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Programas em geral apresentam grande quantidade de redundância 

em nível de instruções, blocos básicos e traços. Sabe-se que Java é uma lin- 

guagem orientada a objetos e que seu código é interpretado pela máquina 

virtual Java. DTMQJVM propõe a implement.aqão em uma máquina virtual 

Java, de um mecanismo de Reuso Dinâmico de Traços (DTM), que consiste 

na memorização e posterior reuso do resultado de sequências de instruções 

dinâmicas. Devido às características de Java, DTMQJVM sugere o reuso de 

traços de forma a evitar a tradução para código nativo e execução redundan- 

tes. O pri~icipal objetivo deste trabalho é identificar e explorar o potencial de 

reuso existente nas aplicações em uma máquina virtual Java. Para isso, fo- 

ram realizados estudos estáticos e dinâmicos sobre as classes dos benchmarks 

SpecJVM98 e Linpack. Os resultados obtidos demonstram que grande parte 

do tempo da execução de uma aplicacão ocorre nos métodos internos da JVM 

e que quanto maior o nível de orientação a objetos menor é o tamanho dos 

traços formados. Também é notada a grande incidência de instruções redun- 

dantes em Java. Esta implementação sequencial do DTMQJVM identifica as 

possibilidades de reuso direcionando futuras implementações do mecanismo. 
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Many Java applications present high quantity of redundancy at ins- 

tructions, basic blocs and traces levels. Java is a object oriented language 

which code is interpreted by Java Virtual Machine. DTMQJVM considers 

an implementation of a Dynamic Trace Reuse (DTM) mechanism on a Java 

Virtual Machine. It  consists on memorization and posterior reuse the re- 

sults of dynamic instructions sequencies. Because of Java characteristics', 

DTMQJVM suggests trace reuse as a form to prevent translate to native 

code and redundant execution. The main objective of this work is to identify 

and to explore the potential of Java applications reuse. There was reali- 

zed static and dynamic tests about SpecJVM98 and Linpack benchmark's. 

The results show that significant portion of time is spent over interna1 JVM 

methods. It also shows that as higher is the level of object oriented code, 

smallest is the size of formed traces. It is also noticed the higher level of ins- 

truction redundancy at Java. This sequential implementation of DTMQ JVM 

identifies dynamic reme possibilities directing future implementations of the 

mechanism. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Visão geral 

Java é uma tecnologia em crescente expansão e uma das linguagens de 

programação mais utilizadas atualmente. Esta linguagem de programação é 

altamente orientada a objetos e provê meios para a computação em ambiente 

distribuído e heterogêneo. Esta última característica exige que os programas 

Java sejam independentes de plataforma. Para isso, torna-se necessária a 

utilização de uma entidade denominada Java Virtual Machine (JVM), que 

tem por objetivo fazer com que o mesmo programa Java seja executado so- 

bre qualquer plataforma de hardware e sistema operacional. Seu modelo 

de funcionamento interno baseia-se na interpretação dos bytecodes, que são 

as instruções geradas pelo compilador Java. Desta forma, uma vez que a 

interpretação dos bytecodes é um dos principais gargalos existentes no meca- 

nismo de execução da JVM, e que iristruções reduriclaiites produzem sempre o 

Inesrno resultado, DTMQJVM sugere o reuso de traços de iiistruções visando 

evitar sua re-execução desnecessária. 

O trabalho baseia-se no mecanismo D T M  (Dynamic Trace Memoi- 

xation) para uma implementação em software da JVM. DTM foi proposto 

inicialmente para uma arquitetura de processador superescalar em Tese de 

Doutorado na COPPE Sistemas - UFRJ [5]. Tal mecanismo memoriza e 



reutiliza seqüências de instruções diniimicas redundantes, ou seja, constrói 

traqos reduiidantes verificando a possibilidade de seu reuso posterior. Este 

reuso baseia-se lia atualizaqão do estado do processador para um estado fu- 

turo, após identificar a recorrência de um traqo de instruções dinâmicas pre- 

viamente executado. 

1.2 Motivação e objetivos 

Diversas pesquisas exploram a redundância existente na execução de 

in~t~ruções dos programas [6], [ l l ] ,  [20], [23], [29] [30], [34], [33], [36]. Em 

Java, diversas propostas visam acelerar o desempenho das aplicações devido 

à natureza da iriterpretaqão dos programas pela. JVM. A maioria dos estudos 

objetiva acelerar os rnecariisinos de execuqão dos bytecodes e de carregamento 

de classes. Entretanto, Radhaltrishnan et. ai. [25] demonstram a localidade 

de valores em aplicaqões Java, onde segundo os mesmos, cerca de apenas 45% 

dos bytecodes Java ocorrem em 90% tias instruções dinâmicas. Além disso, 

Rychlik e Shen [29] analisam os contextos de entrada e saída de aplicações 

Java concluindo que existe uma grande lacuna de otimizações em Java a ser 

explorada considerando o princípio da localidade de valores. 

