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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (2) 

• faza syntezy:
– generacja kodu pośredniego
– optymalizacja kodu
– generacja kodu wynikowego

• środowisko czasu wykonania:
– dostęp do nazw nielokalnych
– dynamiczny przydział pamięci
– przekazywanie parametrów

Plan wykładu

program źródłowy

analiza leksykalna

analiza składniowa

analiza semantyczna

generacja kodu pośredniego

optymalizacja kodu

generacja kodu wynikowego

program wynikowy

W ramach wykładu zostaną omówione fazy syntezy kodu:
•generacja kodu pośredniego
•optymalizacja kodu
•generacja kodu wynikowego
oraz zagadnienia dotyczące środowiska czasu wykonania takie, jak:
•dostęp do nazw nielokalnych
•dynamiczny przydział pamięci
•przekazywanie parametrów do podprogramów
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (3) 

• UNCOL (UNiversal Computer Oriented
Language), IBM, koniec lat 50-tych

Języki pośrednie - wprowadzenie

L1 Ln…

M1 Mk… M1 Mk…

L1 Ln…

UNCOL

• redukcja kosztów utrzymania istniejących oraz 
wytwarzania i utrzymania nowych kompilatorów 
dla nowych języków i nowych maszyn

W prezentowanym modelu kompilatora typu analiza-synteza front-end
kompilatora tłumaczy kod źródłowy programu na reprezentację pośrednią, na 
podstawie której back-end kompilatora generuje kod wynikowy.
Program źródłowy można oczywiście tłumaczyć od razu na kod wynikowy (i 
czasami tak się robi), ale wykorzystanie języka pośredniego ma dwie istotne 
zalety:
-łatwiejsza jest zmiana maszyny docelowej – wystarczy wymienić tylko back-end
kompilatora
-na poziomie kodu pośredniego można stosować niezależny od maszyny 
docelowej optymalizator kodu.
Koncepcja języka pośredniego powstała w drugiej połowie lat 50-tych. Prace były 
prowadzone niezależnie przez wiele ośrodków, ale najbardziej kompletną postać
miał opracowany w firmie IBM język UNCOL (UNiversal Computer Oriented
Language). Pierwsze informacje na temat języka ukazały się w 1958, ale trudno 
jednoznacznie podać datę jego powstania, ponieważ nigdy nie został do końca 
zestandaryzowany ani zaimplementowany.
Wprowadzenie języka pośredniego ma fundamentalne znaczenie ekonomiczne i 
logistyczne. Zamiast rozwijać i utrzymywać n*k kompletnych kompilatorów, 
wystarczy utrzymywać jeden front-end dla każdego języka źródłowego i jeden 
back-end dla każdej maszyny docelowej.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (4) 

• języki pośrednie mogą być:
– zorientowane na maszynę docelową
– zorientowane na dany język źródłowy
– uniwersalne

• oraz:
– imperatywne albo
– deskryptywne

• kod trójadresowy – liniowa reprezentacja drzewa 
składniowego,
prosty język, podobny do języka maszynowego

Języki pośrednie - wprowadzenie

Istnieje wiele typów języków pośrednich. Wynika to z faktu, że nie da się
stworzyć całkowicie uniwersalnego, a także efektywnego języka pośredniego, 
który jednocześnie odzwierciedlałby różnorodne mechanizmy języków 
źródłowych (od C do Lispa) i maszyn docelowych (liczbę rejestrów, potoków, 
poziomów pamięci notatnikowej, współbieżność ...)
Istniejące języki pośrednie ze względu na poziom abstrakcji można podzielić na:
•zorientowane na konkretną maszynę docelową
•zorientowane na język źródłowy (P-code dla Pascala, DIANA dla Ady, bajtkod
maszyny wirtualnej Javy)
•uniwersalne (Janus, CIL)
Języki pośrednie można także klasyfikować według paradygmatu programowania 
na:
•imperatywne (P-code)
•deskryptywne (DIANA)
Przykładem imperatywnego, uniwersalnego języka programowania jest kod 
trójadresowy. Nazwa trójadresowy pochodzi od tego, że w typowej instrukcji o 
postaci: „x := y op z” znajdują się trzy adresy – dwa dla argumentów i jeden dla 
wyniku. Kod trójadresowy można także interpretować jako liniową reprezentację
drzewa składniowego, w którym wierzchołki wewnętrzne mają jawnie przypisane 
nazwy.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (5) 

• instrukcje kodu trójadresowego
– instrukcje przypisania z wykorzystaniem 

binarnego operatora: x := y op z
– instrukcje przypisania z wykorzystaniem 

unarnego operatora: x := op y
– instrukcje kopiowania: x := y
– skoki bezwarunkowe: goto L
– skoki warunkowe: if x relop y goto L
– przypisania indeksowane: x :=y [i], x[i]:=y

Języki pośrednie – kod trójadresowy

W kodzie trójadresowym nie są dozwolone skomplikowane wyrażenia 
arytmetyczne – po prawej stronie operatora przypisania może znajdować się co 
najwyżej jeden operator. Dzięki temu instrukcje kodu trójadresowego są podobne 
do kodu maszynowego.
Typowymi instrukcjami kodu trójadresowego są:
•instrukcja przypisania z wykorzystaniem binarnego operatora: x := y op z
•instrukcja przypisania z wykorzystaniem unarnego operatora: x := op y
•instrukcja kopiowania: x := y
•skok bezwarunkowy: goto L
•skok warunkowy: if x relop y goto L
•przypisania indeksowane: x :=y [i], x[i]:=y
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (6) 

• instrukcje kodu trójadresowego cd.
– związane z podprogramami

• przekazanie parametru: param x
• wywołanie podprogramu: call p,n
• powrót z procedury: return
• powrót z funkcji ze zwróceniem wartości: 

return y
– przypisania z użyciem adresów i wskaźników:

x := &y, x := *y, *x := y

Języki pośrednie – kod trójadresowy

Bardziej złożony charakter mają instrukcje kodu trójadresowego związane z 
przekazywaniem parametrów i wywoływaniem podprogramów. Do 
przekazywania parametrów służy rozkaz param x. Po przygotowaniu wszystkich 
parametrów podprogram jest wywoływany rozkazem call p,n, gdzie p jest nazwą
(etykietą) podprogramu, a n liczbą parametrów (podanie n jest konieczne, 
ponieważ wywołania mogą być zagnieżdżone). Do powrotu z podprogramu służy 
bezparametrowa wersja instrukcji return, w powrocie z funkcji musimy podać
wartość, która ma być zwrócona jako rezultat.
W kodzie trójadresowym można również korzystać ze wskaźników i operatorów 
adresowania pośredniego.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (7) 

• przykład przekładu pętli języka Pascal na kod 
trójadresowy:

Języki pośrednie – przykład przekładu

for i:= n downto 1
do a[i] := i;

i := n
@loop:

if i < 1 goto @end
t2 := 2 * i
a[t2] := i
i := i - 1
goto @loop

@end:

język źródłowy (Pascal)

trójadresowy kod pośredni

W przykładzie przedstawiono przekład pętli języka Pascal na trójadresowy kod 
pośredni. W przykładzie widać, jak ważną zaletą kodu trójadresowego jest jego 
prostota. Dzięki rozłożeniu skomplikowanych wyrażeń arytmetycznych i 
zagnieżdżonych instrukcji sterujących kod trójadresowy łatwo można poddać
transformacjom optymalizującym, a następnie przełożyć na kod maszynowy.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (8) 

• ostatnią fazą kompilatora jest generator kodu 
wynikowego

• z pośredniej reprezentacji programu źródłowego 
wytwarza równoważny program wynikowy

