks gegenereerd
worden: Als een variabele met een constante wordt verhoogd, is er alleen een check nodig
op de bovengrens van de range, en omgekeerd voor do ondergrens. Deze optimalisatie is
alleen mogelijk als zeker is dat de range van de variabele binnen de gedeclareerde range Iigt
(de variabele moet dus geInitialiseerd zijn).

In een one-pass compiler is het vermijden van de generatie van overbodige checks zeer
belangrijk: er kunnen immers geen andere optimalisaties meer gedaan worden omdat de
source-taal tijdens het parsen direct naar machinetaal vertaald wordt.

In multi-pass compilers zijn front-end optimalisaties minder belangrijk: alleen die
optimalisaties die niet tijdens tussencode-optimalisatie gedaan kunnen worden, moeten
uitgevoerd worden. Dit zijn onder andere hot gebruik van hardware checks, en hot niet
genereren van onnodige initialisatie checks. Als er bijvoorbeeld initialisatie checks voor de
parameters van een procedure gegenereerd worden, kunnen deze checks onmogelijk tijdens
tussencode optimalisatie geoptimaliseerd worden. In sommige gevallen kan hot front-end
meer optimalisaties doen, met als doel het verminderen van het aantal tussencode
instructies, zodat latere optimalisaties minder tijd en ruimte kosten.

Bij multi-pass compilers is hot zeer belangrijk dat het front-end zoveel mogelijk informatie
in de tussencode opneemt. De SSA-tussencode krijgt hiertoe asserties op plaatsen waar
tijdens het parson zeker is dat eon bepaalde relatie geldt (bijvoorbeeld na een conditionele
sprong-instructie). Verder kan het front-end type-informatie introduceren over de registers,
hints voor detectie van inductie-variabelen en informatie over de geheugen-layout (globale
variabelen, lokale, stack, heap, enz.) inclusief de eigenschappen ervan (globale variabelen
worden op 0 geInitialiseerd). Hiervan kan gebruik gemaakt worden bij tussencode
optimalisatie en in het back-end.

Range optimalisatie

Bij range optimaliatie worden de value ranges van expressies tijdens hot parsen uitgerekend,
vergelijkbaar met [WeIsh78]. Hiervoor wordt van iedere variabele de storage-class/register
range, de gedeclareerde range, en de value range van de laatste toekenning bijgehouden.
Aan het begin van een basic block worden de ranges van alle parameters op de
gedeclareerde range geInitialiseerd (als zeker is dat de vanabele in alle voorgaande BB's
gelnitialiseerd is). Dit betekent dat bij iedere procedure-aanroep gecontroleerd moet worden
dat de meegegeven parameters gelnitialiseerd zijn, waarvoor in de meeste gevallen geen
checks nodig zijn.

De value range van eon expressie wordt uitgerekend uit de value ranges van de
variabelen en constanten in de expressie. Als er overflow mogelijk is kan een overflow check
gegenereerd worden. Bij het gebruik van een expressie in een toekenning of indicering wordt
gecontroleerd of de value range van de expressie binnen de vereiste range ligt. Als dit het
geval is, zijn checks overbodig, anders zijn er één of twee checks nodig op de onder of
bovengens. Op deze manier wordt voorkomen dat er overbodige checks gegenereerd
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worden. Na de eventuele checks Iigt de value range binnen de vereiste range.

Propagatie van ranges vindt plaats door de value range van vanabelen bij iedere
toekenning aan een variabele bij te houden en deze te gebruiken bij het uitrekenen van de
range van een expressie (in plaats van de gedeclareerde range zoats in [Welsh78]). Door de
range-propagatie kan de generatie van veel overbodige checks binnen een basic block
vermeden worden. Bij het vertalen van een gestructureerde taal naar SSA is ook globale
propagatie mogelijk.

Range optimalisatie in het front-end is mogelijk in one-pass en multi-pass compilers, en
alle soorten tussencodes (single en multi-assignment). In alle gevallen wordt de value range
van een variabele bijgehouden. Dit kan in het type-record van iedere variabele. Bij het
vertalen van een nieuw basic block moeten de ranges gereset worden tot de gedeclareerde
of storage-class range (afhankelijk van het feit of zeker is dat de vanabele geinitialiseerd is).

Range optimalisatie in SSA

In de SSA-tussencode worden de value ranges van vanabelen bijgehouden in de virtuele
registers. Van iedere nieuwe instructie die gegenereerd wordt, wordt de value range
uitgerekend door de value range van de operanden te combineren volgens de opcode. Aan
het begin van een nieuw basic block worden eventueel merge-functies geplaatst met de
vereniging van de value ranges uit de twee takken.

Hieronder staan een aantal routines die tijdens het parsen range en overflow checks
optimaliseren. Er wordt gebruik gemaakt van Results in plaats van Registers omdat
constante operanden hiermee eenvoudig te gebruiken zijn. Er is geen aparte instructie
gedefinieerd voor overflow checks, omdat een overflow check of als een range-check
vertaald wordt (die vOOr de operatie die gedaan wordt), of ats een hardware overflow check
(waarbij er eventueel een aparte sprong-instructie nodig is om naar een exception-handler te
springen). Hardware overflow checks zijn dus machine-afhankelijk en kunnen pas in het
back-end gegenereerd worden. Om aan te geven dat een overflow wel of niet nodig is, wordt
een flag in het resultaat register van de operatie gebruikt.

Res GenBinOp (BB bb, Opcode op, Res rl, Res r2)

Result res
Range range

range := RangeOp (op. rl.range, r2.range)
IF IsConstant (range) THEN

RETURN GetConstant (range.min) ; return een constante
END IF

res := GenBinlnstr (bb, op, ri, r2 ; creeer een instructie
IF range.f lags == Overflow THEN

IF OverflowChecks THEN
res.flags.overf low := TRUE ; genereer overflow check
range.f lags := NULL

ELSE
range := (Register) res.var.maxrange ; maximale register range

ENDIF
ENDI F
res.range range
RETURN res

END

GenBinop is de routine die na het parsen van de twee operanden van een binaire operator
aangeroepen wordt. De value ranges van de twee registers worden gecombineerd volgens
de operator. Constante expressies worden compile-time uitgerekend, waarbij een Result
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teruggegeven wordt met de constante (met GetConstant). Merk op dat op deze manier meer
constanten ontdekt worden dan bij standaard constanten-propagatie: 1 .. 100/ 1000 geeft de
range 0. .0, en wordt als constante opgevat.

Als het resultaat geen constante is, wordt een instructie gegenereerd met GenBinlnstr.
Deze routine creëert een instructie met een nieuw virtueel register plus operanden voor uses
van de meegegeven Results, linkt deze aan elkaar en plaatst de instructie in het huidige
basic block 'bb'. De pointer naar het nieuwe register wordt teruggegeven. (GenBinlnstr kan
eventueel CSE-eliminatie doen door niet een nieuw register op te leveren, maar een pointer
naar eerder toegekend register).

Als uit de value range blijkt dat er overflow kan optreden, en overflow checks gewenst zijn,
wordt er een hardware overflow check gegenereerd door de overflow-flag in het result-
register te zetten. Als de generatie van overflow checks ongewenst is, maar overflow
mogelijk is, wordt de range op de maximale range van het type van het register
gelnitialiseerd (deze range hoeft niet gelijk te zijn aan de storage-class range): na overflow is
de minimale waarde Minlnt, en de maximale waarde Maxlnt ats de hardware registers
integers zijn. Het gebruik van overflow checks geeft dus betere value ranges, waardoor meer
check optimalisaties mogelijk zijn.

Assign (BB bb, Variabele var, Res expr)

IF var.userangecheck THEN
Res newexpr := GenRangeCheck (bb, expr, var.declaredrange)
var.currentreg newexpr ; update current virtual register

ENDIF
END

Res GenRangecheck (BB bb, Res expr, Range chkrange)

Res newexpr

IF Disjunct (expr.range, chkrange) THEN
RangeError ("Out of range', ...)

RETURN
END IF

IF res == Constant THEN RETURN ENDIF ; geen checks op constanten
IF expr.range.min < chkrange.xnin THEN
newexpr : GenChecklnstr (bb, ChLOWC, expr,

GetConstant (chkrange.min))
newexpr.range.min := chkrange.min
newexpr.range.max := expr.range.max
expr : = newexpr

END IF
IF expr.range.max > chkrange.max THEN
newexpr : GenChecklnstr (bb, ChUPC, expr, GetConstant (chkrange.max))
newexpr.range.max := chkrange.max
newexpr.range.min := expr.range.min
expr : = newexpr

ENDIF
RETURN expr

END

De procedure Assign kent een expressie toe aan een variabele. De expressie wordt met
GenRangeCheck gecheckt op de gedeclareerde range, waama de expressie aan de
variabele wordt toegekend. Het register dat aan variabele wordt toegekend komt hierdoor in
het huidige register van de variabele te staan (var.currentreg). De value range van de
variabele ligt na de check binnen de vereiste range.

GenRangeCheck controleert of de value range van een expressie binnen de vereiste
range ligt. Als dit niet het geval is, wordt de range van de expressie aangepast door lower of
upperbound checks toe te voegen.
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Bij het indiceren van array's wordt op dezelfde manier als in Assign gecontroleerd of de
range van de expressie binnen de range van het array ligt. Als de index-expressie een
variabele is, is het mogelijk dat de value range hiervan kleiner wordt (als gevolg van een
toekenning expr.var.currentreg newexpr).

Voorbeeld: BubbleSort

Hieronder staat de tussencode van de Bubblesort. Er is lokale range propagatie tijdens
het parsen uitgevoerd. De value ranges worden dus alleen binnen basic blocks bijgehouden.
Van de 18 checks zijn er 15 overbodig (de overbodige checks staan voor de duidelijkheid
nog in de tussencode, gemerkt met een *)•

o <= I <= 100i+1

i+1
0 <= t2 <= 100
a [t2]
0 <= i <= 100

a [ii
CHECK
a [t2] : t
swap : TRUE

* i : 0. .100

t2: 1. .101
(*) t2: 1. .100

* i : 0. .100

* t2: 0. .100

4: i:i+1
CHECK 0 <= i <= 100

ENDWHILE
5: n:=n-1

CHECK 0 <= n <= 100
ENDWHILE

END

i : 1. .101
(*) i : 1. .100

fl : —1. .99
0..99

check i <= 100 nodig

check n >= 0 nodig
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Uitbreidingen

Er zijn nog ingewikkelder optimalisaties mogelijk: back-dominance checks op vanabelen die
een constant verschil hebben (i = J + C) kunnen ook geoptimaliseerd worden door naast de
range ook een pointer naar de vorige check bij te houden. Als er een check op i moet worden
gegenereerd, en er is eerder (in hetzelfde BB) een zwakkere check voor j gegenereerd, dan
kan via de pointer de eerste check worden veranderd, zodat de nieuwe check overbodig
wordt. Merk op dat zo geen delayed checks ontstaan. Checks met niet-constante grenzen
kunnen geoptimaliseerd worden door bij te houden of een variabele na de laatste check met
een constante werd verhoogd of verlaagd. Als een variabele werd verlaagd, en beide checks
hebben dezelfde bovengrens, kan de tweede check weggelaten worden.