Silva [31] apresenta o comportamento do DTM implementado em uma 

arquitetura de processador pzpelzne escalar Java, utilizando um conjunto de 

programas típicos de sistemas embarcados utilizando um simulador da ar- 

quitetura do processador FemtoJava Low Power 32 bzts [10], objetivando in- 

vestigar o impacto do DTM em um processador real. A versão denominada 

JDTM alcançou, em média, um percentual de remo de 22% dos bytecodes 

executados e permitiu uma aceleração de 12% em média harmônica. Silva 

et. al. [32] também investigam a variaqáo no tamanho e na associatividade 

das tabelas de memorização buscando identificar o melhor custo/benefício 

relacionado com o tamanho dessas tabelas. É importante ressaltar que a 



arquitetura do Femto Java permite que algumas etapas do DTM ocorram em 

pa.ralelo conforme proposto origirlalrnente. Alérn disso, as aplicações utiliza- 

das nos experirneritos não utilizam orientação a objetos em sua codificação. 

Por outro lado, este trabalho tem como objetivo analisar o compor- 

tamento do DTM em uma máquina virtual Java avaliando as características 

de aplicações tradicionais. Vale destacar que tais aplicações utilizam os re- 

cursos da programação orientada a objetos e que foi necessário modificar o 

DTM de forma a possibilitar seu funcionamento em conjunto com uma JVM 

implementada em software para um processador sequencial. Desta forma, 

será investigado o desempenho e a sobrecarga de computação do mecanismo 

de reuso, o custo total do mecanismo, o percentual de reuso dos bytecodes, 

além de ser realizada uma análise dos traços formados, das classes e métodos 

executados. 

1.3 Organização do texto 

A dissertação está organizada da seguinte forma. No Capítulo 2 

aborda-se os principais conceitos da máquina virtual Java, contextualizando 

os elementos relevantes para o trabalho. No Capítulo 3 é descrita a técnica 

DTM original, juntamente com seus principais conceitos e procedimentos. 

No Capítulo 4 apresenta-se a justificativa e a estratégia adotada na imple- 

mentaçáo do DTMQJVM. Os experimentos são descritos e analisados no 

Capítulo 5 e, finalmente, no Capítulo 6, as conclusões e possíveis trabalhos 

futuros são apresentados. 



Capítulo 2 

Máquina Virtual Java 

Este capítulo apresenta os conceitos da arquitetura da Máquina Vir- 

tual Java ( JVM - Java Virtual Machine). Nas Seções posteriores apresenta- 

se o conjunto de especificações que caracterizam o modelo de funcionamento 

interno de uma JVM, sobre o qual baseou-se a implementaçáo que utiliza a 

técnica Dynamic Trace Memoization - (DTM)  com o objetivo de estudar o 

remo de computação em Java. 

2.1 A tecnologia Java 

Java é um conjunto de especificações definido pela S u n  Microsystems, 

que desde 1995 disponibiliza um ambiente capaz de suportar a execugão de 

aplicativos desenvolvidos com esta tecnologia para várias arquiteturas de 

processadores. Este ambiente é basicamente constituído por um compilador, 

uma máquina virtual e um conjunto de bibliotecas que juntos possibilitam um 

dos seus maiores trunfos: a portabilidade. " Write once, run  anywhere" (371 

exemplífica o que este modelo propõe. Isto é, a partir da compilaç~o do código 

de um programa, o mesmo pode ser executado, sem alteração, em qualquer 

ambiente computacional. Entretanto, para que isto ocorra, é fundamental a 

atuação da Máquina Virtual Java. Segundo Venners [38], o principal obje- 



tivo é interpretar o resultado da compilação do aplicativo Java tornando sua 

execução possível em urna plataforma qualquer. A Figura 2.1 exernplifica 

este modelo. 

Compilador 

Sistema Operacional Q 
Hardware c 

Figura 2.1: Fluxo de um programa Java. 

O Aplicativo. java corresponde ao código-fonte de um programa escrito 

na linguagem Java. Um mesmo aplicativo pode agregar mais arquivos com a 

extensão .java, os quais correspondem às classes de um programa. Para cada 

classe compilada é gerado um arq~iivo correspondente com a extensão . class. 

O compilador Java é responsável pela conversão das linhas do código- 

fonte em uma ou mais instruções denominadas bytecodes. Um bytecode re- 

presenta a menor f q ã o  de uma ação que o programa deve executar [15]. 

Cada bytecode é formado por um mneumônico de 1 byte (ou uma palavra de 

memória da arquitetura nativa), o q~ial pode ser seguido por zero ou mais 

operandos. Em alguns casos os operandos podem armazenar dados que ocu- 

pam mais de uma palavra na memória. Na Subseção 2.4 en~ont~ram-se mais 

informações sobre os bytecodes Java. 

Desta forma, após sua compilação, cada arquivo .class contém os by- 

tecodes que representam as aqões que devem ser executadas pelo programa. 

Assim, no momento da sua execução, a Máquina Virtual Java carrega as 



classes e interpreta os bytecodes, tornando possível a execução do aplicativo 

em uma arquitetura hospedeira. A Máquina Virtual Java segue o modelo de 

uma máquina de pilha [37], onde as instruções (bytecodes) colocam ou reti- 

ram elementos desta estrutura ou operam sobre eles [37], [38]. A Subseção 

2.5 retrata o modelo interno de funcionamento da JVM. 