• kod wynikowy musi być poprawny i efektywny
• w analizie algorytmów generacji i optymalizacji 

kodu wynikowego pomocne są grafy przepływu
• najważniejszymi problemami jakie trzeba 

rozwiązać implementując generator kodu są
wybór rozkazów i przydział rejestrów

Generacja kodu wynikowego - wprowadzenie

Ostatnią fazą kompilatora jest generator kodu wynikowego, który na podstawie 
pośredniej reprezentacji programu źródłowego wytwarza równoważny program 
docelowy.
Generatorowi kodu stawia się wysokie wymagania – kod wynikowy musi być
poprawny i wysokiej jakości, musi efektywnie wykorzystywać zasoby maszyny 
docelowej. 
Problem generacji optymalnego kodu jest z matematycznego punktu widzenia 
nierozstrzygalny, a więc każdy generator kodu musi posługiwać się
heurystykami.
W trakcie konstruowania algorytmów generacji i optymalizacji kodu wynikowego 
przydatna jest grafowa reprezentacja kodu trójadresowego zwana grafem 
przepływu. Jest on pomocny w rozwiązywaniu dwóch problemów, które mają
największy wpływ na efektywność wygenerowanego kodu wynikowego, a którymi 
są: wybór rozkazów kodu maszynowego i efektywny przydział rejestrów.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (9) 

• blok podstawowy – fragment kodu wykonywany 
zawsze od pierwszej do ostatniej instrukcji

• graf przepływu – węzłami są bloki podstawowe, 
krawędzie odzwierciedlają przepływ sterowania

Generacja kodu – graf przepływu

x := a
y := b

W: if x = y goto F
if x < y goto E
x := x – y
goto W

E: y := y – x
goto W

F: stop

x := a
y := b

if x = y goto F

if x < y goto E stop

x := x – y
goto W

y := y – x
goto W

W:

F:

E:

Blok podstawowy jest liniowym fragmentem kodu, do którego sterowanie wchodzi 
na początku i wychodzi na końcu. Na poziomie bloków podstawowych można 
stosować wiele przekształceń ulepszających nie zmieniających zbioru wyrażeń
obliczanych przez blok.
Kod trójadresowy dzieli się na bloki podstawowe według następującego 
algorytmu:
•rozpoczynamy od wyznaczenia zbioru liderów, czyli pierwszych instrukcji bloków 
podstawowych, zgodnie z następującymi regułami:

•instrukcja, od której rozpoczyna się wykonywanie programu jest liderem
•instrukcja, która jest celem skoku warunkowego lub bezwarunkowego jest 
liderem
•instrukcja bezpośrednio po instrukcji skoku warunkowego lub 
bezwarunkowego jest liderem

•blok podstawowy to sekwencja instrukcji rozpoczynająca się od lidera i 
rozciągająca do instrukcji poprzedzającej następnego lidera.
W przedstawionym przykładzie liderów bloków podstawowych wyróżniono 
czerwoną czcionką.
Z podzielonego na bloki podstawowe kodu trójadresowego łatwo już
skonstruować graf przepływu.
Graf przepływu jest grafem dwudzielnym, w którym wierzchołkami są bloki 
bazowe a krawędziami przepływy sterowania między blokami. Jeden z bloków 
podstawowych jest wyróżniony jako blok początkowy – od niego rozpoczyna się
wykonywanie programu.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (10) 

• jeżeli wartość x jest obliczana w instrukcji i-tej:
i: x := …
a następnie nie ma zmiany wartości x (x:=…), 
to użycie wartości x w j-tej instrukcji: 
j: … := … x …
jest następnym użyciem zmiennej x

• informacja o następnym użyciu jest obliczana od 
ostatniej instrukcji bloku podstawowego

• jeżeli zmienna nie jest już dłużej potrzebna 
możemy zwolnić przydzielony jej rejestr

Generacja kodu – informacja o następnym użyciu

Informacja o następnym użyciu jest kluczowa w efektywnym zarządzaniu 
rejestrami. Jeżeli okaże się, że jakaś zmienna nie jest już dalej potrzebna rejestr, 
w którym się znajduje można zwolnić i wykorzystać do innych celów.
Z następnym użyciem zmiennej w bloku podstawowym mamy do czynienia 
wtedy, gdy nadana jej wartość jest wykorzystywana do dalszych obliczeń, tzn. 
jeżeli wartość x jest obliczana w instrukcji i-tej:
i: x := ...
a następnie nie ma zmiany wartości x (czyli instrukcji x:=...), to użycie wartości x 
w j-tej instrukcji: 
j: ... := ... x ...
jest następnym użyciem zmiennej x.
W celu obliczenia informacji o następnym użyciu należy przeglądać blok 
podstawowy od ostatniej instrukcji wstecz ustawiając dla każdej zmiennej 
znajdującej się po lewej stronie przypisania wartość „nie żywa”,  a dla wszystkich 
zmiennych po prawej stronie – „żywa”.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (11) 

• wykorzystując idiomy maszynowe można 
uzyskać istotną poprawę jakości kodu:
– wybór rozkazów (uwaga na rejestr flagowy):
mov eax,0 ⇒ xor eax,eax
5 bajtów  ⇒ 2 bajty, zysk = 3 bajty
mov eax,-1 ⇒ or eax,-1
5 bajtów ⇒ 3 bajty, zysk = 2 bajty

– dobór rejestrów:
add eax,1000 (5 bajtów)
add ebx,1000 (6 bajtów)

Generacja kodu – idiomy maszynowe

Uważny dobór instrukcji kodu maszynowego pozwala uzyskać istotną poprawę
jakości kodu wynikowego. Najlepiej efekty wykorzystania specjalnych postaci 
ogólnych rozkazów (tzw. idiomów maszynowych) można zademonstrować na 
procesorach o złożonej liście rozkazowej, tzw. architekturze CISC (np. Intel X86), 
w którym:
•rozkazy mają różną długość
•ten sam efekt można uzyskać za pomocą różnych rozkazów
•ta sama operacja wykonywana w różnych rejestrach ma inną długość i czas 
wykonania
•niektóre rozkazy (np. mnożenie) mogą zostać wykonane tylko w określonych 
rejestrach.
Jeżeli chcemy wyzerować rejestr możemy do tego celu użyć najbardziej 
oczywistego rozwiązania – rozkazu załadowania do niego wartości 
natychmiastowej. Ten sam efekt możemy uzyskać obliczając różnicę
symetryczną z nim samym,  która ma krótszy kod i jest potencjalnie szybsza. 
Rozkazy te jednak nie są dokładnie równoważne – załadowanie argumentu 
natychmiastowego nie niszczy zawartości rejestru stanu procesora w 
przeciwieństwie do obliczenia różnicy symetrycznej.
Czasami ta sama operacja może mieć różny koszt w zależności od rejestru, na 
którym jest wykonywana – załadowanie argumentu natychmiastowego do 
akumulatora ma krótszy kod niż załadowanie tego samego argumentu do innego 
rejestru.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (12) 

• standardowe transformacje ulepszające mogą
być niekiedy bezcelowe, np.:
– zastąpienie zerowania rejestru przez 

załadowanie wartości natychmiastowej:
mov eax,0 (1 cykl, UV)
przez operację logiczną:
xor eax,eax (1 cykl, UV)
powinno być efektywniejsze niż przez 
operację arytmetyczną:
sub eax,eax (1 cykl, UV)