Om het front-end eenvoudig te houden, is het verstandig om de front-end optimalisaties
tot lokale range-analyse te beperken zoals hierboven, of als in [WELSH78]. In het algemeen
wordt hierdoor meer dan de heift van de checks niet gegenereerd.

BubbleSort (a, n)
0:

2:

value ranges:
n: 0. .100 (als n geinitialiseerd is)

* n: 0. .100 (als n niet geinitialiseerd)
n: 1. .100 (n > 0)

swap : TRUE
CHECK 0 <= n <= 100
WHILE (n > 0) AND swap DO

1: swap := FALSE
I : 1
WHILE i < n

CHECK
tO :

CHECK 0 <= tO <= 100
IF a [iJ > a [tO] THEN

3: CHECK 0 <= I <= 100
t : a [I]
t2
CHECK
tl :

CHECK

1:
1:*i:
to:

* to:

1. .1
0. .99,
0. .99
1. .100
1. .100

n: 1. .100 Ci < n)

check t2 <= 100 nodig

: tl
0 <= t2 <= 100

END IF
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Tussencode optimalisatie

Het doel van tussencode optimalisatie is om het aantal uitgevoerde checks te verminderen,
zodat de runtime overhead die ontstaat door de checks geminimaliseerd wordt. Dit gebeurt
door checks die altijd gelden weg te laten (check eliminatie), en door checks buiten lussen of
binnen if-statements te verplaatsen, zodat ze minder vaak uitgevoerd worden (check
propagatie).

De algoritmen die runtime checks optimaliseren bestaan uit twee fasen: het verzamelen
van informatie, en het uitvoeren van optimalisaties. Allereerst wordt zoveel mogelijk
informatie over de tussencode statements verzameld, waarbij niet alleen checks, maar ook
andere statements bijdragen. Deze informatie wordt met behuip van dataflow analyse
verspreid. Als gevoig hiervan kunnen mogelijkheden ontstaan voor optimalisaties. In de
tweede fase worden deze optimalisaties uitgevoerd. Dit kunnen optimalisaties op runtime
checks zijn, maar ook andere optimalisaties. Na de optimalisaties ontstaat eventueel nieuwe
informatie. Het hele proces kan vervolgens herhaald worden, totdat er geen nieuwe
opti malisaties gevonden worden.

De informatie die verzameld moet worden hangt af van de optimalisaties die later gedaan
worden: Voor de nauwkeurigheid van de value ranges bij range-optimalisatie en optimalisatie
van initialisatie-checks is informatie over de initialisatie van variabelen nodig. Bij propagatie
van checks is informatie nodig over de vergelijkbaarheid van de gecheckte variabelen. Om
checks in lussen extra te optimaliseren is informatie nodig over inductie-variabelen. Omdat
de informatie die bij de analyse verzameld wordt meestal ook door andere optimalisaties
gebruikt kan worden, worden de optimalisaties in een bepaalde volgorde uitgevoerd om
maximaal te profiteren van elkaars informatie.

De soorten checks waarvan de optimalisatie behandeld wordt zijn (not)-equal checks,
constante en niet-constante range checks, en overflow checks.

• Optimalisatie van not-equal checks

De not-equal checks die geoptimaliseerd kunnen worden zijn: initialisatie checks, null-pointer
checks, division by zero checks en variant-tag checks. Division by zero en type-tag checks
kunnen het beste geoptimaliseerd worden met range-informatie van de gecheckte variabele.
Daarom worden hier alleen initialisatie checks en null-pointer checks geoptimaliseerd. De
informatie over de initialisatie van variabelen die hierdoor ontstaat wordt gebruikt bij range-
analyse om de initiële ranges van variabelen te bepalen (storage-class of declared). Dus
zelfs als er geen initialisatie of null-pointer checks gebruikt worden, wordt deze analyse
uitgevoerd. Als deze checks gebruikt worden, zijn aVe variabelen geInitialiseerd (na een
eventuele check), zodat altijd de gedeclareerde range gebruikt kan worden.

De informatie die verspreid wordt bestaat uit twee flags (mit en not-null), waarin staat of
een variabele wel of niet geInitialiseerd is, of een null-pointer is. Deze informatie is door het
front-end aan ieder result-variabele toegevoegd. De flags van alle variabelen waarvan het
front-end zeker weet dat ze niet of mogelijk niet geInitialiseerd zijn krijgen de waarde
ongeInitialiseerd. Dit zijn alle initiêle definities aan de lokale variabelen die door het front-end
toegevoegd zijn om een correcte SSA tussencode te krijgen, registers die vanaf de stack
gelezen worden (by. lokale array's), en VAR-parameters bij procedure aanroepen, waarvan
niet zeker is dat ze gedefinieerd worden. Alle andere results krijgen de waarde
geInitialiseerd. (Alle constanten worden ook gemerkt als gemnitialiseerd).

Eveneens krijgen alle pointers waarvan het front-end zeker weet dat ze een null-pointer
zijn de flag not-null = false. Dit zijn bijvoorbeeld pointers die niet naar VAR-parameters wijzen
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(VAR-parameter pointers in Pascal zijn altijd ongelijk aan Null). Alle andere resultaten van
pointerberekeningen, en constanten, behalve de speciale null-constante, knjgen de waarde
not-null = true.

Voordat de dataflow analyse begint worden alle instructies in de CFG afgegaan om de
instructies waar de propagatie van de flags moet beginnen in de work-list te plaatsen. Deze
instructies worden birth-points genoemd: alle load-instructies, de initiële definities van de
lokale variabelen, register-parameters, en instructies die een constante aan een vanabele
toekennen zijn birth-points.

Hiema wordt de dataflow analyse uitgevoerd: Er wordt een instructie uit de work-list
gekozen, en de mit- en not-null-flag wordt uitgerekend voor ieder resultaat van de instructie.
Dit gebeurt door de flags van alle uses te ANDen. Als alle operanden van een binaire
operatie gelnitialiseerd zijn, is het resultaat ook geInitialiseerd. Eveneens geldt dat bij pointer
berekeningen het resultaat not-null is als alle operanden not-null zijn. Als de instructie een
initialisatie of pointer check is, en de flag van de gecheckte variabele is mit = true of not-null
= true, is de check overbodig, en kan geelimmneerd worden. De instructie wordt hierbij als
geelimineerd gemarkeerd, en na de dataflow analyse worden alle gemarkeerde instructies
gewist (het is te gevaarlijk om instructies direct te wissen omdat er pointers voor het aflopen
van instructies naar kunnen wijzen. Na de dataflow analyse zijn deze referenties
verdwenen).

Als de nieuwe waarde van een flag verschilt van de vorige (de enig mogelijke overgang is
geInitialiseerd naar niet-geInitialiseerd, en not-null naar null), wordt de flag van het resultaat
aangepast, en worden alle uses van het resultaat in de work-list geplaatst. Een variabele
wordt dus als ongeInitialiseerd gemerkt als de variabele in één van alle mogelijke paden in
de CFG niet gelnitialiseerd wordt (all-paths forward flow). Vanwege de initialisatie van de
flags op de doel-waarde (wel geInitialiseerd, en ongelijk aan null) wordt het algoritme
optimistisch genoemd [00C2]. De tijdscomplexiteit is 0 (N) als de CFG uit N instructies
bestaat.

Updatelnit (Instr instr)

Flags flags

CASE instr.op IN
BinOp, ConstBinOp:

flags := instr.opnd (1) .def.flags
flags &= instr.opnd (2] .def.f lags

UpdateFlags (instr.opnd [0], flags)
UnOp:

flags := instr.opnd [l].def.f lags
UpdateFlags (instr.opnd [0), flags)

ConstCheck, Cons tAssert:
flags := instr.opnd (l].def.flags
Flags f := instr.opnd (2] .def.f lags

IF instr.op == ChEQC && !f.notnull && flags.notnull THEN
Deletelnstr (instr) ; elimineer een null-pointer check

ELSIF instr.op == ChEQC && !f.init && flags.init THEN
Deletelnstr (instr) ; elimineer een mit check

ELSE
UpdateFlags (instr.opnd (0], flags) ; andere checks: copy

END IF

Check, Assert:
flags := instr.opnd [2] .def.f lags ; behandel check & assert
UpdateFlags (instr.opnd [0], flags) ; als copy-instructies
flags := instr.opnd (3] .def.flags
UpdateFlags (instr.opnd [1], flags)

Branch:
RETURN
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CMerge, IMerge, LMerge:
flags := !NULL
Use use := instr.opnd [1]

REPEAT
flags &= use.def.f lags
use := use.opnd.next

UNTIL use != Use
UpdateFlags (instr.opnd (0], flags)

ENDCASE
END

UpdateFlags (Res res, Flags flags)

Flags f := flags " res.flags
IF f.init f.notnull THEN ; flags veranderd?
res.flags.init := flags.init
res . flags .notnull := flags .notnull
AddUses (res) ; plaats uses op worklist

END IF

END

Optimalisatie van range checks

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat range checks met constante grenzen goed
geoptimaliseerd worden met behuip van range propagatie. Het algoritme bestaat uit de
propagatie van ranges en checks: checks worden zoveel mogelijk omhoog gepropageerd, en
ranges naar beneden. Voordat ranges gepropageerd gaan worden, wordt een aantal
analyses uitgevoerd met als doel meer informatie te verzamelen over relaties tussen
variabelen.

Bij optimalisatie van checks is er informatie nodig over de vergelijkbaarheid van twee
registers, zodat de zwakste of sterkste check van twee checks te bepalen is. Voor loop-
optimalisatie is informatie nodig over inductievariabelen.

Er zijn twee soorten vergelijkbaarheid: een ordeningsrelatie, waaruit blijkt of variabelen
gelijk zijn, of de ene groter is dan de andere, of dat er geen relatie is. Een ingewikkelder
vorm van vergelijkbaarheid geeft alleen het felt dat de variabelen van een
gemeenschappelijke lineaire functie afhangen. Voor een vergelijking moeten er waarden
ingevuld worden, waarna de resultaten vergeleken kunnen worden.