Assim, o principal objetivo da a rq~i i te t~~ra  Java é que para qualquer 

implementação da máquina virtual, dado um arquivo compilado de qualquer 

classe, o resultado de sua computação seja sempre o mesmo. Ou seja, o código 

criado pelo compilador Java é independente de plataforma, pois pode ser exe- 

cutado em qualquer ambiente que possua uma versão da Máq~iina Virtual 

Java disponível. Como conseqüência, o código compilado em uma plataforma 

pode ser executado em outra. Quando necessário, a Máquina Virtual Java 

utiliza bibliotecas internas denominadas API (Application Programming In- 

terface), responsáveis por diversas funcionalidades dentre as quais a compa- 

tibilidade com f~~nções do sistema operacional. Em suma, pode-se dizer que 

os bytecodes são interpretados pela máquina virtual, a qual oferece um ambi- 

ente capaz de reproduzir fielmente o resultado da comp~itação em qualquer 

plataforma de hardware e sistema operacional. 

Entretanto, a interpretação dos bytecodes prejudica o desempenho da 

aplicação, uma vez que a Máquina Virtual Java é responsável pela inter- 

pretação e respectiva execução das instruções em código nativo do sistema 

hospedeiro. Como solução para este problema, desenvolveu-se um meca- 

nismo de compilação para código nativo denominado compilador JIT (Just- 

In-Time). Seu objetivo é fazer com que as instruções mais executadas da 

aplicação sejam traduxidas, em tempo de execução, para a linguagem nativa 

do sistema hospedeiro tornando mais rápida a execução dos programas Java. 

Este assunto é tratado na subseção 2.6 . 



2.2 Breve histórico 

Java foi desenvolvida como parte de um projeto denominado "Green 

Project". Suas atividades iniciaram-se em Dezembro de 1990 por Patrick 

Naughton, Mile Sheridan e James Gosling. O objetivo era desenvolver 

uma solução capaz de conectar diversos equipamentos eletrônicos de dife- 

rentes fabricantes. Com o surgimento da Internet em 1994, a tecnologia 

Java aprimorou-se de forma a prover um grande leque de soluções para o 

desenvolvimento de sistemas independentemente da plataforma de hardware 

utilizada, seja para um computador pessoal, um mainframe, um telefone ce- 

lular, uma TV ou até smartcards. A Tabela 2.1 apresenta um resumo dos 

acontecimentos que marcaram a tecnologia Java nos seus dez primeiros anos 

de história. 

Estima-se que Java movimenta cerca de 100 bilhões de dólares em 

negócios por ano [15]. Somente no mercado de jogos em telecomunicações 

este valor chega a 3 bilhões e cerca de 7 entre 10 aplicações sem fio utilizam 

Java atualmente. No lado corporativo, existe uma forte tendência no desen- 

volvimento de aplicações Web e baseadas em desktop. Cerca de 4,5 milhões 

de pessoas desenvolvem sistemas em Java, 579 milhões de telefones móveis 

são compatíveis com a tecnologia e 750 milhões de Java-cards foram fabri- 

cados. Pode-se dizer que Java obteve seu crescimento devido à tendência 

mundial de integração de serviços e com~~nicações, estando hoje presente na 

maioria dos dispositivos móveis [15]. 

2.3 Principais características 

Projetado para funcionar em diversos dispositivos, os programas escri- 

tos em Java tendem a seguir uma padronização de bibliotecas e ferramentas 

disponíveis para aquele ambiente onde são executados. Atualmente existem 



Acontecimento 
Nascimento oficial do Java 

A tecnologia Java é oficialmente anunciada no 
evento SunWorld 

Disponibilizado o JDK 1.0 
Realizado o primeiro JavaOne, conferência máxima 

da tecnolgia Java 
Disponibilizado o JDK 1.1 

Lançada a API JNDI 
Anunciada a tecnologia Enterprise JavaBeans (EJB) 

Lançado o primeiro sinartcard baseado em Java 
Formalizado o Java Community Process (JCP) 

Disponibilizada Java 2 Platform 
Divisão da tecnologia Java em três edições 

(J2SE, J2EE, J2ME) 
Disponibilizado J2SE 1.3 

Release do J2EE 1.3 beta, contendo as especificações 
EJB 2.0, JSP 1.2 e Servlet 2.3 

Disponibilizado o Java Web Services Developer Pack 
(WSDP) 

Disponibilizado o J2EE 1.4 Beta 
Java Portlet API (padronização de portais Web com 

uso de tecnologia Java) 
Disponibilizado o Java 5.0 (Java Tiger) 

10 anos de Java 

I Data I 
Marco de 1995 

Maio de 1995 
Janeiro de 1996 

Maio de 1996 
Fevereiro de 1997 

Marco de 1997 

Março de 1998 
Dezembro de 1998 
Fevereiro de 1999 

Junho de 1999 
Maio de 2000 

Abril 2001 

Janeiro de 2002 
Dezembro de 2002 

Setembro de 2003 
Outubro de 2004 
Março de 2005 

Tabela 2.1: 10 anos de história da tecnologia Java. 

três tipos de ambientes Java, conhecidos como: JâSE, J2EE e J2ME. 