Generacja kodu – idiomy maszynowe

Stosując idiomy maszynowe nie należy całkowicie ulegać rutynie – czasami 
może się okazać, że modyfikowanie kodu jest bezcelowe. Powróćmy do 
przykładu z zerowaniem rejestru akumulatora przyjmując, że zawartość rejestru 
stanu procesora nie jest dla nas istotna.
Operacja załadowania argumentu natychmiastowego trwa co prawda dokładnie 
tyle samo co obliczenie różnicy symetrycznej i takie same są możliwości 
parowania jej w potokach procesora, ale jest ona zdecydowanie dłuższa – lepiej 
wybrać krótszą instrukcję, bo większe jest prawdopodobieństwo, że kod zmieści 
się w pamięci notatnikowej procesora (w praktyce, generując kod wynikowy 
powinniśmy znać pojemności i organizację wszystkich poziomów pamięci 
podręcznej procesora docelowego).
Do wyzerowania rejestru możemy wykorzystać jeszcze jeden rozkaz –
odejmowanie, ale operacja różnicy symetrycznej powinna być efektywniejsza od 
odjęcia rejestru od siebie. Powinna – ponieważ jest operacją logiczną i nie jest 
konieczne generowanie przeniesień między bitami – w przeciwieństwie do 
operacji odejmowania. W procesorze X86 jednak nie jest – obydwa rozkazy 
trwają dokładnie tyle samo i tak samo mogą być parowane.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (13) 

• przetłumaczmy na kod maszynowy następujący 
fragment kodu w języku C:
unsigned a, b, c;
a = b + 8 * c – 1000;

• naiwny generator kodu da zapewne następujący 
efekt:

Generacja kodu – idiomy maszynowe

mov eax,ecx ; 2 cykle,      2 bajty
push edx ; 1 cykl,       1 bajt
mov edx,8 ; 2 cykle,      5 bajtów
mul edx ; 10-11 cykli,  2 bajty
pop edx ; 1 cykl,       1 bajt
add eax,ebx ; 2 cykle,      2 bajty
sub eax,1000 ; 2 cykle,      5 bajtów

; razem: 20-21 cykli,  18 bajtów

Jak bardzo spektakularny efekt możemy osiągnąć przez dobre 
zaimplementowanie generatora kodu można zademonstrować na przykładzie 
obliczania złożonego wyrażenia arytmetycznego.
Załóżmy, że chcemy wygenerować kod dla następującego fragmentu programu 
w języku C:
unsigned a, b, c;
a = b + 8 * c – 1000;
Standardowa implementacja generatora kodu da zapewne przedstawiony w 
przykładzie efekt – kod ma 18 bajtów, a jego wykonanie trwa 20-21 cykli 
procesora.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (14) 

• zastąpmy rozkaz mnożenia przez przesunięcie 
w lewo:

Generacja kodu – idiomy maszynowe

mov eax,ecx ; 2 cykle, 2 bajty
shl eax,3 ; 2 cykle, 3 bajty
add eax,ebx ; 2 cykle, 2 bajty
sub eax,1000 ; 2 cykle, 5 bajtów

; razem: 8 cykli, 12 bajtów

lea eax,[ebx+8*ecx-1000] ; 1 cykl, 7 bajtów

• z wykorzystaniem idiomu maszynowego:

Rutynowym ulepszeniem jest pozbycie się rozkazu mnożenia, który w 
procesorach X86 jest i wolniejszy od przesunięcia, i wyjątkowo niewygodny w 
użyciu (mało formatów, ściśle określone rejestry).
Mnożenie przez 8 zastępujemy więc przesunięciem – kod jest mniejszy od 
początkowej wersji o 6 bajtów i szybszy o 12-13 cykli – zysk jak widać jest już
zauważalny.
Jednak uważne przestudiowanie listy rozkazów procesora X86 ujawnia, że do 
obliczenia wyrażenia o tej postaci można użyć rozkazu, który jest w zamyśle 
projektantów przeznaczony do zupełnie innego celu, a mianowicie obliczenia 
efektywnego adresu. Użycie rozkazu lea zmniejsza kod do 7 bajtów, a czas 
wykonania do 1 cyklu. W stosunku do pierwotnej wersji umiejętne generowanie 
kodu z wykorzystaniem idiomów maszynowych pozwoliło nam uzyskać 20-krotne 
przyspieszenie i 3-krotną redukcję rozmiaru kodu wynikowego.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (15) 

• przydział rejestrów ma fundamentalne 
znaczenie dla efektywności programu

• operacje na rejestrach są z reguły krótsze i 
szybsze

• rejestrów jest stosunkowo niewiele
• koszty wykonania tych samych operacji w 

różnych rejestrach mogą być różne
• niektóre operacje mogą być wykonane tylko w 

określonych rejestrach

Generacja kodu – przydział rejestrów

Jak już wspomniano wcześniej – dobry algorytm przydzielania rejestrów ma 
fundamentalne znaczenie dla efektywności wygenerowanego kodu wynikowego. 
Operacje na rejestrach są efektywniejsze niż wykonywane na pamięci 
operacyjnej – mają krótsze kody i zazwyczaj są szybsze.
Problem optymalnego przydziału rejestrów ma złożoność wykładniczą, zmuszeni 
więc jesteśmy – ze względu na czas działania generatora kodu – poszukiwać
efektywnych algorytmów heurystycznych.
Problem polega na tym, że rejestrów jest relatywnie mało – do 32 w 
nowoczesnych procesorach. Liczba ta nie wystarcza, aby przechowywać
wszystkie często używane wartości, zwłaszcza jeżeli konieczne jest obliczanie 
skomplikowanych wyrażeń. Dodatkowe utrudnienia wynikają z tego, że niektóre 
operacje można wykonać tylko w określonych rejestrach, a także koszt 
wykonania tych samych operacji z użyciem różnych rejestrów może być różny.



16

Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (16) 

• optymalizacja kodu to transformacja, która ma 
na celu poprawę efektywności kodu wynikowego

• celem optymalizacji jest uzyskanie szybszego 
lub mniejszego kodu

• w trakcie optymalizacji dokonuje się analizy 
przepływu sterowania i przepływu danych

• optymalizacja musi zachować semantykę
(poprawnego) programu

• efekt optymalizacji musi być zauważalny i wart 
wysiłku

Optymalizacja kodu

Dalszą poprawę wydajności wygenerowanego kodu można uzyskać w wyniku 
procesu optymalizacji kodu (który ściśle rzecz biorąc powinien być nazywany 
procesem ulepszania kodu). Granice między efektywnym generowaniem kodu 
wynikowego, a jego optymalizacją trudno jest precyzyjnie określić.
Celem optymalizacji jest obecnie najczęściej uzyskanie szybszego kodu. 
Optymalizacje w kierunku redukcji rozmiaru kodu stosujemy zazwyczaj w 
przypadku, gdy maszyną docelową jest system wbudowany o ograniczonym, 
niewielkim rozmiarze pamięci.
Przekształcenia optymalizujące mają różny charakter, niektóre poprawiają
prędkość i redukują rozmiar kodu, niektóre poprawiają jeden z tych parametrów 
nie pogarszając drugiego, inne poprawiają jeden parametr kosztem drugiego.
Transformacje optymalizujące muszą zachować semantykę programu – program 
przed i po optymalizacji musi dawać takie same rezultaty. Wymaganie to dotyczy 
tylko całkowicie poprawnych programów. Czasami zdarza się, że program przed i 
po optymalizacji daje różne rezultaty, rzadko wynika to jednak z błędu w 
optymalizatorze, częściej z błędów w programie – użycia niezainicjalizowanych
zmiennych, błędnych odwołań z użyciem wskaźników itp.
Optymalizacja jest procesem kosztownym. Zaimplementowanie dobrego 
optymalizatora jest trudne. W trakcie procesu optymalizacji kodu wykonywana 
jest czasochłonna analiza przepływu danych i przepływu sterowania. Efekty 
optymalizacji muszą być więc warte włożonego wysiłku (jest to jednak bardzo 
elastyczne kryterium, zwłaszcza w systemach, od których działania zależy życie 
ludzkie).
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (17) 