Inductievariabelen analyse

Inductievariabelen zijn variabelen waarvan de waarde in de lus met monotone definities
wordt verhoogd of verlaagd, zodat de waarde van de variabele aan het einde van de lus altijd
groter of gelijk is aan de vorige waarde (de waarde is ascending), of juist klelner of gelijk
(descending). Lussen worden vaak gebruikt om operaties op array's te doen, waarbij de
variabele(n) waarmee array's geindiceerd worden inductievariabelen zijn. Checks op
inductie-variabelen zijn eenvoudig te optimaliseren. Bovendien is het voor range analyse en
propagatie van checks in lussen nuttig om te weten welke variabelen inductievanabelen zijn:
het probleem van een oneindig aantal iteraties bij de analyse wordt hiermee vermeden.

Voor detectie van inductievanabelen is informatie nodig over monotone definties van de
vorm j := I + C. Hierdoor zijn de volgende vergelijkings relaties op I en j gedefinieerd: i <= j, i

== j, I >= j, i <j, I > j en i ? j (ongeordend). De vergelijkingsrelatie kan letterlijk opgeslagen
worden. Het is echter handiger om niet de relatie op te slaan, maar de mogelijke offset
range: bijvoorbeeld I = j + [1. .5], waaruit af te leiden is dat I > j, en dat de waarde van i en
maximaal 5 verschilt. Per result-register wordt een offset-range opgeslagen met een pointer
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________________

off set-of, die naar het result wijst waarvoor de offset-range geldt. Als een register geen relatie
heeft met een ander register, wijst de pointer naar zichzelf, met range [0..0]. Om inductie-
variabelen en loop-invariante variabelen van andere variabelen te onderscheiden krijgen
results de attributen induction en invariant, die aangeven of de variabele een
inductievariabele is, of loop-invariant is.

Inductievariabelen worden gevonden met sparse dataflow analyse: eerst worden alle
instructies de CFG afgegaan, waarbij alle offset-of pointers op NULL gelnitialiseerd worden,
en de induction-flag op false. Alle birth-points worden weer in de work-list geplaatst. Loop-
merges worden eveneens in de work-list geplaatst (omdat inductievanabelen hier hun
oorsprong hebben).

Tijdens de analyse wordt een instructie uit de work-list gekozen. Als het een instructie
betreft die geen if- of case-merge, een check, assertie, of een optelling van de vorm j := i + C
is, wordt de offset van alle results op [0. .0] en de offset-of pointer geInitialiseerd (door deze
naar zichzelf te laten wijzen). Als de instructie een optelling is van de vorm j := i + C, wordt
de offset-of pointer van het gebruikte result in het result van de huidige instructie gecopieerd,
en wordt de nieuwe offset-range uit de vorige en C berekend (als er overflow optreedt wordt
de offset [0. .0] en wordt de pointer van het result geInitialiseerd naar zichzelf). Als de vorige
offset-of pointer NULL was, worden alle uses van de gedefinieerde results in de work-list
geplaatst.

Bij if-. en case-merges wordt gecontroleerd of de offset-of pointers van alle operanden die
gemerged worden geinitialiseerd zijn. Als dit niet zo is, doet de merge niets, anders, als de
offset-of pointers van de registers die gemerged worden gelijk zijn, wordt de offset-range van
het result de vereniging van de gemergede ranges. De uses van de merge worden in beide
gevallen in de work-list geplaatst. Checks en asserties worden behandeld als copy-
statements: de offset pointer en range worden van de uses naar de result-registers
gecopieerd, waarna alle uses van de result-registers in de work-list geplaatst worden.

Inductie-variabelen worden gevonden zodra een loop-merge uit de work-list gehaald wordt
en de offset-of pointer van één van de operand-registers van de merge gelijk is aan de
offset-of pointer van het result van de loop-merge (die naar zichzelf wijst). Als dit het geval is,
is de vanabele een inductie-variabele. De offset die de variabele heeft in de volgende iteratie
van de lus is af te leiden uit de offset-range. Als de range [Mi Max] is, en Mm >= 0 is de
variabele stijgend (of niet dalend): de vanabele wordt alleen groter. Als Mm > 0, is de
variabele strikt stijgend. Het result register van de merge krijgt nu de flag induction = true.

Loop-invariante variabelen zijn inductie-variabelen met de range [0..0] (er mogen dus wel
toekenningen gedaan worden, maar de uiteindelijke waarde aan het einde van de lus is gelijk
aan de waarde aan het begin van de lus). Deze variabelen krijgen de flags invariant = true en
induction = false. Loop-invariante code is hierdoor herkenbaar en te onderscheiden van
echte inductievariabelen.

Om te bepalen of een variabele een inductie-variabele is hoeft alleen de induction-flag in
het result waar de offset-of pointer naar wijst bekeken te worden. De offset van de inductie-
variabele is af te leiden uit één van de operanden van de merge-instructie. De volgende
Pascal routine en tussencode laat zien welke waarden de offset-of en offset-ranges hebben:

i : 0;
REPEAT

IF i < 100 THEN i : i - 1;
i : j + 2

UNTIL i > 1000;

BBO:
iO 0 iO = jO + (0. .0]

BR BB1
BB1:
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ii : MERGE iO, 17 ii = ii + [0. .0] induction offset [1. .2]

BR ii < 100, BB2, BB3
BB2:

i2 : ASSERT ii < 100
13 i2 + 1 13 = ii + [1. .1]

BRBB4
BB3:

i4 ASSERT ii >= 100 14 = ii + (0. .0]

BR BB4
BB4:

i5 MERGE i3, i4 15 = ii + (0. .1]

i6 : i + 1 i6 = ii + [1. .2]

BR i6 > 1000, BB6, BB5
BB5:

i7 : ASSERT 1 < 1000 i7 = ii + [1. .2]

BR BB1
BB6:

i8 : ASSERT i > 1000

Twee registers kunnen in constante tijd vergeleken worden door te controleren of de offset-of
pointers gelijk zijn. Als ze verschillen, zijn de waarden niet gerelateerd (dat wil zeggen, er
geldt niet dat de waarde van het ene register altijd groter of gelijk is aan de waarde van het
andere register), als ze gelijk zijn, worden de offset-ranges vergeleken. Als de offset-range
van een van de registers groter is dan de range van het andere register, geldt dat het ene
register altijd groter is dan het andere. (Let op: dit geldt alleen als er bij de berekeningen
geen overflow is opgetreden!) De variabelen in volgende tussencode instructies zijn
bijvoorbeeld vergelijkbaar:

ii : 10 + 1 ii = 10 + (1. .1]

jO : ii — 4 jO = iO + (—3. .—3]

kO : iO + 3 kO = iO + (3. .3]

Ergeldt: ii > iO,jO< iO, kO > iO,jO< kO, kO> ii, en ii >jO.

Vergelijkbaarheid

Een iets algemenere vorm van vergelijkbaarheid is nodig bij optimalisatie van checks met
constante grenzen. Hierbij moet bepaald kunnen worden of de twee vanabelen een Iineaire
functie zijn van een gemeenschappelijke vanabele: i = f (x), j = g (x). Checks op i en j zijn flu
vergelijkbaar, zodat de zwakste of sterkste check te bepalen is.

Vergelijkbaarheid is te implementeren door in leder result-register een pointer bij te
houden die naar het register wijst waar dit result-register een functie van is (de func-of
pointer). Het sparse dataf low algoritme dat de func-ot pointers berekent is als volgt: Alle
instructies worden afgegaan, waarbij de func-of pointer op Null gelnitialiseerd worden. Alle
birth-points worden in de work-list geplaatst. Merge-instructies worden eveneens in de lijst
geplaatst (behalve de loop-merges van loop-invariante vanabelen). Dit is noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat de func-of pointer van een register altijd in een basic block staat dat het
BB waarin het register gedefinieerd wordt domineert. Als dit niet het geval is, hoeft de relatie
niet voor alle mogelijke executiepaden te gelden (bij het vergelijken van twee checks moet
dan rekening gehouden worden met alle mogelijke executiepaden...).

Bij de dataflow analyse wordt steeds een instructie uit de work-list gehaald. Als de
instructie een result definieert waarvan de waarde van twee of meer variabelen afhangt, of
het een operatie zonder een inverse betreft, krijgt de instructie een func-of pointer naar
zichzelf en worden alle uses in de work-list geplaatst (als de func-of pointer Null was). De
instructies waarvoor dit geldt zijn alle binaire operaties met twee registers als operand,
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merge-functies op registers die niet loop-invariant zijn, en load-instructies.

Als de instructie een unaire operatie is, of een binaire operatie met een constant operand
(met een inverse), wordt de func-of pointer van het register dat gebruikt wordt in het result-
register geplaatst. Checks, asserties en merges van loop-invariante variabelen worden als
copy-instructies beschouwd: de func-of van de uses worden toegekend aan de results.

Twee variabelen zijn flu vergelijkbaar als de tunc-of pointers van hun definitie gelijk zijn.

BBO:
JO : xO + 1 JO — xO
BR JO > 100, BB1, BB2

BB1:
ji : ASSERT JO > 100 Ji xO
j2 := Ji — 100 j2 — xO
BR BB3

BB2:
j3 : ASSERT JO <= 100 J3 — xO

J4 : j3 + xO J4 — J4
j5 : xO * 4 j5 — xO
BR BB3

BB3:
j6 : MERGE j2, J5 J6 — j6

De registers JO, ji, j2, j3, en j5 zijn vergelijkbaar. j4 en j6 zijn niet vergelijkbaar met de andere
variabelen omdat ze van twee registers afhangen.

Range Propagatie

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven kunnen de value ranges van variabelen met sparse
dataflow analyse gepropageerd worden. De eliminatie van overbodige checks wordt echter
tijdens range propagatie gedaan. De initiêle value range van registers wordt bepaald door
atle instructies af te lopen, en de value ranges van alle results te initialiseren op de storage-
class, de register of de gedeclareerde range, afhankelijk van de mit-f lag en of de variabele uit
het geheugen wordt gelezen of als parameter meegegeven. De value ranges van de results
van constante checks en asserties worden geInitialiseerd op de range van de check. Alle
instructies worden op de work-list geplaatst.

De ranges van unaire en binaire operaties worden gepropageerd door de range van het
resultaat uit de range van de use-operanden te berekenen. Als er overflow op kan treden in
de resulterende range, en er worden geen overflow checks gebruikt wordt de nieuwe value
range de storage-class range, anders de berekende range. Als de nieuwe value range
kleiner is dan de vorige value range (dus de minimum waarde is groter geworden of
maximum is kleiner), worden alle uses van het resultaat in de work-list geplaatst.

Bij checks en asserties wordt gecontroleerd of de range van het gecheckte register binnen
de range van de check ligt (de range hiervan staat in de value range van het result van de
check). Als dit het geval is, is de check bewezen, en kan geelimineerd worden. Als de check
niet overbodig is, wordt de intersectie van de twee ranges genomen, die aan de value range
wordt toegekend. Als de nieuwe range kleiner is dan de vonge range, worden alle uses van
het result in de work-list geplaatst.