O J2SE (Java 2 Standard Edition) é o principal ambiente de desenvol- 

vimento utilizado. Seu conjunto de ferramentas e bibliotecas é voltado para 

computadores pessoais e alguns tipos de servidores. Pode-se dizer que este 

ambiente é o principal porque ambos os ambientes J2EE e o J2ME possuem 

como base o J2SE. 

O J2EE (Java 2 Enterprise Edition) é a plataforma Java voltada para 

servidores de aplicação, redes e Internet. Sua diferença em relação ao J2SE 

é possuir bibliotecas especialmente desenvolvidas para o acesso a servidores, 

a sistemas de e-mail: a banco de dados, etc. Além disso, aplicações que 



utilizam o modelo J2EE têm como característica a necessidade de suportar 

siri~~~ltaiiea~nerite uma grande quantidade de usuários. A plataforma J2EE 

contém uma série de especificações, cada urna com f~mcioiialidades distintas, 

por exemplo, JDBC (Java Database Connectivity), JSP (Java Server Pages), 

Servlets, EJB (Enterprise Java Beans), entre outros. 

O J2ME (Java 2 Micro Edition) é o ambiente de desenvolvimento 

para dispositivos móveis ou portáteis, como telefones celulares e palmtops. 

A plataforma J2ME contém configurações e bibliotecas trabalhadas especial- 

mente para a atuação em dispositivos portáteis para a~ixiliar nas limitações 

de processamento e memória. Um exemplo disso é a configuração chamada 

CLDC (Connected Limited Device Configuration), destinada a dispositivos 

com recursos de hardware bastante limitados, como processadores de 16 bits 

e memórias com 512 Kbytes de capacidade. Essa configuração contém uma 

JVM e um conjunto básico de bibliotecas que permite o f~incionamento da 

aplicação Java em dispositivos com tais características. 

Nota-se que através de Java é possível construir e integrar aplicati- 

vos que f~uicio~iein desde os mais portáteis aparelhos, corno telefones celu- 

lares, até em grarides sistemas em supercornputaclores. Porém, as diversas 

ap1icac;ões possuem importantes pontos em cornum, isto é, a linguagem uti- 

lizada para o desenvolvimento e a necessidade da Máquina Virtual Java no 

sistemas hospedeiro. 

Java é considerada uma linguagem de alto nível destinada ao desen- 

volvimento de diversos tipos de aplicações e, conforme visto anteriormente, 

sua versatilidade permite ao programador construir uma variedade de apli- 

cativos independentemente do hardware. A linguagem possui um conjunto 

limitado de palavras reservadas e tem como destaque a característica dos 

ponteiros e o próprio gerenciamento de memória não ficarem a cargo do pro- 

gramador. A JVM encarrega-se de liberar a memória desnecessária através 



de um mecanismo de garbage colletcor (coletor de lixo). Um conjunto de 

bibliotecas fornece os principais recursos da linguagem, corno acesso à rede e 

rnaiiipulação de iiiterface gráfica. As principais características da liriguagern 

são: Orientação a objetos, segurança, ambiente distribuído, processamento 

paralelo, robustez, portabilidade e desempenho. 

Exceto pelos seus tipos básicos de dados, Java é uma linguagem alta- 

mente orientada a objetos, devido aos mecanismos de abstração, encapsula- 

mento e hereditariedade existentes nos modelo de implementação das classes. 

Tal metodologia permite a inodularização de aplicações, reuso e manutenção 

simples de código. Durante a execução de uma aplicação a segurança é 

tratada pela JVM que valida os bytecodes das classes, gerencia a memória 

com o mecanismo denominado garbage collector, o qual possui como prin- 

cipal função liberar área de memória não mais utilizada pelo programador. 

Outra vertente da segurança desta linguagem é a possibilidade do trata- 

mento de exceções (exception handling), que permite manter a consistência 

da aplicação no caso cle erros em tempo cle execução. Além disso, existe a pos- 

sibilidade de se executar código adquirido através da Internet (applet), onde 

o interpretador da JVM possui recursos de segurança que buscam alterações 

iritericio1ia.i~ ou não no código. O interpretador tainbém determina o layout 

da mernória para execução, fazerido corn que rião seja possível acessar iii- 

forinações diretamente da memória ou inserir iiela código estraiiho ao código 

original. Outro fato importante refere-se aos programas Java não acessarem 

o sistema de arquivos diretamente, salvo nos casos previstos pelo cliente (de 

acordo com a origem das aplicações um conjunto diferente de permissões de 

acesso pode ser atribuído e gerenciado durante a execução da aplicação). 

Ambientes distribuídos foram um dos principais motivadores do de- 

senvolvimento da tecnologia. Através da utilização dos recursos da rede In- 

ternet, a linguagem possui pacotes de classes para o suporte de vários níveis 

de conectividade (acesso a URLs, conexões em sockets, criação de proto- 



colos, criação de clientes e servidores). Tais conceitos facilitaram o acesso 

àr; iuformações distribuídas na rede com a mesma facilidade de o acesso a 

arquivos locais. Através do recurso de threads, Java permite o desenvolvi- 

mento de aplicações capazes de executar múltiplos fluxos de processamento 

concorrentemente permitindo sua sincronização quando necessário. 