• ulepszenia mogą być wykonywane na poziomie:
– kodu źródłowego (profilowanie programu, 

zmiana algorytmu, przekształcenia pętli)
– reprezentacji pośredniej (ulepszenia pętli, 

wywołania procedur, obliczanie adresów)
– kodu wynikowego (przydział rejestrów, idiomy  

maszynowe, szeregowanie instrukcji)
• optymalizacja może być:

– lokalna (na poziomie bloków podstawowych)
– globalna (ponad blokami podstawowymi)

Optymalizacja kodu

Ulepszenia kodu źródłowego mogą być wykonywane na trzech poziomach: kodu źródłowego, 
reprezentacji pośredniej i kodu wynikowego.
Wyprofilowanie programu, odnalezienie miejsc gdzie tracone jest najwięcej czasu i zmiana 
algorytmu na poziomie kodu źródłowego może czasami dać najbardziej zauważalne rezultaty.
Niektóre typy kompilatorów (czasami używa się terminu superkompilatory) dokonują
zaawansowanej analizy algorytmów i przetwarzają je na równoważne, wydajniejsze. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku generacji kodu dla maszyn równoległych i wektorowych.
Czasami, już na poziomie konstruowania algorytmu, warto wziąć pod uwagę specyfikę
reprezentacji danych w określonym języku i cechy maszyny docelowej. Macierz można 
przeszukiwać kolumnami albo wierszami – zazwyczaj pierwsze rozwiązanie da lepsze efekty w 
Fortranie niż w Pascalu, drugie – odwrotnie. W Fortranie  tablice wielowymiarowe są
przechowywanie w pamięci kolumnami, w Pascalu – wierszami. Różnica w wydajności wynika z 
organizacji i sposobu działania pamięci notatnikowej, która operuje na blokach pamięci (zwanych 
liniami).
Pewne optymalizacje mogą zostać jednak wykonane dopiero na poziomie kodu pośredniego. 
Dobrym przykładem są odwołania do elementów tablic w Pascalu, gdzie programista nie ma 
żadnej kontroli nad niepotrzebnymi obliczeniami adresu, ponieważ są one ukryte w implementacji 
języka, a nie jawnie umieszczone w kodzie źródłowym. Na poziomie języka pośredniego można 
wykonać również istotne ulepszenia pętli, które zostaną omówione dalej.
Szczególnej rangi nabrała w ostatnich czasach optymalizacja na poziomie kodu wynikowego.
Oprócz tradycyjnych optymalizacji, takich jak odpowiedni przydział rejestrów i wykorzystanie 
idiomów maszynowych ogromne znaczenie ma np. szeregowanie instrukcji (ze względu na potoki 
i zwielokrotnione jednostki wykonawcze procesora) czy reorganizacja instrukcji warunkowych i 
pętli (ze względu na mechanizm przewidywania skoków).
Optymalizacje mogą być lokalne (ograniczone do bloków podstawowych) albo globalne 
(wychodzące ponad poziom bloków podstawowych).
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (18) 

• wykorzystanie tożsamości algebraicznych:
0 * x ⇔ x * 0 ⇔ 0
x - 0 ⇔ x
x * 1 ⇔ 1 * x ⇔ x

• redukcja siły operatora:
2 * x  ⇔ x * 2  ⇒ x + x
x ** 2 ⇒ x * x
8 * x  ⇒ x >> 3

• zwijanie stałych
2*PI ⇒ 6.28

Optymalizacja kodu

W trakcie procesu optymalizacji kodu można wykorzystać tożsamości 
algebraiczne. Pojawiają się one często w parametryzowanym kodzie, w którym 
programista użył stałych symbolicznych.
Kolejną istotną transformacją jest redukcja mocy operatora. Staramy się zastąpić
droższą operację tańszą – np. z reguły obliczanie sumy jest szybsze niż
mnożenie, mnożenie niż potęgowanie, a przesuwanie niż mnożenie.
Warto także obliczyć wartości wszystkich wyrażeń, które można obliczyć na 
etapie kompilacji. Okazja do zastosowania tego przekształcenia zwanego 
zwijaniem stałych powstaje najczęściej w wyniku używania przez programistę
stałych symbolicznych.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (19) 

• eliminacja wspólnych podwyrażeń:
• kod w Pascalu zamieniający elementy tablicy :
x:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=x;

Optymalizacje – eliminacja wspólnych podwyrażeń

t16:=2*i
x:=a[t16]   ; x:=a[i];
t17:=2*i    ; t17=t16
t18:=2*j
t19:=a[t18]
a[t17]:=t19 ; a[i]:=a[j]
t20:=2*j    ; t20=t18
a[t20]:=x   ; a[j]:=x

t16:=2*i
x:=a[t16]   ; x:=a[i];

t18:=2*j
t19:=a[t18]
a[t16]:=t19 ; a[i]:=a[j]

a[t18]:=x   ; a[j]:=x

kod pośredni przed optymalizacją kod pośredni po optymalizacji

Wystąpienie określonego wyrażenia jest nazywane podwyrażeniem wspólnym, 
jeżeli było ono już wcześniej obliczone a wartości zmiennych na podstawie, 
których jest obliczane nie zmieniły się po poprzednim obliczeniu.
W przykładzie przedstawiono fragment kodu w języku Pascal służący do zamiany 
dwóch elementów tablicy. Możliwość odnalezienia i usunięcia wspólnych 
podwyrażeń pojawi się jednak dopiero na poziomie kodu pośredniego. Załóżmy, 
że elementy tablicy mają rozmiar 2 komórek pamięci. Za każdym razem gdy 
uzyskujemy dostęp do elementu tablicy musimy przemnożyć wartość zmiennej 
indeksowej przez liczbę komórek pojedynczego elementu, aby uzyskać
efektywny adres. W wyniku procesu generacji kodu tymczasowego zmienna t17 
zawiera tę samą wartość co zmienna t16, a zmienna t20 co t18. Eliminacja 
wspólnych podwyrażeń pozwala nam uniknąć dwukrotnego obliczania wartości 
2*i w pierwszym przypadku i 2*j w drugim oraz usunąć po jednej zmiennej z 
każdej pary.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (20) 

• wykorzystanie praw matematyki (łączność i 
przemienność)

Optymalizacje – wykorzystanie praw matematyki

a:=b+c
e:=c+d+b;

a:=b+c
t:=c+d
e:=t+b

kod źródłowy kod pośredni

a:=b+c
e:=a+d

po optymalizacji

• uwaga na standard języka – w Fortranie 77 
można „x*y-x*z” obliczyć jako „x*(y-z)”, ale nie 
wolno przestawiać istniejących nawiasów, czyli 
„a+(b-c)” obliczyć jako „(a+b)-c”

W trakcie optymalizacji kodu można korzystać z praw matematyki takich, jak 
łączność i przemienność. Reorganizacja obliczeń może dać istotne usprawnienie 
kodu wynikowego.
W przedstawionym przykładzie zreorganizowano obliczanie sumy co pozwoliło 
zmniejszyć i liczbę dodawań i przypisań (przy założeniu, że wartość zmiennej 
tymczasowej t nie jest już dalej potrzebna).
Niestety, arytmetyka komputera nie zawsze zgadza się z matematycznymi 
tożsamościami algebraicznymi. Fakt ten uwzględniono w standardzie języka 
Fortran 77 – wyrażenie „x*y-x*z” można obliczyć jako „x*(y-z)”, ale nie wolno 
przestawiać wstawionych przez programistę nawiasów, czyli „a+(b-c)” obliczyć
jako „(a+b)-c”. Optymalizator kodu musi mieć informację, o tym gdzie w 
wyrażeniu znajdowały się nawiasy, których nie wolno mu zreorganizować.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (21) 