De value range van merges wordt uitgerekend door de vereniging van de ranges van de
gemergede registers te nemen. Loop-merges krijgen een speciale behandeling: in het vorige
hoofdstuk is gebleken dat de propagatie van ranges oneindig veel stappen kan nemen. Dit
was vooral het geval bij inductievariabelen. De oplossing van dit probleem is om de offset-
range te gebruiken om meteen goede benadering te krijgen van de value range van de
inductievariabele. Dit gebeurt door de grenzen van de value range van het register dat voor
de lus gedefinieerd wordt (het ene operand van de merge) uit te breiden tot Maxint bij
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stijgende inductievariabelen (offset-range = [O..N]), of tot Minint (offset-range = [-N..O]).
Vervolgens wordt de doorsnede van deze range en de range van de inductievariabele aan
het einde van de lus (het andere operand van do merge) genomen, die verenigd met de
range van het register voor de lus de value range van de inductievariabele in de lus geeft.

Als een loop-merge een merge is van een variabele die niet geklasseerd is als eon
inductievariabele, maar de variabele toch op eon of andere manier een inductievanabele is,
kunnen weer oneindig veel iteraties optreden. Daarom wordt het aantal malen dat een loop-
merge de value ranges propageert beperkt met een teller (dit gebeurt in UpdateRange).

PropagateRange (Instr instr)

Range rO, ri, r2
CASE instr.op IN

BinOp, ConstBinOp:
ri := instr.opnd [1] .def.range
r2 := instr.opnd [2] .def.range
rO : RangeBinop (instr.op, ri, r2)
UpdateRange (instr.opnd [0], rO)

UnOp:
ri := instr.opnd (1] .def.range
rO : RangeUnop (instr.op, ri)
UpdateRange (instr.opnd [0], rO)

Cons tCheck, ConstAssert:
r]. := instr.opnd [1] .def.range
rO := instr.opnd (0] .range
UpdateRange (instr.opnd [0], rO & ri)
IF ri IN rO THEN Deletelnstr (instr) ENDIF ; elimineer check

Check, Assert:
r2 := instr.opnd [2].def.range
r3 := instr.opnd [3].def.range
Bool b := RangeRelOp (instr.op, r2, r3, rO, ri)
UpdateRange (instr.opnd [0], rO)
UpdateRange (instr.opnd [1], ri)
IF b THEN Deletelnstr (instr) ENDIF

Branch:
RETURN

CMerge, IMerge:
rO := EmptyRange
Use use := instr.opnd [1]

REPEAT
rO use.def.range
use := use.opnd.next

UNTIL use Use
UpdateRange (instr.opnd (0], rO)

LMerge:
Result ivar := instr.opnd (2].def
ri := instr.opnd [1].def.range ; use voor de lus
r2 := lvar.range
IF lvar.induction THEN
Range rO : ri
IF lvar.offsetrange.min < 0 THEN ; extend range voor
rO.min := lvar.var.declaredrange.min ; dalende inductie vars

END IF
IF lvar.offsetrange.max > 0 THEN

rO . max : = ivar . var. declaredrange .max
ENDIF
r2 := rO & r2 ; combineer ranges

END IF

UpdateRange (instr.opnd (0], ri r2)
ENDCASE

END
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UpdateRange (Res res, Range r)

Bool update := FALSE

IF r.f lags == Overflow THEN
IF OverflowChecks THEN
res.flags.overf low TRUE

ELSE
r : res.var.maxrange

ENDIF
ENDIF
IF r.min > res.range.min THEN
res.range.min : r.min
update : TRUE

ENDIF
IF r.max < res.range.max THEN
res.range.xnax := r.max
update : TRUE

ENDIF
IF update THEN
res.count -= 1

IF res.count >= 0 THEN Adduses (res) ENDIF
ENDIF

END

Lokale propagatie van checks

Bij lokale propagatie worden checks zover mogelijk omhoog gepropageerd binnen een basic
block. Als een check tot bovenaan een basic block gepropageerd is, wordt het mogelijk om
globale propagatie te doen. Een check kan lokaal gepropageerd worden als de inverse van
de operatie die het gecheckte register definieert bestaat. Dit is het geval bij rekenkundige
binaire operaties met een constant operand, unaire operaties, checks en asserties. In
sommige gevallen kan een lowerbound check een upperbound check worden en omgekeerd
(dit is oa. het geval bij vermenigvuldiging met en deling door een negatieve constante). Als er
overflow optreedt bij het uitrekenen van de inverse onder of bovengrens zijn er twee
mogelijkheden: Er wordt op overflow gecheckt, waardoor de check bewezen is, of er worden
geen overflow checks gebruikt:

ii : iO - Maxlnt -4 ii : CHECK iO < ? (100 + Maxlnt)
i2 := CHECK ii <= 100 i2 := il - Maxlnt

Bij het uitrekenen van de gepropageerde check ontstaat overflow. Er kan een check iO <=
Maxlnt gebruikt worden, maar deze check geldt altijd (alle getallen zijn <= Maxlnt). Als er
geen overflow optreedt bij i2 := ii - Maxlnt geldt: i2 <= 0 , dus zeker i2 <= 100. Als er geen
overflow check gebruikt wordt bij de berekening geldt niet i2 <= 100. Hoewel het mogelijk om
een check te gebruiken die een unsigned vergelijking doet (zodat Maxlnt + 100
representeerbaar is), wordt vanwege de complexiteit van gecombineerde signed/unsigned
berekeningen aangenomen dat er geen equivalente check bestaat.

Het algoritme bestaat ult het bezoeken van alle instwcties in een BB (vanaf de laatste).
Als de instructie een constante check is, wordt geprobeerd of de check tot voor zijn definitie
gepropageerd kan worden. Dit is mogelijk als er een equivalente gepropageerde check
bestaat, en de voorgaande instructie nog in hetzelfde BB staat. Zolang propagatie mogelijk
is, wordt de check verder gepropageerd. Als verdere propagatie onmogelijk is, wordt de oude
check verwijderd en een nieuwe check tussengevoegd. Bij propagatie van een lower of
upperbound check over een tweede lower of upperbound check wordt de zwakste check
geelimineerd. Bij overflow is het mogelijk dat de check geheel weggelaten kan worden.
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De onderstaande functie PropConstCheck probeert een constante lower of upperbound
check te propageren tot aan het begin van het BB. Eerst wordt gecontroleerd of de definitie
van de gecheckte vanabele wel in hetzelfde BB staat (de uses van registers mogen immers
in meerdere BB's gebruikt worden). Als de instructie van de definitie een rekerikundige
binaire operatie is, wordt de inverse operatie ervan toegepast op de grens van de check
(waarbij de variabele 'upper', die aangeeft of de check een lower of upperbound check is,
eventueel aangepast wordt). Als er geen overflow opgetreedt, mag de check gepropageerd
worden. Als er overflow optreedt en overflow checks gebruikt worden (OvertlowChecks is
True), wordt de check gewist, anders kan de check niet verder gepropageerd worden.

Het inserten van de nieuwe check gebeurt door de uses van het result-register dat
gecheckt gaat worden los te koppelen (met UnlinkChain). Vervolgens wordt een nieuwe
check gegenereerd, waarna de uses aan het result-register van de check gekoppeld worden

(LinkChain).

PropConstCheck (Instr check)

mt bound := Const (check.opnd (2] .def) .value

Bool upper := check.op == ChUpC
Instr prey := Findlnstr (prev.opnd (1].def)

Instr oldprev := prey
LOOP

IF prev.bb check.bb THEN EXIT ENDIF ; binnen BB propageren

IF prev.op IN ConstBinOp THEN ; y : x op C

OFlags flags := NULL
Bool upper := FALSE
Int value := ConstVal (prev.opnd (2])

CASE prev.op
ADDC: IntSub
SUBC: IntAdd
CSUB: IntSub
MULC: IntDiv
DIVC: IntMul
SHLC: IntDiv
SHRC: IntMul
OTHERS: EXIT

ENDCASE
IF flags == Overflow THEN

IF OverflowChecks THEN
Deletelnstr (check)

ENDIF
EXIT

END IF

prey := Findlnstr (prev.opnd (0].def)
ELSIF prev.op IN (Check, Assert) THEN
prey := Findlnstr (prev.opnd [01 .def) ; propagatie lukt altijd

let op: geldt alleen voor toekenning aan gecheckte variabele!

ELSIF prev.op == Unop THEN ; copy of move

IF prev.op == MOVEC THEN ; is eigenlijk overbodig

Int value := (prev.opnd (1] .def) .value ; als range prop is gedaan

IF (upper && bound >= value) (!upper && bound <= value) THEN

Deletelnstr (check) ; check geldt altijd

EXIT
ELSIF (upper && bound <value) (!upper && bound> value) THEN

RangeError ("Value out of range", ...) ; check faalt altijd

EXIT
ENDIF

ENDIF
prey := Findlnstr (prev.opnd (0] .def)

ELSIF prev.op IN ConstCheck
IF !upper && prev.op == ChLOWC THEN ; combineer twee lowerb checks
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_________________ __________________________

bound := MAX (Const (prev.opnd [2] .def) .value, bound)
Deletelnstr (prey)

ELSIF upper && prev.op == ChUPC THEN ; combineer twee upperb checks
bound := MIN (Const (prev.opnd [2] .def) .value, bound)
Deletelnstr (prey)

END IF

prey := Findlnstr (prev.opnd [0] .def)

ELSE
EXIT ; propageer niet over merge of branch

ENDIF
oldprev : prey

ENDLOOP
IF prey != oldprev THEN ; propagatie gelukt
Deletelnstr (check) ; elimineer oude check
Opnd usechain := UnlinkChain (prev.opnd [1]) ; unlink uses van prey
check := GenChecklnstr (prev.bb, upper ? ChUPC ChLOWC,

prev.opnd [0], bound) ; insert nieuwe check
LinkChain (check.opnd [0], usechain) ; relink uses aan check
Updatelnf o (check) ; markeer om dataf low info

ENDIF ; van de uses te updaten
END

Propagatie van lower&upperbound checks gaat analoog (het is echter eenvoudiger om het
front-end alleen enkelvoudige checks te laten genereren, om pas na alle mogelijk check
optimalisaties checks te combineren).

Een voorbeeld van een stukje code, waarin checks gepropageerd worden:

iO : xO * 2 -3 tO CHECK xO >= 0

ii : CHECK iO > 0 ti : CHECK tO < 25
i2 CHECK ii <= 100 iO : ti * 2

jO : 50 — i2 jO : 50 — iO
jl : CHECK jO > 0

j2 : CHECK jl < 100

Na propagatie van een check is het mogelijk dat de informatie die per register bijgehouden
wordt niet meer up to date is. De value ranges van alle instructies die het gedefinieerde
register van de verplaatste check gebruiken kunnen eventueel verbeterd worden. Dit wordt
gedaan door na propagatie van een check de check in de worklist te plaatsen. Nadat alle
basic blocks zijn afgegaan worden de ranges opnieuw gepropageerd (waarbij alleen de
instructies waarvan de range verandert afgelopen worden).