Java é uma linguagem robusta, pois oferece compatibilidade com di- 

versas especificações de padrões internacionais, como o IEEE Standard for 

Binary Floating Point Arithmetic (ANSI/IEEE Std. 754-1985) e caracteres 

UNICODE. Devido à compilação das classes em bytecodes, qualquer ambiente 

que possua uma instância da Máquina Virtual Java pode executá-la sobre 

uma plataforma de hardware específica. Os bytecodes operam sobre os tipos 

primitivos de tamanho fixo, representados em bzg-endzan [12]. Como o me- 

canismo de interpretação de bytecodes não pode ter o mesmo desempenho da 

execução de código nativo, a JVM pode dispor de compilador JIT (Just-In- 

Time), que compila bytecodes para a arquitetura hospedeira da JVM durante 

a execu~ão da aplicaçao. Na próxima Seção este assunto é apresentado com 

maiores detalhes. 

2.4 Bytecodes Java 

O repertório de instruções da MBquina Virtual Java possui instruções 

específicas para cada tipo primitivo de dado e para tipos referenciados. As- 

sim, existem dois tipos de valores que podem ser armazenados nas variáveis: 

valores passados como argumentos (durante a chamada e retorno de métodos) 

e valores operados diretamente na pilha. Os tipos referenciados formados pe- 

los tipos primitivos são: Byte, Char, Int, Long, Float, Double e Short. De 

acordo com [12], as instruções em formato bytecode podem ser cl~~sificadas 

nos seguintes tipos: aritméticas, lógicas, conversões numéricas, operações 

com constantes, manipulaçiio de pilha, cont.role de fluxo, operações com 



variáveis locais, manipulação de arrays e objetos, chamada de métodos, tra- 

tamento de exceções e sincroriiza~ção. 

Podem existir instruções com zero, um, dois ou em alguns casos, até 

com mais operandos. O campo dos mneumônicos é representado por um 

opcode de 1 byte, e os demais operandos, quando existirem, podem armaze- 

nar mais de uma palavra. Uma linha de código eni formato bytecode possui a 

seguinte estrutura: Index Opcode OperandA OperandB. O campo index é uti- 

tilizado como alvo em instruções de desvio. O Opcode indica o mneumônico 

da instrução Java a ser interpretada pela JVM. Os campos OperandA e Ope- 

randB são opcionais e representam os operandos das intruções Java. (Os 

símbolos // indicam comentário). 

Na figura 2.2 apresenta-se um exemplo de uma classe Java. A seguir, 

na Figura 2.3 ilustra-se a compilação desta classe Teste.java com seus res- 

pectivos bytecodes, ou seja, o conteúdo do arquivo Teste. class obtido at.ravés 

do ut.ilitário javap [16]. 

class Teste { 
public static void main(String[] args) { 

I int a, b, c, d; 

Figura 2.2: Exemplo de uma classe Java. 

Para a execução das linhas 6 até 8 do programa Teste. Java, estas 

são compiladas nos bytecodes correspondent~es às linhas 1 até 8 no arquivo 

Teste. class, onde a JVM deve executar a seguinte sequê~icia de operações: 

1. Incluir a primeira variável local no topo da pilha; 



class Teste extends Java.lang.Object{ 
public static void main(Java.lang.String1); 
Code: 
0: bipush 10 
2: istore-I 
3: iconst-2 
4: istore-2 
5: iload-I 
6: iload-2 
7: iadd 
8: istore-3 
9: iload-3 
10: iconst-I 
11: isub 
12: istore 4 
14: iinc 4, 1 
17: getstatic 
# I  3; IIField JavdlanglSystem.out:LJavdiolPrintStream; 
20: iload 4 
22: invokevirtual 
# I  9; IIMethod Javalio/PrintStream.println:(l)V 
25: return 
Teste(); 
Code: 
0: aload-O 
I : invokespecial 
#25; IIMethod Javdlang/Object."<init>":()V 
4: return 
1 

Figura 2.3: Classe compilada e seus bytecodes. 

e 2. Incluir a segunda variável local no topo da pilha; 

e 3. Reinover as duas variáveis anteriormente empilhadas, executar sua 

soma e depois armazenar o resultado no topo da pilha; 

e 4. Mover o resultado da soma que está no topo da pilha para a variável 

local correspondente. 

Conforme mencionado anteriormente, a principal função da Máquina 

Virtual Java é interpretar os bytecodes de forma a executar o código da 

aplicação no sistema nativo. A seguir apresenta-se o modelo conceitual de 

funcionamento da JVM. 



2.5 Arquitetura 

A Máquina Virtual Java é definida por um modelo abstrato que contém 

as características necessárias para a construção de um ambiente que execute 

os bytecodes da aplicação. Este ambiente pode ser formado por uma com- 

binação de hardware e software [38]. O principal objetivo de um ambiente 

Java é que para qualquer implementação da máquina virtual, dado um ar- 

quivo compilado de qualquer método, o resultado de sua computação seja 

sempre o mesmo [37]. Conforme mencionado anteriormente, para atingir 

este objetivo os métodos compilados saio armazenados em arquivos de cias- 

ses compiladas, onde seu cont,eúdo é expresso por instrucões no formato de 

b ytecodes que serão executados pela Máquina Virtual Java. 

A Máquina Virtual Java segue o modelo de urna rnáquiria de pilha, 

onde as instruções colocam ou retiram elementos desta estrutura ou operam 

sobre eles. 