• propagacja kopiowania – po instrukcji a:=b
wystąpienia zmiennej a zastępujemy przez b
dopóty a i b nie zmieniają swoich wartości (nie 
występuje ani instrukcja a:=…, ani b:= …)

• propagacja kopiowania jest transformacją
pomocniczą

Optymalizacje – propagacja kopii

x:=t13
a[t12]:=t15
a[t14]:=x
goto ...

x:=t13
a[t12]:=t15
a[t14]:=t13
goto ...

kod pośredni przed optymalizacją kod pośredni po optymalizacji

Propagacja kopiowania jest transformacją pomocniczą, która sama nie ulepsza 
kodu, ale daje możliwość wykonania innych transformacji. Ogólna idea 
propagacji kopiowania jest prosta: po instrukcji a:=b wystąpienia zmiennej a 
zastępujemy przez b dopóty a i b nie zmieniają swoich wartości (czyli nie 
występuje ani instrukcja a:=..., ani b:= ...).
W przedstawionym przykładzie odwołanie do zmiennej x zostało zastąpione 
przez odwołanie do zmiennej tymczasowej t13.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (22) 

• usuwanie martwego kodu:
– zmienna jest martwa w danym punkcie 

programu, jeśli jej wartość nie jest dalej 
wykorzystywana – martwe zmienne powstają
np. w wyniku propagacji kopiowania

– instrukcja jest martwa, jeśli oblicza wartości, 
które nie są dalej wykorzystywane, np.:
debug := false
…
if debug then …

Optymalizacje – usuwanie martwego kodu

Kolejną transformacją ulepszającą jaką można wykorzystać jest usuwanie 
martwego kodu.
Zmienna jest martwa w danym punkcie programu, jeśli jej wartość nie jest dalej 
wykorzystywana. Instrukcja jest martwa, jeśli oblicza wartości, które nie są dalej 
wykorzystywane. Programista na ogół nie tworzy kodu martwego, ale może on 
powstać jako rezultat innych przekształceń (np. propagacji kopiowania).
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (23) 

• jeżeli jakieś wyrażenie używane w pętli ma w 
każdym przebiegu pętli zawsze taką samą
wartość, to kod obliczający wartość tego 
wyrażenia można wyciągnąć przed pętlę

• we fragmencie kodu w Pascalu:
while i <= 3*Bound+1 do …

• jeśli wewnątrz pętli wartość zmiennej Bound nie 
ulega zmianie, to pętlę można przekształcić do:
t := 3 * Bound+1;
while i <= t do …

Optymalizacje pętli – przemieszczanie kodu

Najbardziej widoczne są efekty optymalizacji pętli. Nawet pojedynczy takt 
procesora zaoszczędzony w implementacji ciała pętli zwielokrotni się w wyniku 
kolejnych iteracji.
Jeżeli jakieś wyrażenie używane w pętli ma w każdym przebiegu pętli zawsze 
taką samą wartość, to kod obliczający wartość tego wyrażenia można wyciągnąć
przed pętlę.
W przedstawionym fragmencie pętli w Pascalu:
while i <= 3*Bound+1 do ...
jeśli wewnątrz pętli wartość zmiennej Bound nie ulega zmianie, to pętlę można 
przekształcić wyciągając obliczanie wyrażenia przed pętlę:
t := 3 * Bound+1;
while i <= t do ...
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (24) 

• zmienne indukowane to takie zmienne, których 
wartości pozostają w stałej relacji w ciele pętli

• rozważmy następującą pętlę w języku Pascal:
for i:= n downto 1
do a[i] := i;

• jeżeli założymy, że elementy tablicy mają po np. 
2 komórki, to na poziomie kodu pośredniego 
przy każdym odwołaniu do tablicy będziemy 
obliczać wartość zmiennej tymczasowej (np. t2) 
równej w każdym obiegu pętli 2*i – zmienne i i t2
będą wówczas w stałej relacji

Optymalizacje pętli – zmienne indukowane i redukcja siły

Bardziej złożoną optymalizacją pętli jest wykorzystanie zmiennych indukowanych 
oraz redukcji siły operatorów.
Zmienne indukowane to takie zmienne, których wartości pozostają w stałej relacji 
w ciele pętli. W przedstawionym przykładzie w języku Pascal wypełniamy tablicę
wpisując do kolejnych elementów ich indeksy.
Jeżeli założymy, że elementy tablicy mają po np. 2 komórki, to na poziomie kodu 
pośredniego przy każdym odwołaniu do tablicy będziemy obliczać wartość
zmiennej tymczasowej (np. t2) równej w każdym obiegu pętli 2*i – zmienne i i t2 
będą wówczas w stałej relacji.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (25) 

• możemy dokonać redukcji siły operatora 
zastępując „t2 := 2 * i” przez „t2 := t2 -2”

• t2 trzeba zainicjalizować przed pętlą: t2 := i + i

Optymalizacje pętli – zmienne indukowane i redukcja siły

i := n
@loop: if i < 1 goto @end

t2 := 2 * i
a[t2] := i
i := i - 1
goto @loop

@end:

i := n
t2 := 2 * i

@loop: if i < 1 goto @end
a[t2] := i
i := i - 1
t2 := t2 - 2
goto @loop

@end:

kod pośredni przed optymalizacją kod pośredni po optymalizacji

Wychwycenie zależności wartości zmiennej t2 od i daje nam możliwość
usprawnienia ciała pętli. Zamiast w każdym obiegu obliczać wartość zmiennej t2 
z wykorzystaniem mnożenia możemy zastosować (tańsze) odejmowanie.
Pewnym problemem jest jednak reorganizacja kolejności obliczeń, wartość t2 
musimy dodatkowo zainicjalizować przed wejściem do pętli – zamiast użyć
mnożenia wykorzystujemy okazję do redukcji siły operatora – zamiast „t2:=2*i”
generujemy „t2:=i+i”.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (26) 

• rozwijanie pętli to technika optymalizacji, w 
której redukuje się liczbę iteracji pętli powielając 
odpowiednio kod tworzący ciało pętli, np. 
następującą pętlę w języku Ada:
for i in 1 .. 3 loop

a(j+i) := 0;
end loop;

można rozwinąć do postaci:
a(j+1) := 0;
a(j+2) := 0;
a(j+3) := 0;

Optymalizacje pętli – rozwijanie pętli

Rozwijanie pętli jest techniką optymalizacji, w której redukuje się liczbę iteracji 
pętli powielając kod tworzący ciało pętli. Uzyskuje się w ten sposób bardziej 
liniową strukturę kodu (pętla nie musi być usunięta całkowicie, można tylko 
zmniejszyć liczbę iteracji np. żeby lepiej wykorzystać zwielokrotnione jednostki 
wykonawcze procesora). Przy całkowitym rozwinięciu pętli możemy pozbyć się
również modyfikatora i testowania warunku stopu (o ile semantyka języka na to 
pozwala i nie ma problemu efektów ubocznych).
W przedstawionym przykładzie w języku Ada pętlę zerującą trzy elementy tablicy 
rozwinięto całkowicie usuwając przy okazji iterator i, ponieważ z definicji języka 
jest on lokalny dla pętli (w języku C tego typu zabieg jest trudniej przeprowadzić).
Nie każdą pętlę da się rozwinąć – zakres iteratora oraz wyrażenie modyfikujące 
muszą być znane w trakcie kompilacji.
Trzeba również sprawdzić, czy rozwijanie konkretnej pętli ma w ogóle sens –
tysiąckrotne wstawienie dużego ciała pętli może powiększyć rozmiar kodu poza 
akceptowalne granice.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (27) 