Propagatie van checks binnen een basic block kost maximaal 0 (N2) tijd als er N
instructies in een basic block staan en 0 (N) checks, en gemiddeld 0 (N) tijd (een
geavanceerder algoritme kan rekening houden met de evaluatievolgorde, waardoor
propagatie maximaal 0 (N) tijd kost).

Lokale eliminatie van vergelijkbare checks

Na lokale propagatie zijn zoveel mogelijk checks naar het begin van ieder basic block
gepropageerd. Een aantal checks zijn vergelijkbaar, dwz. de variabelen die ze checken zijn
een functie van dezelfde variabele.

Als twee checks vergelijkbaar zijn, is het mogelijk dat één van beide sterker is. Dit is
mogelijk door de check tot aan de instructie waarvan de gecheckte vanabelen functies van
zijn, te propageren. Natuurlijk worden de checks hierbij niet echt gepropageerd: alleen de
minimum of maximum grens wordt bijgehouden (dit is speculatieve propagatie). De check
met de kleinste ondergrens of grootste bovengrens wordt geelimineerd:

98



Tussencode optimalisatie

BBO: BBO:

iO : JO * 2 iO JO * 2

BR BB1 BR BB1
BB1: BB1:

ii : CHECK iO < 25 ji : CHECK JO <= 10
ji CHECK JO < 10

De checks op 10 en JO lijken op het eerste gezicht verschiltende variabelen te checken. De
variabelen 10 en JO zijn echter vergelijkbaar omdat 10 een constante functie van JO is. De
checks zijn dus te vergelijken, en één van beide kan geelimineerd worden: de check op j is
sterker omdat 10 <=25 zwakker is dan JO <= 10.

Vergelijkbare checks met niet-constante grenzen kunnen eveneens geelimineerd worden:

BBO: —) BBO:
iO : JO + 1 iO : JO + 1

BR BB1 BR BB1
BB1: BB1:

ii, ni := CHECK iO < nO ii, ni CHECK iO < nO

ji, n2 CHECK JO < ni

Omdat iO = jO + [1.. 1], kan de check op JO weggelaten worden.

Het algoritme dat de eliminatie uitvoert werkt als volgt: eerst worden alle checks in een
basic block afgegaan waarbiJ alle vergelijkbare checks verzameld worden. Dit is te
implementeren door middel van hashing of een binary search tree. Hierna worden
vergelijkbare constante checks met elkaar vergeleken door speculatieve propagatie tot de
instructie waar de func-of pointer naar wijst. Alte checks behalve de upperbound check met
het kleinste maximum en de lowerbound check met de grootste minimum worden
geelimineerd. Omdat checks ook globaal gepropageerd gaan worden is het handig om de
onder of bovengrens na speculatieve propagatie te bewaren.

De vergelijking van checks met niet-constante grenzen is eenvoudiger: de offset-ranges
van gerelateerde checks worden vergeleken. In constante tiJd is dan te bepalen of één van
de checks sterker is (dit is het geval als de het minimum van de ene offset-range groter is
dan het maximum van de andere), waarna de zwakste geelimineerd wordt. Merk op dat deze
vorm van eliminatie ook globaal kan plaatsvinden. Dit is mogelijk omdat bij de analyse van
inductievariabelen rekening gehouden is met het feit dat de relatie altijd moet gelden.

Globale propagatie van checks

Bij globale propagatie worden alle checks aan het begin van een basic block beschouwd
voor propagatie.

• Propagatie vanuit een post-dominerend BB

Het BB waarin de te propageren checks staan post-domineert de executie van alle
voorgaande BB's (dit is het geval als twee of meer paden samenkomen). De te
propageren checks worden in alle voorgaande BB's gecopieerd, waarna de originele
checks verwijderd worden. Hoewel het aantal tussencode statements toeneemt, neemt
de runtime overhead van de checks niet toe. Bovendien is het onmogelijk om checks
onbedoeld in een lus te propageren. Dit is een gevolg van edge-splitting.

Het algoritme gaat als volgt: eerst wordt een check in het begin van het BB
geselecteerd (alle checks die aan het begin van een BB staan kunnen eventueel bij
lokale propagatie in een lijst geplaatst worden, zodat de te propageren checks in
constante tiJd te vinden zijn). Daarna wordt de check in alle voorgaande basic blocks
gegenereerd met GenChecknstr. Omdat de gepropageerde checks de onginele check
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bewijzen, kan deze weggelaten worden.

Als er geen merge-functie gebruikt wordt voor de gecheckte vanabele (en er dus
geen toekenning aan deze variabele in do post-gedomineerde basic blocks gedaan
wordt) is het mogelijk om de check over een aantal basic blocks te propageren naar
een executie-equivalent BB. In hot volgende voorbeeld wordt de check op i3 in de then
en else-tak gepropageerd, terwiji do check op JO in één keer tot in BB0 gepropageerd
kan worden:

BBO: -3 BBO:
BR iO <= 10, BB1, BB2 ji : CHECK JO < 100

BB1: BR iO < 10, BB1, BB2
11 ASSERT iO <= 10 BB1:
xO : 1 ii : ASSERT i0 < 10
BR BB3 xO 1

BB2: i3 : CHECK ii > 25
i2 : ASSERT iO > 10 BR BB3
BR BB3: BB2:

BB3: i2 ASSERT iO > 10
13 : MERGE ii, 12 i4 CHECK i2 > 25
14 : CHECK i3 > 25 BR BB3
jl : CHECK JO < 100 BB3:

i5 : MERGE 13, i4

• Propagatie naar een dominerend BB

Als er in alle opvolgers van eon dominerend BB vergelijkbare checks staan, wordt de
zwakste check in het dominerende BB gepropageerd. De vergelijkbare checks worden
als volgt gevonden: Alle vergeliJkbare checks uit de gedomineerde BB's worden
bepaald (bijvoorbeeld met hashing op de func-of pointers), en als er in alle
gedomineerde BB's checks staan die vergeliJkbaar zijn, worden deze checks
speculatief gepropageerd om do zwakste check to bepalen. Do zwakste check wordt
vervolgens naar het dominerende BB verplaatst.

• Propagatie naar de loop-header

Veel array-referenties vinden in lussen plaats op inductievariabelen. Eon lowerbound
check op een stijgende inductievariabele kan in do loop-header geplaatst worden. De
check wordt dan éénmaal voor de lus uitgevoerd, on blijft geldig in alle iteraties van de
lus (als de inductievariabele geen overflow geeft - dit is meestal niet hot geval omdat er
een bovengrens op het aantal iteraties is, anders moet or expliciet op overflow
gecheckt worden). Als de bovengrens van eon stijgende inductievariabele eon loop-
invariante expressie is, en do inductie-variabele gebruikt wordt in de loop-guard, is hot
mogelijk om eon upperbound check hiorop in do loop-exit to plaatsen:

max := ... CHECK i >= 0

REPEAT —3 t MIN (max, 100)
CHECK 0 <= i <= 100 REPEAT
...a[i] ...a(i)
i:i+1 i:i+1

UNTIL cond 1 > max UNTIL cond i > t
CHECK I <= 100 + 1

Als er precies één enkelvoudige conditie is (x relop y), waarmee de lus beeindigd kan
worden (er ziJn dus geen exit, break of return statements, en de loop-guard bestaat uit
één relationele expressie), is het mogeliJk om alle lower on upperbound checks op eon

100



Tussencode optimalisatie

stijgende inductievariabele voor de lus te plaatsen [Welsh78]:

IF mm <= max THEN
CHECK mm >= 0

FOR i mm TO max DO CHECK max <= 100
CHECK 0 <= i <= 100 i := mm

a [iJ REPEAT
ENDFOR ... a (i]

i : i + 1
UNTIL i > max

ENDIF

De checks die uit de lus gepropageerd mogen worden moeten in een basic block staan
die de executie van de loop-header post-domineren. Basic blocks waarvoor dit geldt
worden in iedere iteratie van de lus uitgevoerd (en worden in [Gupta93] loop-
dominating blocks genoemd). Checks op inductievariabelen die in if-statements staan
moeten eerst met globale propagatie naar een loop-dominating BB verplaatst worden.

Bij verplaatsing van de checks moet rekening gehouden worden met de offset-range
van de gecheckte inductievariabele. Als de offset-range geen constante is, is het
onmogelijk om de check te verplaatsen (de precieze offset is immers pas in de lus
bekend). Bij checks met constante grenzen vormt een constante offset geen probleem
(de constante wordt van de range afgetrokken), niet-constante checks moeten echter
aangepast worden:

CHECK -1 <= i <= 99
t : fl - 1

REPEAT CHECK i < t
i : i + 1 REPEAT
CHECK i < n i : i + 1

CHECK 0 <= i <= 100 UNTIL
UNTIL

De propagatie van de check i < n loont alleen als de lus twee of meer keren uitgevoerd
wordt. Aangezien een lus bedoeld is om meer dan éénmaal uitgevoerd te worden is dit
redelijk om te veronderstellen.

Optimalisatie in het back-end

In het back-end worden machinetaal optimalisaties toegepast op de overgebleven checks,
om deze zo efficient mogelijk te vertalen. Het aantal instructies dat nodig is voor een check
bepaalt de overhead van de check. Er is een grote diversiteit aan processoren, waardoor het
aantal mogelijkheden groot is. In CISC-architecturen zijn vaak al speciale check-instructies in
de hardware aanwezig, zodat de vertaling van een check eenvoudig is. Bij andere
processoren kost het meer moeite om checks efficient te vertalen.

Checks kunnen meestal in twee instructies worden vertaald, zodat zowel de overhead
door het uitvoeren van en de geheugenruimte voor checks minimaal wordt. In het algemeen
wordt in de eerste instructie een vergelijking gedaan (i < mm), waarna de tweede instructie,
als blijkt dat de vergelijking geldt, met een sprong of procedure-call een exception-handler
aanroept. De sprong of call wordt dus alleen uitgevoerd als de check niet geldt. Een sprong
die niet wordt uitgevoerd neemt op bijna alle processoren minder tijd dan een sprong die wel
wordt uitgevoerd.

Veel processoren hebben een conditiecode of flags-register, waarin de resultaten van de
Iaatste vergelijkingsoperatie staan. De vier algemeen gebruikte flags zijn Negative, Zero,
oVerflow, Carry, die aangeven of het resultaat negatief is, gelijk aan 0, overflow gaf, of een
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carry gaf. Vaak worden de flags ook na rekenkundige operaties bijgewerkt, zodat controle op
overflow mogelijk is. Bij veel RISC-processoren moet per instructie expliciet opgegeven
worden of dit gewenst is. Door de mogelijkheden van flags uit te buiten, zijn er een aantal
speciale gevallen, waarbij checks in minder instructies vertaald kunnen worden.