Nesta seção é apresentado o modelo interno da arquitetura da máquina 

virtual Java considerado para a implementação da técnica DTM. Cada com- 

ponente deste modelo realiza uma função específica no intuito de oferecer as 

funcionalidades da Maquina Virtual Java. A Figura 2.4 apresenta o relacio- 

namento entre cada componente. 

No momento da inicialização do ambiente, o Class Loader carrega os 

arquivos com as classes contendo bytecodes Java. Os bytecodes são alocados 

em uma estrutura de dados denominada Classbyte Array,  a qual é passada 

para o componente denominado Bytecode Verijier que precisa se comunicar 

com o Security Manager  para validar o código, certificando, por exemplo, 

que 1150 existe iierihu~na iiistrução inválida. Ao térmirio desta verificação, 

o componente C M O  Manager  entra eIii ação inicializarido as estruturas de 

dados necessárias para o funcionamento da aplicação, e para isso, precisa 
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Figura 2.4: Modelo interno da JVM. 

interagir com o Memory Manager a fim de alocar a área de memória ne- 

cessAria. Por sua vez, o Memory Manager interage com o CMO Manager 

coletando metadados sobre os objetos alocados para posterior liberação de 

rneriiória a ser realizada pelo garbage collector. Depois, o C M 0  Manager 

provê ao Execution Engine inforrnações sobre os bytecodes dos inétodos a se- 

rem executaclos e outras informações relacionadas com as classes Java, como 

por exemplo informações a respeito das super-classes ou atributos estáticos. 

Então, o Execution Engine troca informações com o Memory Manager para 

alocação de memória. Além disso, se comunica com o Class Loader toda 

vez que precisa acessar um método que pertence a outra classe. Ainda no 

Execution Engine, o Controller determina quando os bytecodes necessitam de 

tradução ou quando eles podem ser substituídos por instruções previamente 

registradas pelo compilador JIT. Conforme foi possível analisar, a Figura 2.4 

demonstra as dependências entre os componentes da Máquina Virtual Java. 

As relações representadas pelas setas indicam que um componente utiliza 



funções ou acessa variáveis do outro. 

Finalmente, o Controller entrega ao interpretador os bytecodes para 

execução. Adicionalmente, utiliza o compilador JIT para compilar os byte- 

codes em código nativo para ser executado. Seu resultado é gerenciado pelo 

próprio Controller, que ainda precisa relacionar os bytecodes com as entradas 

para o compilador JIT. Posteriormente, o modelo de funcionamento do com- 

pilador JIT será brevemente abordado. Nas próximas subseções as funções 

dos principais componentes da JVM são apresentadas. A Figura 2.5 exem- 

plifica o relacionamento entre os con~ponentes internos de endereçainento da 

JVM. 

Arquivos .class I Carregador de classes I 

Execution engine Native rnethod interface 11 
Figura 2.5: Compontentes internos de endereçamento. 

2.5.1 Class Loader 

O Class Loader destina-se a carregar na memória da maquina virt.ua1 os 

arquivos das classes necessárias à execução do progmma. Ele valida os by- 

tecodes, identifica os métodos e define os t,ipos dos objetos pertencentes à 

classe, alérn de reconhecer seu relacioriarneiito com outras classes necessárias 

ao fu~icio~iarne~ito da aplicação. 



2.5.2 Bytecode Verifier 

O Bytecode Verzfier analisa os arquivos . class a serem executados na máquina 

virtual verificando a integridade sintática dos bytecodes assegurando que 

o programa segue o formato válido para classes Java e que não executa 

operações que não são permitidas. Para isso, interage com o Security Ma- 

nager para certificar, por exemplo, que uma classe não acessa um campo 

privado de outra classe. 

2.5.3 CPdG i'vlanager (Class, i'vleihod and Gbjecis Ma- 
nager ) 

O CMO Manager é responsável por armazenar os met,adados das classes e 

seus objetos. Mantém uma base de dados sobre as classes carregadas refe- 

renciando a Method Area. Inclui informações sobre os métodos das classes, 

seus campos estáticos, as constantes, suas super-classes, entre outros. 

2.5.4 Memory Manager 

O Memory Manager é o subsistema responsável pela alocacão dinâmica de 

memória da máquina virtual. Trata as instâncias das classes Java como 

objetos internos da JVM fazendo com que o programador Java não precise 

explicitamente lil~erar ine~nória quando urn objeto ilão é mais referenciado 

(trabalhando em conjunto com o C M 0  Manager). O processo conhecido 

como garbage collector é responsável por este processo e executa interna- 

mente ria JVM. Além disso, o Memory Manager é responsável por tarefas de 

compactação cla memória interna da máquina Java quando esta fragmenta-se, 

fazendo realocação em tempo de execução. 



2.5.5 Java Native Interface (JNI) 

JNI é o suporte a chamada a métodos nativos Java. F~mciona como uma 

interface de programas escritos em Java com programas escritos em outras 

linguagens. Permite que a JVM utilize links para bibliotecas dinâmicas do 

sistema hospedeiro em tempo de execução e que outros aplicativos acessem 

áreas internas da máquina Java. 