• rozwijanie funkcji
– załóżmy, że mamy funkcję w języku C 

zamieniająca dwa elementy:
void exchange(int *a, int *b)
{
int temp;
temp = *a; *a = *b; *b = temp;

}

– funkcja ta może zostać rozwinięta jako:
mov eax,a
xchg eax,b
mov a,eax

Rozwijanie funkcji

Do bardziej zaawansowanych optymalizacji należy rozwijanie funkcji w linii 
wywołania, czyli – w pewnym sensie – traktowanie ich jak makra. 
W przedstawionym przykładzie funkcja języka C zamieniająca dwa elementy 
całkowite może w ogóle nie być implementowana jako funkcja tylko zastąpiona 
trzema rozkazami kodu maszynowego.
Zyskujemy na pewno na wydajności, a najprawdopodobniej również na rozmiarze 
kodu. Na wydajności – ponieważ unikamy przygotowywania parametrów, 
wywołania i powrotu z podprogramu. Na rozmiarze – ponieważ kod służący do 
przygotowania parametrów i wywołania funkcji raczej nie byłby mniejszy niż
sekwencja trzech instrukcji kodu maszynowego.
W ogólnym przypadku oczywiście mamy tu do czynienia z poszukiwaniem 
kompromisu pomiędzy zyskiem prędkości wynikającym z nie wywoływania 
funkcji, a wzrostem rozmiaru programu wskutek wstawienia implementacji funkcji 
w miejsce jej wywołania.
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Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (28) 

Środowisko czasu wykonania – zmienne nielokalne

• problem dostępu do 
zmiennych nielokalnych 
występuje w językach 
dopuszczających 
zagnieżdżanie 
podprogramów w 
podprogramach (np. 
Ada i Pascal ale nie C) i 
deklarowanie 
zmiennych lokalnych

program A;
var p, q : integer;

procedure B;
var p, s : real;
begin

p := q + s;
end { B };

procedure C;
var q, r : char;
procedure D;
var r, t : real;
begin

r := p;
end { D };

begin
end { C };

begin
end {A}.

{p,q:A;}

{q:A;p,s:B;}

{p,q:A;}
{p:A;q,r:C}

{p:A;q:C;r,t:D;}

{p:A;q:C;r,t:D;}

{p:A;q,r:C}

{p,q:A}

KodWidzialność

Reguły widzialności języka wyznaczają sposób interpretacji odniesień do nazw 
nielokalnych.
Najczęściej wykorzystywane są reguły widzialności leksykalnej (statycznej), które 
określają wiązanie nazwy z deklaracją na podstawie analizy tekstu programu (tak 
jest w Adzie, C, Pascalu i innych popularnych językach imperatywnych).
W przedstawionym w przykładzie programie w języku Pascal zilustrowano 
związek zagnieżdżenia podprogramów w podprogramach i deklaracji lokalnych 
zmiennych podprogramów z przesłanianiem zmiennych na kolejnych poziomach 
zagnieżdżenia. Po prawej stronie tabeli znajduje się szkielet programu w 
Pascalu, po lewej – informacja o tym, które zmienne i z jakiego poziomu 
deklaracji są w danej chwili widoczne.
Statyczne ustalenie do których zmiennych odwołujemy się w przypisaniu „p:=q+s”
nie stanowi istotnego problemu, ale odnalezienie odpowiednich zmiennych w 
stosie rekordów aktywacji podprogramów w trakcie działania programu jest 
nietrywialnym zadaniem dla środowiska czasu wykonania.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (29) 

• łańcuch wywołań i stosy rekordów aktywacji

Środowisko czasu wykonania – zmienne nielokalne

A : p, q

B : p, s

A : p, qA : p, qA : p, qA : p, q

B : p, s B : p, s B : p, s

C : q, r

D : r, t

C : q, r C : q, r

D : r, t

B : p, s

p := q + s

⇒A B C D B⇒ ⇒ ⇒

które q ?• zakres dynamiczny ⇒ C : q
• zakres statyczny     ⇒ A : q

Dla przedstawionego wcześniej przykładowego programu w języku Pascal 
rozważmy następujący ciąg wywołań podprogramów A->B->C->D->B i 
przyjrzyjmy się stosowi rekordów aktywacji poszczególnych instancji 
podprogramów. 
W momencie, gdy dochodzi do wykonania przypisania „p:=q+s”, to oczywiste 
jest, że chodzi o zmienne p i s, które są lokalnymi zmiennymi w podprogramie B, 
ale co ze zmienną q ?
Zgodnie z omówionymi wcześniej regułami widzialności statycznej 
wykorzystywanej w Pascalu chodzi o zmienną zadeklarowaną w podprogramie A.
Niektóre języki korzystają jednak z tzw. reguły widzialności dynamicznej (np. 
APN, Snobol i Lisp). W tym przypadku wiązanie nazwy z deklaracją odbywa się
dynamicznie, w trakcie wykonywania programu. W przypadku wiązania 
dynamicznego poszukujemy w stosie rekordów aktywacji ostatniego wystąpienia 
zmiennej q – w przedstawionym przykładzie jest to zmienna lokalna procedury C.
Niezależnie od tego, która reguła widzialności jest stosowana w danym języku 
środowisko czasu wykonania musi zapewnić odpowiednie mechanizmy 
wyszukania właściwego wystąpienia zmiennej w stosie rekordów aktywacji.



30

Podstawy kompilatorów

Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (30) 

• zakres statyczny (np. Ada i Pascal):
– łańcuchy wiązań
– wektory display

• zakres dynamiczny (np. APN, Lisp, Snobol):
– dostęp głęboki
– dostęp płytki

• w C i C++ zakres jest statyczny, ale nie można 
zagnieżdżać podprogramów, a więc nie ma 
zmiennych nielokalnych (nie ma dodatkowych 
narzutów czasowych i pamięciowych)

Środowisko czasu wykonania – zmienne nielokalne

W przypadku języków stosujących regułę widzialności statycznej (np. Pascal i 
Ada) stosuje się dwie metody dostępu – łańcuchy wiązań i wektory display.
W językach stosujących regułę widzialności dynamicznej (np. APN, Lisp, Snobol) 
stosuje się również dwie metody dostępu – dostęp głęboki i dostęp płytki.
Implementacja wszystkich wymienionych metod jest dość skomplikowana i 
wykracza poza zakres tego wykładu – bardziej szczegółowy opis znaleźć można 
np. w książce Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D., Compilers: Principles, 
Techniques, and Tools.
Warto zwrócić uwagę, że chociaż w językach C i C++ stosuje się reguły 
widzialności statycznej nie ma w nich problemu dostępu do nazw nielokalnych. 
Wynika to z faktu, że w tych językach nie można zagnieżdżać podprogramów w 
podprogramach, a za tym każda nazwa jest albo zmienną lokalną w 
podprogramie, albo zmienną globalną.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (31) 

• tryby przekazywania parametrów:
– wejściowy (IN) – parametr zawiera wartość

stałej, zmiennej albo wyrażenia
– wyjściowy (OUT) – podprogram oblicza i 

zwraca za pośrednictwem parametru wartość
– wejściowo-wyjściowy (IN-OUT) – podprogram 

zarówno otrzymuje, jak i zwraca za 
pośrednictwem parametru wartość

Środowisko czasu wykonania – parametry

Kolejnym problemem, który musi zostać rozwiązany w środowisku czasu 
wykonania jest komunikacja miedzy podprogramami.
Podprogramy są podstawowym środkiem modularyzacji programów. 
Podstawową metodą komunikacji z podprogramami jest przekazywanie 
parametrów. Parametry mogą być przekazywane w trzech różnych trybach:
-wejściowym – podprogram otrzymuje wartość stałej, zmiennej lub wyrażenia
-wyjściowym – podprogram oblicza i zwraca za pośrednictwem parametru 
wartość
-wejściowo-wyjściowym – podprogram zarówno otrzymuje, jak i zwraca wartość
za pośrednictwem otrzymanego parametru
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (32) 