Sommige processoren hebben geen conditiecode register. In het algemeen wordt het
resultaat van een vergelijking eerst in een register opgeslagen (als een boolean), waarna
een conditionele spronginstructie dit resultaat gebruikt om een sprong wel of niet te doen.
Het is ook mogelijk dat de vergelijking en de sprong in één instructie gedaan kunnen worden.
In het algemeen zijn er minder mogelijkheden om efficiënte checks te genereren.

Hieronder volgt een mogelijke vertaling van checks op een machine met conditiecodes.
De machinetaal die hierbij als voorbeeld wordt gegeven is ARM-assembler (in appendix A
staat een korte beschrijving van de ARM-processor):

• Constante checks

De vertaling van de check CHECK i >= Mm kan op verschillende manieren: er zijn een
aantal speciate gevallen waarmee rekening gehouden kan worden. De functie
Flagsoefined (reg) is true als de conditiecodes gezet zijn de vorige toekenning aan het
hardware register reg, en nog geldig zijn vlak voordat de check gegenereerd wordt.

EmitConstCheck (Instr check)

mt bound := Const (check.opnd [2].def).value ; check grens
HReg reg := Reg (check.opnd [l].def).hreg ; lees hardware register
IF check.op == ChLOWC THEN

IF bound IN [0, 1] && FlagsDefined (reg) THEN
EmitBranch (BL, bound == 0 ? LT : LE, BadRange)

ELSE
EmitCompare (CM?, AL, reg, bound)
EmitBranch (BL, LT, BadRange)

END IF
ELSIF check.op == ChUPC THEN

IF bound IN [-1, 0] && FlagsDefined (reg) THEN
EmitBranch (BL, bound == 0 ? GT : GE, BadRange)

ELSE
EmitCompare (CM?, AL, reg, bound)
EmitBranch (BL, GT, BadRange)

ENDIF
ELSE ; ChEQC, ChNEC

IF bound == 0 && FlagsDefined (reg) THEN
EmitBranch (BL, check.op == ChEQC ? NE : EQ, BadValue)

ELSE
EmitCompare (CM?, AL, reg, bound)
EmitBranch (BL, check.op == ChEQC ? NE : EQ, BadValue)

ENDIF
ENDI F

END

EmitBranch (OP op, CC cc, Label lab) ; branch of call met
conditiecode cc naar lab

END

EmitCompare (OP op, CC cc, HReg reg, mt val) ; compare instructie
regopval

END
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EmitCompare (OP op, CC cc, HReg rO, HReg ri) ; compare instructie
rO op ri

END

Voorbeelden van de vertaling van een aantal checks (voor de eenvoud zijn de SSA
variabelen links vervangen door hardware registers):

CHECK i < 10 —* CMP i, #10
BLGE BadRange

j i - 1 SUBS i, i, #1 ; FlagsDefined (i) = TRUE
CHECK i >= 1 BLLE BadRange

CHECK p != NULL —, CMP p, #NULL
BLEQ BadValue

Niet-constante checks

Lower of upperbound checks met een variabele grens worden als volgt vertaald:

EmitCheck (Instr check)

Hreg regl := Reg (check.opnd [2] .def) .hreg
Hreg reg2 := Reg (check.opnd [3] .def) .hreg

CC cc

CASE check.op OF
ChLT : cc : GE
ChLE : cc : GT
ChNE : cc EQ
ChEQ : cc : NE

ENDCASE
EmitCompare (CMP, AL, regl, reg2)
EmitBranch (BL, cc, BadRange)

END

Lower & upperbound checks met twee variabele grenzen worden vertaald als twee
enkelvoudige checks. Als één van de grenzen een constante is, zijn er extra
optimalisaties mogelijk om de check in slechts 2 of 3 instructies te vertalen. Hier wordt
niet verder op ingegaan.

Voorbeelden:

CHECKi<n CMPi, n
BLGE BadRange

CHECK p != g -4 CMP p, q
BLGE Badflange

• Constante lower & upperbound checks

De check CHECK Mm <= I <= Max (met constante grenzen) kan op verschillende
manieren vertaald worden, afhankelijk van de range. Door unsigned vergelijkingen te
gebruiken, worden negatieve getallen afgebeeld als grote positieve getallen, zodat de
bovengrens alleen hoeft te worden gecheckt als de ondergrens 0 is. De volgende
pseudocode Iaat de mogelijkheden zien (als er nog een vrij hardware register is, is
FreeRegister true, en levert het vrije register):
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_______

EmitConstUpLowCheck (Instr check)

mt low Const (check.opnd [2] .def) .val
mt high := Const (check.opnd [3] .def) .val

HReg reg := Reg (check.opnd [1].def).hreg

IF low high THEN
EmitCompare (CMP, AL, reg, low)
EmitBranch (BL, NE, BadValue)

ELSIF low == 0 THEN
EmitCompare (CMP, AL, reg, high)
EmitBranch (BL, HI, BadRange) ; unsigned compare

ELSIF high == -l THEN
EmitCompare (CMP, AL, reg, low)
EmitBranch (BL, LO, BadRange) ; unsigned compare

ELSE
Reg r := FreeRegister
IF r != NULL THEN
EinitBinop (SUB, AL, r, reg, low)
EmitCompare (CMP, AL, r, high-low)
EinitBranch (BL, HI, BadRange) ; unsigned compare

ELSE
EmitCompare (CMP, AL, reg, low)
EmitBranch (BL, LT, BadRange)
EmitCompare (CMP, AL, reg, high)
EmitBranch (BL, GT, BadRange)

END IF

END IF

END

Voorbeelden:

CHECK 10 <= i <= 10 -3 CMP i, #10
BNE BadValue

CHECK 0 <= i <= 100 —9 CMP i, #100
BLHI BadRange

CHECK 10 <= i <= 100 —, SUB t, i, #10
CMP i, #90
BHI BadRange

CHECK 10 <= i <= 100 -3 CMP i, #10 ; als er geen temp-reg is
BLT BadRange
CMP i, #100
Bill BadRange

Overflow checks

Overflow checks worden gegenereerd bij binaire operaties. De ARM heeft een
overflow-flag, waarop na een rekenkundige operatie getest kan worden:

EmitBinary (Instr bin)

HReg regO := Reg (bin.opnd [0].def).hreg
HReg regl Reg (bin.opnd (1] .def) .hreg
IF bin.op == [DIVC, CDIV, MODC, CMOD, DIV1 MOD] THEN

handel deel-instructie af (speciale gevallen DIV/MOD 2'n)
anders EL divmod

ELSIF bin.op IN [ADDC .. XORC] THEN ; constant operand
Int val := Const (bin.opnd [2] .def) .value
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EmitBinOp (ARMOp (bin.op), SETCC, regO, regl, val)
ELSE
HReg reg2 := Reg (bin.opnd [2].def).hreg
ErnitBinOp (ARMOp (bin.op), SETCC, regO, regi, reg2)

ENDIF
IF bin.flags.overf low THEN
EmitBranch (BL, VS, Overflow)

END IF
END

i : j + 1 -4 ADDS i, i, #1
BLVS Overflow

Andere optimalisaties

Naast optimalisaties op checks kunnen er ook andere optimalisaties uitgevoerd worden. Dit
is mogelijk omdat de hoeveelheid informatie over het programma door allerlei analyses is
toegenomen. Een aantal voorbeelden zijn: het gebruikmaken van (snellere) unsigned
bewerkingen als uit de range van een variabele blijkt dat deze positief is, trace scheduling
van BB's om de kans dat een branch-instructie de sprong neemt te verminderen [00C2],
betere register allocatie en spilling door dataflow informatie, het gebruik maken van
gepropageerde constanten, enzovoort.

i : 0;
REPEAT i: 0. .0 L 0. .100

i : ... i: 0. .150
i : (i + 1) MOD 100; i: 0. .100

UNTIL

De bovenstaande constructie komt vrij vaak voor (oa. bij hashing). De modulo is echter niet
noodzakelijk omdat al bekend is dat i tussen 0 en 199 ligt, en kan vervangen door een if-
statement (dit is op veel systemen minstens 10 - 50 maal zo snel - zelfs bij hardware
delingen):

ADD i, i, #1 i : i + 1

CMP i, #100 IF i >= 100 THEN
SUBGE i, 1, #100 i : i - 100

ENDI
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Resultaten

Evaluatie

De algontmen die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, worden getest op een aantal
programma's. Dit is gedaan door de programma's met maximale compiler optimalisatie en
runtime checks te compileren met de Acorn Pascal compiler (v4.12), en uit te voeren op een
Acorn Archimedes met een 30 MHz ARM-3. De check-optimalisaties zijn met de hand
uitgevoerd op de assembly-listings.

SelectionSort

Het onderstaande programma is met enige aanpassingen overgenomen uit [Welsh78]. De
routine sorteert een array van 2000 elementen met SelectionSort.

PROGRAM SelectionSort (INPUT, OUTPUT);

CONST N = 2000;

VAR i, j, k, m : integer;
a : ARRAY [1. .N] of integer;
t : integer;

BEGIN
FOR k : 1 TO N DO a [k] := k;
t : sysciock;
( Start }

FOR i : 1 TO N-i DO
BEGIN

k : i;
C CHECK 1 <= i <= N )

m : a [i];

FOR j : i + 1 TO N DO
IF a [ii > m THEN BEGIN
k :

C CHECK 1 <= j <= N )

m := a [j];
END;

C CHECK 1 <= k <= N :i

a [k] := a [1]; a [ii :=
END;

C End
writein ('time: ', sysciock -

END.
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De compiler genereert 6 arraybound checks voor de routine tussen Start en End (in
[WeIsh78] worden er 12 arraybound checks gegenereerd). Dit is het gevolg van CSE-
eliminatie, waarbij identieke checks verwijderd worden. Alle checks kunnen geelimineerd
worden door gebruik te maken van de value range van de inductie-variabelen i en j. Alle
checks op i en j worden hierdoor overbodig, en omdat i of j aan k toegekend worden zijn alle
checks op k eveneens overbodig. De resultaten zijn als volgt:

SelectionSort Runtime Overhead Aantal

Checks 1.30 (s) 21% 4.0 M

Check opt. 1.07 (s) 0% 0 M

Geen checks 1.07 (s) 0% 0 M

In de kolommen staan de resultaten van het programma met runtime checks en maximale
compiler optimalisatie, het programma na handmatige check optimalisatie, en het
programma zonder runtime checks. In de rijen staat de executietijd van het programma, de
runtime overhead ten opzichte van het programma zonder runtime checks, en het aantal
uitgevoerde checks (in miljoenen).