2.5.6 Execut ion Engine 

O Execution Engine é o principal e mais complexo componente da Máquina 

Virtual Java. E o responsável pela criação de objetos, invocação e execuçáo 

de métodos, tratamento de exceção, sincronismo entre threads, entre outros. 

Seus principais elementos são o interpertador, o compilador JIT e o ProJiler. 

O interpretador é um subsistema que implementa a execução dos 

bytecodes Java. Seu funcionamento baseia-se na leitura, reconhecimento e 

execução das instruções dos programas dilizando registradores locais e a 

pilha de operandos da máquina virtual. O compilador JIT é um compo- 

nente que traduz os bytecodes em instxuções nativas do sistema sobre o qual 

a máquina virtual executa. São utilizadas estratégias de otimização para 

que não seja necessário t-raduzir novamente instruções previamente executa- 

das. E utilizado um mecanismo de detecção de hotspots, o qual ident.ifica m 

in~t~ruções mais executadas e mmtérn seu código nativo previamente com- 

pilado em uma estrutura de dados para posterior reuso. Mais adiante este 

coinponerite será abordado em maiores detalhes. 

O ProJiler permite o monitoramento do ambiente de execução da 

máquina Java utilizado pelo compilador JIT para detectar estatísticas do uso 

dos bytecodes e permite outros tipos de incursões à Máquina Virtual Java, 

como por exemplo a contagem das vezes que os métodos foram chamados. 



2.5.7 Method Area 

Após o carregamento de uma classe, o código responsável pela declaração dos 

seus tipos e os métodos implementados pela classe são alocados nesta região. 

Esta região é compartilhada por todas as threads que venham a surgir. As 

variáveis estáticas também pertencem a esta região. 

2.5.8 Heap 

Os objetos instanciados durante a execução dos programas são armazenados 

na Heap. É uma região compartilhada entre as threads e o seu conteúdo é 

dinâmico. A Heap é criada no início do funcionamento da máquina virtual e 

cada novo objeto é alocado nesta região. Através do mecanismo denominado 

garbage collector o espaço da Heap é liberado, evitando que o programador 

precise liberar memória explicitamente. Como os dados da Heap são compar- 

tilhados entre as threads de uma aplicação, uma thread pode acessar área da 

Heap alocada por outra thread, onde em caso de programação multz-thread o 

próprio programador deve utilizar instruções de sincronização para garantir 

o acesso exclusivo a objetos da Heap. 

2.5.9 Java Stacks 

Para cada thread é criada uma pilha que corresponde a urna área onde são 

armazenadas as variáveis utilizadas pelo nlétodo em execução. Sempre que 

inicia a execução de um novo método, a JVM empilha um novo frame que ar- 

mazena as variáveis daquele método. No fim da execução do método, o frame 

é removido da pilha e o método anterior retoma sua execução. Quando a th- 

read em execução chama um novo método, a JVM verifica os dados da classe 

na área de métodos e determina o número de palavras de memória necessárias 

para armazenar suas variáveis criando o novo frame com o tamanho apropri- 



ado. Os frames são divididos em Variáveis Locais, Operand Stack e Frame 

Data. 

As variáveis locais são armazenadas numa matriz de índices formada 

por campos do tamanho de uma palavra da arquitetura hospedeira, que 

representa o conjunto de variáveis locais para determinado frame. Na região 

da pilha destinada às variáveis locais, podem existir até duas matrizes, uma 

para variáveis locais e a outra para variáveis utilizadas como passagem de 

parâmetros. Cada matriz inicia na posição zero e seu tamanho é conhecido em 

tempo de compilação. A posição de cada índice de uma matriz corresponde 

à ordem em cpe as variáveis do método são declaradas. Em questões de 

otimização o compilador pode, por exemplo, re~itilizar o mesmo índice para 

duas ou mais variáveis, que não co-existem durante o mesmo período da 

execução. 

A Operand Stack t,ambém é organizada como um array de palavras, 

entretanto somente é acessado como uma estrutura LIFO. Instruções incluem, 

retiram ou alteram valores do topo. Um Operand Stack está vazio quando 

o frame é criado e a JVM o utiliza passaiido valores para sua estrutura. As 

iiistruções da ~náquiila virtual operam com valores da Operand Stack. Os 

tipos dos valores neste local podem ser qualquer um dos tipos básicos da 

linguagem Java. 

O Frame Data oferece suporte a resolução de nomes e acesso aos oh- 

jetos utilizados pelo método, como por exemplo índices que não podem ser 

conhecidos em tempo de compilação. Também é usado para o tratamento de 

exceções e para o retorno de métodos em tempo de execução. As instruções 

podem usar os valores deste local e carregá-los diretamente para a Operand 

Stack. Outras instruções podem usar seus valores para referenciar classes 

ou matrizes a instanciar, campos a acessar ou métodos a serem chamados. 

Além destes elementos, a máquina virtual possui registradores responsáveis 



pelo controle da execução do fluxo de instruções e acesso aos dados. Um 

modelo de relacioiiainento entre estes eleineiitos é apresentado na Figura 2.6. 