• metody przekazywania parametrów:
– przekazywanie przez wartość
– przekazywanie przez referencję
– przekazywanie przez rezultat
– przekazywanie przez kopiowanie i 

odtwarzanie
– przekazywanie przez nazwę

Środowisko czasu wykonania – parametry

Istnieje wiele metod wiązania parametrów aktualnych z formalnymi:
•przekazywanie przez wartość
•przekazywanie przez referencję
•przekazywanie przez rezultat
•przekazywanie przez kopiowanie i odtwarzanie
•przekazywanie przez nazwę
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (33) 

• przekazywanie przez wartość
– najprostsza metoda przekazywania 

parametrów
– wykorzystywana do przekazywania 

parametrów w trybie wejściowym
– domyślna w wielu językach imperatywnych
– podprogram ma dostęp tylko do kopii 

zmiennych
– kopiowanie dużych obiektów jest kosztowne

Środowisko czasu wykonania – parametry

Przekazywanie przez wartość to najprostsza metoda przekazywania parametrów. 
Jest metodą domyślną w wielu imperatywnych językach programowania. Służy 
do przekazywania parametrów w trybie wejściowym.
Podprogram operuje na kopiach zmiennych nie modyfikując ich oryginalnych 
wartości (o ile nie zostanie użyte odwołanie do zmiennych nielokalnych ani nie 
zostaną przekazane wskaźniki przekazywane przez wartość).
Istotnym problemem w tej metodzie jest przekazywanie dużych obiektów danych, 
które przy każdym wywołaniu podprogramu muszą być kopiowane.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (34) 

• przekazywanie przez referencję
– metoda wykorzystywana do przekazywania 

parametrów w trybie wejściowo-wyjściowym
– parametr jest przekazywany jako wskaźnik 

(referencja) do miejsca przechowywania 
parametru aktualnego

– nie ma problemu z kopiowaniem dużych 
obiektów, ale dostęp do parametrów jest 
wolniejszy (ze względu na adresowanie 
pośrednie)

Środowisko czasu wykonania – parametry

Gdy parametry są przekazywane przez referencję (adres, lokację) parametr 
zawiera wskaźnik do miejsca przechowywania parametru aktualnego. Metoda 
przekazywania przez referencję jest wykorzystywana do przekazywania 
parametrów w trybie wejściowo-wyjściowym.
W metodzie tej nie ma problemu kopiowania dużych obiektów, ale dostęp do 
parametrów przekazywanych przez referencję jest nieco wolniejszy, ponieważ
konieczne jest wykorzystanie adresowania pośredniego.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (35) 

• przekazywanie przez rezultat
– metoda jest stosowana do przekazywania 

parametrów w trybie wyjściowym
– dostępna w niewielu współczesnych językach 

(Ada), w innych trzeba ją zastępować
funkcjami lub przekazywaniem przez 
referencję

– w wywołaniu parametr przekazywany w trybie 
wyjściowym nie ma określonej wartości

– parametr musi być zmienną (l-wartością)

Środowisko czasu wykonania – parametry

Metoda przekazywania przez rezultat jest dostępna w niewielu współczesnych 
językach programowania (jest dostępna np. w Adzie, ale nie w Pascalu). W 
pozostałych językach jej działanie trzeba zastępować wykorzystaniem funkcji lub 
przekazywaniem parametrów przez referencję.
W wywołaniu podprogramu parametr przekazywany w trybie wyjściowym nie ma 
określonej wartości i musi być zmienną (l-wartością).
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (36) 

• przekazywanie przez kopiowanie i odtwarzanie:
– hybryda metod przekazywania przez wartość i 

przekazywania przez referencję
– w wywołaniu parametry przekazywane są tak, 

jak w metodzie przekazywania przez wartość, 
dla parametrów przekazywanych przez 
referencję obliczane są ich l-wartości

– po powrocie l-wartości są używane do 
odpisania wartości parametrów 
przekazywanych przez referencję

Środowisko czasu wykonania – parametry

Metoda przekazywania parametrów przez kopiowanie i odtwarzanie jest hybrydą
metod przekazywania przez wartość i przekazywania przez referencję.
W prologu wywołania podprogramu wszystkie parametry aktualne są obliczane 
tak, jak w metodzie przekazywania przez wartość. Dla tych parametrów, które są
przekazywane przez referencję są dodatkowo obliczane ich l-wartości (adresy).
Po powrocie z podprogramu obliczone l-wartości zmiennych pozwalają odpisać
wartości parametrów przekazanych przez referencję.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (37) 

• przekazywanie przez nazwę (Algol):
– podprogram jest traktowany jak makro
– jego ciało jest rozwijane w miejscu wywołania
– parametry aktualne są tekstowo wstawiane w 

miejsce parametrów formalnych
• sama metoda przekazywania przez nazwę w 

klasycznej postaci ma głównie znaczenie 
teoretyczne, ale sama koncepcja rozwijania 
funkcji ma praktyczne znaczenie w optymalizacji 
kodu 

Środowisko czasu wykonania – parametry

Metoda przekazywania parametrów przez nazwę jest rzadko spotykana w 
popularnych językach programowania. W metodzie tej podprogram jest 
traktowany jak makrodefinicja, jego ciało jest rozwijane w miejscu wywołania, a 
parametry aktualne są tekstowo wstawiane w miejsce parametrów formalnych.
Chociaż sama metoda przekazywania parametrów przez nazwę w swojej 
klasycznej postaci ma głównie znaczenie teoretyczne, to sama koncepcja 
rozwijania funkcji w miejscu wywołania ma praktyczne zastosowanie w 
optymalizacji kodu w kierunku redukcji czasu wykonywania.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (38) 

• pamięć w czasie wykonywania 
programu jest podzielona na cztery 
obszary:
– wygenerowany kod wynikowy
– obszar danych statycznych
– stos
– sterta

• obszary pamięci stosu i sterty 
zmieniają swój rozmiar w trakcie 
działania programu

Środowisko czasu wykonania – organizacja pamięci

dane 
statyczne

kod

stos

sterta

Zazwyczaj w trakcie wykonywania programu dostępna pamięć podzielona jest na 
cztery obszary:
•wygenerowany kod wynikowy
•dane statyczne
•stos
•sterta
Stos zapewnia pamięć potrzebną do przechowywania rekordów aktywacji 
podprogramów i pośrednich rezultatów obliczeń. Sterta to obszar, z którego 
pamięć może być przydzielana i zwalniana na żądanie. Ponieważ zarówno stos, 
jak i sterta dynamicznie zmieniają swój rozmiar w trakcie działania programu 
najkorzystniej jest umieścić je na przeciwnych krańcach pamięci.
Zadaniem części środowiska czasu wykonania kompilatora zwanej systemem 
dynamicznego przydziału pamięci (DPP) jest zarządzanie obszarem sterty.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (39) 

• system dynamicznego przydziału pamięci 
zawsze udostępnia 2 operacje:
– przydział pamięci ze sterty (np. malloc, new)
– uzyskanie dostępu do przydzielonej pamięci

• operacja zwalniania przydzielonej pamięci może 
być:
– jawna, uruchamiana przez programistę (np. 