Matrixvermenigvuldiging

PROGRAM MatrixMul (INPUT, OUTPUT);

CONST N = 100;

VAR i, j, k : integer;
S : integer;
a, b: array [1. .N, 1. .N] OF integer;
t : integer;

BEGIN
FOR i : 1 TO N DO

FOR j := 1 TO N DO a [1, j] := 100;
t : sysclock;
{ Start }

FOR I : 0 TO N DO
( CHECK 1 <= i <= N )

FOR j : 0 TO N DO
BEGIN

( CHECK 1 <= j <= N }

s : 0;
FOR k 1 TO N DO

{ CHECK 1 <= k <= N )

s : a (i, k] * a [k, ii + s;
b Ii, j] : s;

END;

{ End )

writein ('time: ', sysciock — t);
END.

Een andere routine die in [Welsh78] beschreven wordt, is de vermenigvuldiging van een
matrix met zichzelf. De bovenstaande routine vermenigvuldigt echter integer matrices omdat
de gebruikte ARM-3 geen floating point coprocessor heeft. Er worden 6 arraybound checks
gegenereerd, die allemaal te verwijderen zijn met range-analyse. Dit is weer mogelijk door
gebruik te maken van de value range van de inductievariabelen i, j en k.
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Matrixmultiply Runtime Overhead Aantal

Checks. 1.28 (s) 4% 2.0 M

Check opt. 1.23 (s) 0% 0 M

Geen checks 1.23 (s) 0% 0 M

Binary search I

Ook deze routine is overgenomen uit [WeIsh78 en Suzuki77]. De testdata is hetzelfde, de
array is 1000 maal groter. Omdat de variabelen in binary search geen eenvoudige
inductievariabelen zijn, is te verwachten dat niet alle checks geoptimaliseerd worden.

PROGRAM BinarySearch (INPUT, OUTPUT);

CONST N = 100000;

TYPE
table = ARRAY [1. .N] of integer;

VAR i : integer;
a : table;
t : integer;
res integer;

PROCEDURE BinarySearch (VAR a : table; key : integer; VAR middle
integer);

VAR
low, high : integer;

BEGIN
high : N; low : 1;
WHILE low <= high DO

BEGIN
middle := (low + high) DIV 2;
{ CHECK 1 <= middle <= N )

IF a [middle) = key THEN
low : high + 1

ELSE C CHECK 1 <= middle <= N )

IF a [middle] > key THEN
high := middle - 1

ELSE
low := middle + 1;

END;

C CHECK 1 <= middle <= N )

IF a [middle] <> key THEN middle := 0;
END;

BEGIN
FOR i := 1 TO N DO a [i] := 2 *

t : sysciock;

FOR i : 1 TO N DO
BinarySearch (a, i, res);

writeln ('time: ', sysclock - t);
END.
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Van de 6 gegenereerde arraybound checks zijn er 4 overbodig omdat de eerste 2
arraybound checks op middle available zijn in en na de lus. De twee arraybound checks viak
na de toekenning op middle kunnen niet geelimineerd worden omdat de checks niet omhoog
gepropageerd kunnen worden vanwege toekenning ervoor, en de value ranges van high en
low gelijk zijn aan de maximale integer range. Dit laatste is het gevolg van het feit dat de
optimalisator niet kan concluderen dat high en low inductievariabelen zijn en dat low <=
middle <= high geldt na de toekenning middle := (high + low) DIV 2. De stellingbewijzer van
[Suzuki77] kan deze stelling wel afleiden. De resultaten:

Binarysearch 1 Runtime Overhead Aantal

Checks 3.32 (s) 34% 6.6 M

Check opt. 3.05 (s) 23% 3.2 M

Geen checks 2.48 (s) 0% 0 M

Binary search II

Om de resultaten te verbeteren declareert Welsh de variabelen high, low en middle zo
naukeurig mogelijk: high: 0.. N, low: 1 .. N+1 en middle : 0.. N. Bovendien introduceert hij
een VAR-parameter position in plaats van middle, die pas aan het einde van de routine wordt
toegekend. In deze versie worden 14 arraybound en rangechecks gegenereerd, wat een
grote runtime overhead geeft. De value ranges van de variabelen staan achter de
toekenningen:

PROCEDURE BinarySearch (VAR a : table; key : integer; VAR pos : integer);

VAR
low : 1. .N + 1;
high : 0. .N;

middle : 0. .N;

BEGIN
high := N; low := 1; low: 1. .1, high: N. .N
WHILE low <= high DO na loopmerge: low: 1. .N, high: 1. .N

BEGIN
middle := (low + high) DIV 2; middle: 1. .N

{ CHECK 0 <= middle <= N }

{ CHECK 1 <= middle <= N )

IF a [middle] = key THEN
low := high + 1 low: 2. .N+1

{ CHECK 1 <= low <= N+1 }

ELSE { CHECK 1 <= middle <= N )

IF a [middle] > key THEN
high := middle - 1 high: 0. .N-l

( CHECK 0 <= high <= N )

ELSE
low := middle + 1; low: 2. .N+l

( CHECK 1 <= low <= N+1 )

END; na ifmerge: low: 1. .N+l, high: 0. .N

{ CHECK 1 <= middle <= N )

IF a [middle] <> key THEN pos := 0 ELSE pos := middle;
END;
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Uit de value ranges blijkt dat alle 14 checks bewezen zijn. Dit is vooral het gevoig van het
gebruik van asserties: uit low <= high wordt afgeleid dat high niet 0 kan zijn na de while-
guard. Hierdoor wordt middle >=1, waardoor drie range checks overbodig zijn.

Binarysearch2 Runtime Overhead Aantal

Checks 2.76 (s) 75% 9.9 M

Check opt. 1.58 (s) 0% 0 M

Geen checks 1.58 (s) 0% 0 M

Merk op dat hoewel het verschil tussen de twee programma's gering is, de runtime sterk
verschilt: na de verandering is het programma meer dan 50% sneller geworden. Dit is het
gevolg van de declaratie van middle als lokale vanabele: VAR-parameters geven veel
overbodige load en store instructies.

Binary search III

De onderstaande binary search is geprogrammeerd door de auteur:

PROGRAM BinarySearch (INPUT, OUTPUT);

CONST N = 100000;

TYPE
table = ARRAY [1. .N) of integer;

VAR i : integer;
a : table;
t : integer;
res : integer;

FUNCTION BinarySearch (VAR a : table; key : integer) integer;

VAR
low, mid, high : integer;

BEGIN
high : N; low 1;

REPEAT
mid := (high + low) DIV 2;

{ CHECK 1 <= mid <= N )

IF key > a [mid] THEN
low := mid + 1

ELSE
high : mid;

UNTIL high <= low;
{ CHECK 1 <= low <= mid )

IF a [low] = key THEN BinarySearch := low ELSE BinarySearch := 0;
END;

BEGIN
FOR i := 1 TO N DO a [i] := 2 *

t sysclock;
FOR i : 1 TO N DO

res : BinarySearch (a, i);

writein ('time: ', sysclock -

END.
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Er zijn 4 arraybound checks nodig. Omdat geen range-informatie beschikbaar is over de
variabelen high, low en mid, zijn de checks niet te optimaliseren (verplaatsen is nog steeds
onmogelijk). Dit geeft het volgende resultaat:

Binarysearch3 Runtime Overhead Aantal

Checks 1.25 (s) 26% 3.5 M

Check opt. 1.25 (s) 26% 3.5 M

Geen checks 0.99 (s) 0% 0 M

Hoewel er geen checks geoptimaliseerd worden, is de routine met checks nog sneller dan de
bovenstaande versies van binary search zonder checks... Dit is het gevoig van het weglaten
van de early termination, en de VAR-parameter.

Door de range van low, high en mid als 1.. N te declareren warden er meer checks
gegenereerd: 4 arraybound en 6 range checks. Omdat er flu range-informatie beschikbaar is,
kan range analyse uitgevoerd warden, wat resulteert in het weglaten van alle runtime
checks:

Binarysearch3 Runtime Overhead Aantal

Checks 1.97 (s) 99% 10.2 M

Check opt. 0.99 (s) 0% 0 M

Geen checks 0.99 (s) 0% 0 M

BubbleSort

In hoofdstuk 4 werd de propagatie van value ranges van Bubblesort behandeld. De
resultaten van het sorteren van een random array van 2000 elementen zijn:

BubbleSort Runtime Overhead Aantal

Checks 3.01 (s) 14% 9.99 M

Check opt. 2.64 (s) 0% 0 M

Geen checks 2.64 (s) 0% 0 M

QuickSort

De resultaten van QuickSort, zoals deze in hoofdstuk 3 staan, worden hier herhaald.

QuickSort Runtime Overhead Aantal

Checks 5.35 (s) 65% 30.3 M

Lokale opt. 4.79 (s) 17% 11.6 M

Globale opt. 3.27 (s) 0.9% 0.79 M

Geen checks 3.24 (s) 0% 0 M

112



Hoofdstuk 7

Conclusie

De beschreven algoritmen zijn krachtig genoeg om bijna alle runtime checks te elimineren, of
in ieder geval de overhead ervan te beperken. Voor veel lussen is alleen propagatie van
value ranges al voldoende om alle checks te bewijzen. De resultaten zijn, zoals uit het vorige
hoofdstuk blijkt, afhankelijk van de gedeclareerde ranges: als meer checks gebruikt worden
om de gedeclareerde ranges te controleren, blijken de resultaten beter te worden door de
toegenomen informatie. Naast de optimalisaties op checks wordt het ook mogelijk om andere
optimalisaties veilig uit te voeren. Het is dus mogelijk dat programma's in de toekomst niet
alleen betrouwbaarder worden, maarjuist efficiênterdoor het toevoegen van checks.

De optimalisaties zijn efficient genoeg om altijd in de compiler uitgevoerd te worden (alle
algoritmen nemen 0 (N) tijd - N is het aantal instructies in een procedure).

Wilco Dijkstra
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Appendix A

ARM

Geschiedenis

De ARM processor familie (Advanced RISC Machine) werd in 1984 ontwikkeld door Acorn
omdat er een processor nodig was voor de eerste generatie 32-bit window-georienteerde
personal computers (de Archimedes). Processoren als de M68000 bleken te langzaam om
gebruikt te worden als all-purpose processor of graphics accelerator. Daarom werd besloten
om een eenvoudige RISC-processor te ontwikkelen tesamen met alle benodigde chips, zoals
geheugenbeheer (MEMC), input/output buffers en DMA (bC), en video generatie (VIDC-l).