free, delete)
– niejawna, uruchamiana automatycznie w 

trakcie tzw. zbierania nieużytków

Środowisko czasu wykonania – system DPP

System DPP, w najprostszym przypadku, musi udostępniać dwie operacje:
-alokację pamięci o zadanym rozmiarze, w niektórych językach służą do tego 
funkcje biblioteczne (w języku C – funkcja malloc), w innych – słowa kluczowe (w 
języku C++ – słowo kluczowe new)
-uzyskanie dostępu do zawartości przydzielonego bloku, w językach 
programowania służą do tego celu operatory adresowania pośredniego (w 
Pascalu – ‘^’, w C – ‘*’ i ‘->’)
Problem zwalniania przydzielonej przez system DPP pamięci może być
rozwiązany na dwa sposoby:
-zwalnianie następuje w wyniku wywołania określonego podprogramu (w języku 
C – funkcji free) lub użycia słowa kluczowego (w C++ – słowa kluczowego delete)
-język nie udostępnia możliwości jawnego zwalniania pamięci, jest ona 
automatycznie oczyszczana w trakcie procesu tzw. zbierania nieużytków.
Mechanizm zbierania nieużytków automatycznie zwalnia niedostępne obszary 
pamięci, czyli takie, które nie są wskazywane przez żadne wskaźniki. Jego 
wykorzystanie istotnie zmniejsza liczbę błędów związanych z używaniem pamięci 
dynamicznej, ale budzi też pewne kontrowersje ze względu na trudne do 
przewidzenia czasy odpowiedzi operacji (co jest mało istotne w systemach 
ogólnego przeznaczenia). Jednak w językach przeznaczonych do implementacji 
systemów silnie uwarunkowanych czasowo albo wcale się z niego nie korzysta, 
albo umożliwia się dostęp do obu mechanizmów zwalniania pamięci (Ada).
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (40) 

• w trakcie działania systemu DPP część pamięci 
jest tracona w wyniku fragmentacji:
– wewnętrznej – pamięć jest tracona wewnątrz 

bloków zajętych (np. bloki muszą mieć
rozmiar podzielny przez rozmiar słowa 
procesora)

– zewnętrznej – pamięć jest tracona między 
blokami zajętymi (bloki wolne są zbyt małe w 
stosunku do żądania)

• scalanie pamięci pozwala usunąć fragmentację
zewnętrzną

Środowisko czasu wykonania – system DPP

W systemie DPP część pamięci jest tracona w wyniku dwóch typów fragmentacji:
-wewnętrznej – pamięć jest tracona wewnątrz bloków zajętych, ponieważ system 
przydziela bloki tylko o określonym rozmiarze, np. tylko o wielokrotności rozmiaru 
słowa procesora lub naturalnych potęg 2
-zewnętrznej – pamięć jest tracona między blokami zajętymi, nie ma możliwości 
przydzielenia żądanej ilości pamięci, bo choć bloki wolne sumarycznie mają
dostateczny rozmiar, to żaden z nich oddzielnie nie jest dostatecznie duży.
Problem fragmentacji zewnętrznej można rozwiązać wykorzystując scalanie 
(defragmentację) sterty. Konieczne jest wtedy jednak rozbudowanie systemu 
DPP o dodatkowe mechanizmy (tablicę adresów pośrednich albo listy zmiennych 
referencyjnych) co skutkuje dodatkowymi kosztami czasowymi i pamięciowymi. 
W przypadku systemów wykorzystujących zbieranie nieużytków można połączyć
scalanie z usuwaniem niedostępnych bloków.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (41) 

• metody reprezentacji bloków:
– mapa bitowa
– lista bloków wolnych
– znaczniki początkowe i znaczniki graniczne

• algorytmy przydziału:
– stos bloków wolnych
– strategie dopasowań (pierwszego, 

najlepszego, …)
– systemy bliźniąt (buddy systems)

Środowisko czasu wykonania – system DPP

Projektując i implementując system DPP należy wybrać metodę reprezentacji bloków i algorytm 
przydziału bloków. 
Bloki można reprezentować za pomocą: mapy bitowej, listy bloków wolnych, znaczników 
początkowych oraz znaczników granicznych
Przy reprezentowaniu bloków za pomocą mapy bitowej obszar zarządzany przez system DPP jest 
podzielony na dwie części: mapę bitową i obszar przydzielanych bloków. Każdy bit mapy bitowej 
odwzorowuje zajętość odpowiadającego mu bloku.
W metodzie wykorzystującej listę bloków wolnych w każdym bloku wolnym pamiętany jest jego 
rozmiar i adres następnego wolnego bloku. Bloki są uporządkowane na liście według adresów 
fizycznych. W blokach zajętych nie przechowuje się żadnych dodatkowych danych.
W metodzie znaczników początkowych w każdym bloku – i wolnym i zajętym na początku 
przechowywany jest bit informacji o zajętości bloku oraz informacja o rozmiarze bloku. Ponieważ
znaczniki początkowe nie pozwalają efektywnie określić adresu poprzedzającego bloku (tak jak w 
liście jednokierunkowej konieczne jest przeszukiwanie od początku) znacznik powiela się również
na końcu każdego bloku – mamy wtedy do czynienia z metodą znaczników granicznych.
Bloki mogą być przydzielane ze sterty według różnych algorytmów. Najprostszym i najszybszym 
algorytmem przydziału jest lista bloków wolnych o jednakowych rozmiarach. Bardziej 
wyrafinowanym rozwiązaniem są różnorodne strategie dopasowania, z których najbardziej znane 
są te, które przeglądają stertę w poszukiwaniu pierwszego dostatecznie dużego bloku (First-Fit) 
albo najlepiej pasującego (Best-Fit).
Systemy bliźniąt (buddy systems) są bardziej elastyczną odmianą listy bloków wolnych o 
jednakowych rozmiarach. Dopuszczają one, w razie potrzeby, podział większego bloku na 
mniejsze. Dla wszystkich rozmiarów bloków pamiętane są oddzielne listy bloków wolnych. 
Stosowane są różne proporcje dzielenia bloków większych na mniejsze, najpopularniejsze są
naturalne potęgi dwójki, ale są również systemy oparte o liczby Fibonacciego i systemy wagowe.
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Synteza kodu i środowisko czasu wykonania  (42) 

• z jawnym zwalnianiem przydzielonej pamięci 
związane jest szkodliwe zjawisko zwane 
wiszącymi referencjami – jeżeli więcej niż jedna 
zmienna wskaźnikowa wskazuje na ten sam 
obiekt, to po zwolnieniu go za pomocą jednej z 
nich, pozostałe stają się tzw. wiszącymi 
referencjami

Środowisko czasu wykonania – system DPP

int *a = malloc(sizeof(int)), *b;
*a = 3;
b = a;
free(a); /* b staje się wiszącą referencją */
*b = 5; /* błędne odwołanie do zwolnionej pamięci */

Jeżeli język programowania zawiera mechanizm (instrukcję lub funkcję
biblioteczną) pozwalającą jawnie zwolnić wskazany obiekt na stercie oraz 
pozwala kopiować wskaźniki, to może wystąpić problem z tzw. wiszącymi 
referencjami.
Jeśli więcej niż jedna zmienna wskaźnikowa wskazuje na ten sam obiekt, to po 
zwolnieniu go za pomocą dowolnej z nich pozostałe stają się wiszącymi 
referencjami. Kompilator powinien zapewnić mechanizm wykrywania wiszących 
referencji i obsługiwać błędy wynikające z próby dostępu do pamięci z ich 
wykorzystaniem, ale znaczna część kompilatorów tego nie robi. Błąd taki objawia 
się wtedy albo problemami z poprawnym funkcjonowaniem programu, albo 
naruszeniem ochrony i przerwaniem programu.
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