In 1985 werden de eerste ARM chips opgeleverd. De ARM-i processor bevatte slechts
25000 transistoren, heeft slechts 20 instructies, en leverde 4 MIPS op 8 MHz. De ARM-i
gebruikt zo weinig stroom dat de processor ook zonder voedingsspanning bleek te werken
(de 10 mW die de ARM nodig heeft kunnen 00k van do adres-bus komen...). Ult de vier chips
ontstond in 1987 de eerste Archimedes. In tegenstelling tot PC's heeft de Archimedes een
Iineaire adresruimte die ult pages van 4 tot 64 KByte bestaat. Alle randapparatuur, zoals het
videogeheugen, 10-space, en uitbreid ingskaarten zijn rechtstreeks adresseerbaar (64 M Byte
adresruimte). De toegang tot deze adresruimte wordt via DMA door de MEMC en lOC
geregeld. Het resultaat is eon computer met een ongeevenaarde video-performance
(bijvoorbeeld 12 miljoen 8-bit pixels/s bij het tekenen van polygonen met de 8 MHz ARM-2.
Pas in 1994- 7jaar later - werd doze sneiheid door PC's gehaald).

Sinds de eerste ARM-chips is do ARM-architectuur uitgebreid met een vermenigvuldiger,
een cache en writebuffer, een coprocessor-interface, een FPU, eon object-georienteerde
memory management unit (MMU), eon 16 bit instructieset voor micro-controllers en eon
grotere adresruimte. Ook de andere chips zijn verbeterd, zoals do VIDC-ll, die 32 bit kleur
kan weergeven op (stereo) LCD's en monitoren. Do maximale resolutie is 1600 x 1280 @
256 kleuren op 60 Hz.

De nieuwste telg is de ARM7xx met 8 KByte cache, een MMU, een snelle 64-bit
vermenigvuldiger, een 16 en 32-bit instructieset en hardware debug support. Op 55 MHz
zonder secondaire cache haalt de ARM700 een 90 MHz Pentium in, zelfs als bepaalde
operaties in software geemuleerd worden (bijvoorbeeld eon deling). Het aantal transistoren
bedraagt 570000, het stroomverbruik ongeveer 300 mW @ 5V.

Aan hot eind van 1995 worden do eerste StrongARM's verwacht. Deze 200 MHz ARM
gaat de concurrentie aan met superscalaire processoren abs do P6 en de PowerPC 620.

ARM-MPU Architectuur

Do ARM-core heeft 32 registers, waarvan er steeds 16 zichtbaar zijn voor de programmeur.
Er worden register-windows toegepast voor eon snelle interrupt-response (1000000
interrupts per seconde is geen probleem). Een van de 16 registers is do program counter
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(PC), die in alle instructies gebruikt mag worden. De status-flags staan in een aantal vnje bits
van de PC. Zo zijn speciale flag- of PC-relatieve instructies overbodig.

Alle instructies zijn conditioneel, dwz. ze hebben één van de 16 mogelijke condities zoals
Greater Than (GD, Less Than (LT), etc. Alleen als de conditie geldt wordt de instructie
uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat er bijna geen (trage) sprong-instructies nodig zijn.
ledere instructie heeft een update-flags bit, die aangeeft of het conditie-code register
bijgewerkt moet worden met het resultaat van de instructie.

Een andere bijzondere eigenschap van de ARM is dat een van de operanden van
rekenkundige instructies een shift-instructie bevat (het gebruik hiervan kost geen extra tijd).

Alle instructies, behalve sprong-, vermenigvuldigings- en load/store instructies worden in
een klok-cyclus uitgevoerd. Gemiddeld neemt een instructie bij de ARM700 1.25 cycles
(ongeveer 44 MIPS op 55 MHz). Omdat iedere instructie ook een move-instructie, een if-
statement en een shift-instructie kan bevatten moet dit getal met ongeveer 2 tot 3
vermenigvuldigd worden.

Voorbeelden
x : 10 * y + z ADD x, y, y, LSL #2

ADD x, z, x, LSL #1
X : y + y * 4

X : Z + X * 2

IF x < 0 THEN x - x CMP x, #0
RSBLT x, x, #0 IF x < 0 x :

IFx>yTHEN Swap (x, y) SUBS t, x, y
ADDGT y, y, t

SUBGT x, x, t

tX-y
; IF t > 0 y : y + t

IF t > 0 x : x - t
meincpy

LDMIA s!, (tO
STMIA d!, (tO
SUBS n, n, #4
BGT memcpy

- t7)
- t7)
* 8 ; per 32 bytes...

FUNCTION Fact (N
BEGIN

IF N > 1 Fact :=
ELSE Fact : 1;

END;

Fact
CMP n, #1
MOVLE fact, #1
MOVLES pc, link
STMFD sp!, {n, link)
SUB n, n, #1
BL Fact
LDMFD sp!, {n, link)
MUL fact, fact, n
MOVS pc, link

integer) : integer;

N * Fact (N - 1);

IF n < 1
IF n <= 1 fact
IF n <= 1 RETURN fact
PUSH N, Returnadr

; N : N - 1

fact := Fact (N-i)
POP N, Returnadr
fact : N * fact
RETURN fact
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Voor meer informatie over de ARM of de instructieset:

The ARM RISC Chip - A Programmers Guide

Alex van Someren and Carol Atack - Addison-Wesley 1993

memcpy (s, d, n)



Appendix B

Ranges

De pseudocode hieronder geeft een mogelijke implementatie van het rekenen met ranges
(de routines zijn getest in C). Eerst worden integer instructies met overfiow-controle
gedefinieerd:

OFlags = C Overflow, Invalid

RECORD Range
mt mm, max
OFlags flags

END

IntAdd (mt a, mt b, out mt res, inout Of lags flags)

IF b >= 0 THEN
IF a > Maxlnt - b THEN

res : Maxlnt
flags := Overflow
RETURN

ENDIF
ELSE

IF a < Minlnt - b THEN
res : Minlnt
flags Overflow
RETURN

ENDIF
END IF

res : a + b
END

IntSub (mt a, mt b, out mt res, inout OFlags flags)

IF b <= 0 THEN
IF a > Maxlnt + b THEN

res : Maxlnt
flags := Overflow
RETURN

ENDIF
ELSE

IF a < Minlnt + b THEN
res := Minlnt
flags := Overflow
RETURN

ENDIF
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ENDIF
res : a - b

END

IntMul (mt a, mt b, out mt res, inout OFlags flags)

IF a == 0 II b == 0 THEN ; no divisions by zero...
res : 0

RETURN
ELSIF a A b >= 0 THEN

IF a > 0 THEN a := -a, b := -b ENDIF
IFa<Maxlnt /bTHEN ; x%y>=0 ify< 0!!!

res Maxlnt
flags := Overflow
RETURN

ENDIF
ELSE

IF b < 0 THEN Swap (a, b) ENDIF
IF a < Minlnt / b THEN

res : Minlnt
flags := Overflow
RETURN

ENDIF
ENDIF
res : a * b

END

IntDiv (mt a, mt b, out mt res, inout OFlags flags)

IF a == Minlnt && d == -1 THEN
res : Maxlnt
flags := Overflow
RETURN

ENDIF
res a / b

END IF

Range (mt a, mt b)

mm : Mm (a, b)

max Max (a, b)
flags := NULL

END

Range res + (Range rO, Range rl)

res.f lags := NULL
IntAdd (rO.min, rl.min, res.min, res.flags)
IntAdd (rO.max, rl.max, res.max, res.f lags)

END

Range res + (Range r, mt c)

res.f lags := NULL
IntAdd (r.min, c, res.min, res.flags)
IntAdd (r.max, c, res.max, res.f lags)

END

Range res - (Range rO, Range ri)
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-res.f lags NULL
IntSub (rO.min, rl.min, res.min, res.flags)
IntSub (rO.max, rl.max, res.max, res.flags)

END

Appendix A - Ranges

Range res - (Range r)

res.f lags NULL
IntNeg (r.min, res.max, res.f lags)
IntNeg (r.max, res.min, res.f lags)

END

Range res * (Range rO, Range rl)

mt to, ti, t2, t3

res.f lags := NULL
IntMul (rO.inin, rl.min,
IntMul (rO.max, rl.max,
IntMul (rO.min, rl.max,
IntMul (rO.max, ri.min,
MinNax (tO, ti)
MinNax (t2, t3)
res.min Mm (tO, t2)

res.max Max (ti, t3)

Range res * (Range r, mt C)

res.flags : NULL;
IF c >= 0 THEN

IntMui (r.min,
IntMui (r.nax,

ELSE
IntMul (r.min,
IntMul (r.max,

END IF

END

c, res.min, res.flags)
c, res.max, res.flags)

c, res.max, res.flags)
c, res.min, res.flags)

Range res / (Range rO, Range ri)

mt div

res.f lags := NULL
IF rl.min == 0 && ri.max == 0 THEN

res.f lags := Invalid
res.min : Minlnt
res.max := Maxlnt
RETURN

END IF

IF rl.min >= 0 THEN
div := rO.min >= 0 ?

IntDiv (rO.min, div,
div rO.max >= 0 ?

IntDiv (rO.max, div,
ELSIF rl.max <= 0 THEN

div := rO.max >= 0 ?

IntDiv (rO.max, dlv,
div := rO.min >= 0 ?

ELSE

rl.max) ri.min
res flags)
MIN (-1, ri.max)

IF rO.min == Minlnt THEN
res.max := Maxlnt
res.flags := Overflow
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to,
tl,
t2,

t3,

(9

res. flags)
res. flags)
res. flags)
res.f lags)

END

rl.max : MAX (1, rl.min) ; div 0

res.min, res.f lags)
MAX (1, rl.min) rl.max
res.max, res.flags)

MIN (—1,
res .min,

ri.min
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ELSE
res.max := MAX (-rO.min, rO.max)

ENDIF
res.min := -res.max

ENDIF
END

Range res / (Range r, mt C)

res.flags NULL
IntDiv (r.min, c, res.min, res.flags)
IntDiv (r.max, c, res.max, res.flags)
MinNax (res.min, res.max)

END

Range res (Range rO, Range ri)

res.f lags := NULL
res.min Mm (rO.min, rl.min)
res.max Max (rO.max, rl.max)

END

Range res & (Range rO, Range ri)

res.f lags := NULL
res.min := MAX (rO.min, rl.min)
res.max := MIN (rO.max, rl.max)
IF res.min > res.max THEN

res.min := Maxlnt
res.max Minlnt
res.f lags : Invalid

ENDIF
END

Bool IN (mt c, Range r)

RETURN r.min <= C && C <= r.max r.flags == Overflow
END

Bool IN (Range rO, Range rl)

IF rl.f lags == Overflow RETURN TRUE
ELSIF rO.f lags == NULL

RETURN rO.min < rl.min && rl.max <= rO.max
ELSE RETURN FALSE
ENDIF

END

Bool IsConstant (Range r)

RETURN r.min == r.max
END
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