Stack Frarne 

PC 
- 

OPtOP 
vars 

Classlrnethod ptr 

Constant poll ptr 

Thread state 

Frame ptr 

Figura 2.6: Variáveis de controle do mecanismo de execução da JVM. 

o Contador de programa (PC): O contador de programa de uma thread é 

criado no momento em que a thread é iniciada. Seu tamanho é de uma 

palavra e seu conteúdo pode ser um ponteiro que indica a instrução 

do método que está sendo e~ecut~ada pela thread ou um returnAddress. 

O endereço do ponteiro também pode ser um offset baseado no início 

dos bytecodes do inétodo. Se unia thread está executarido um método 

nativo, o e~idereço do PC é iiiciefiiido. 

- 

e Optop: Indica o topo da Operand Staclc, que é a pilha que armazena 

os operandos usados nas i~ist~ruções em bytecode. 

Stack 

P 

o Vars: E um ponteiro para o início da estrutura onde são armazenadas 

C 

as variáveis locais que posteriormente serão carregadas na pilha, ou que 

serão descartadas. 

Local 
Variables 

O... 65535 

Conforme a especificação da máquina virtual [37], cada método deve 

possuir sua própria staclc frame, que tem suas principais regiões demonstradas 

na Figura 2.7. As Varibeis Locais incluem argurnent.0~ do método e o topo 

da Pilha de operandos é o local onde todas as operações expressas pelos 

bytecodes ocorrem. Já o espaço reservado para os dados do Frame (Frame 

Data) é usado para armazenar valores passados para métodos antecessores 

quando o atual terminar. 
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Figura 2.7: Elementos do mecanismo de execução da JVM. 

2.6 Compilador Just In Time - JIT 

Componente da JVM voltado a acelerar a execução dos bytecodes, 

o compilador JIT (Just In Time)  é urn gerador de código que coiiverte os 

bytecodes ern iiistruções riativas da rnáquiria. Antes que o código sofi-a a ação 

do compilador JIT, é necessário: 

e Carregar as classes cla aplicação, oncle o código do programa e suas 

bibliotecas são armazenados na memória antes da execução. Isso é 

feito pelo carregador de classe (class loader), que obtém o arquivo do 

disco ou através da rede. 

e Para o interpretador Java iniciar a execução dos bytecodes, o verificador 

de bytecodes (bytecode z~erifier) assegura que os bytecodes pertencem ao 

repertório vc2lido e que não violam as restrições de segurança do Java. 

e Uma vez validados os bytecodes, a JVM interpreta um bytecode por vez, 

realizando a busca e a decodificação do opcode para então executar a 

instrução da ação especificada pelo programa. 



Por exemplo, considere a execução do seguinte trecho apresentado na 

Figura 2.8. 

iload y 
iconst 2 
iload z 
imul 
iadd 
istore x 

Figura 2.8: Exemplo de fluxo de instruções tratadas pelo compilador JIT. 

Analisando como o interpretador da JVM resolve a expressão x = y + 
(2 * z), atravSs da Figura 2.8, constata-se que inicialmente os três primeiros 

bytecodes empilham o valor de y, o valor 2 e o valor de z na Operand Stack 

para que a instrução imul efet,ue a multiplicação dos dois primeiros valores 

do topo da Operand Stack, substituindo-os pelo resultado. Neste momento 

a pilha contém os valores de y e 2*z. O bytecode iadd soma estes valores e 

armazena o resultado no topo da pilha, para que finalmente, o bytecode istore 

movimente o valor do topo para a variável x. 

Percebe-se que a resolução desta simples expressão envolve não so- 

mente a execução de operações aritméticas, inas também a decodificação de 

seis bytecodes, o empilhamento e desempilhamento de cinco valores na pilha 

de operandos. Isto torna o mecanismo de execução um tanto lento para ser 

realizado através de software. Em experimentos realizados por Radhakrish- 

nan et. al. [25], em uma máquina RISC, a tradução de um bytecode gera 

cerca de 25 instruções nativas da arquitet.ura hospedeira. Por isso, surgiu o 

mecanismo denominado compilação Just In Time, que se resume no seguinte. 

Segundo Radhakrishnan et. al. [25], para aumentar o desempenho de 

aplicações interpretadas, compila-se os bytecodes para o nível de máquina da 

arquitetura hospedeira fazendo com que o código seja executado diretamente. 

Entretanto, para que seja vantajosa a utilização desta técnica, é desejável que 



o custo da compilação seja amortizado pelo número de vezes que o bytecode 

traduzido apareqa no programa. Ou seja, quanto maior for o iiúrnero de vezes 

que os bytecodes decodificados para a liliguagein nativa estiverem preserites rio 

código, melhor será para o desempenho da aplicação. Mesmo assim, para um 

bom resultado de compilação, gasta-se mais tempo de processamento. Além 

disso, sabe-se que otimizar compiladores estáticos é um problema pesq~iisado 

ao longo dos anos e por isso otimizar compiladores dinâmicos é ainda mais 

complexo [2], [22], [26]. 

Diversas técnicas existentes na área de compiladores podem ser em- 

pregadas, entretanto em Java deve-se considerar que tudo deve ser feito em 

tempo de execução. Conhecida corno Inlining [9], a técnica de substituição 

de chamadas a métodos pelo código dos próprios métodos é utilizada no 

mecanismo JIT da máquina Java. Devido ao paradigma da programação 

orientada a objetos, o uso desta técnica na JVM é bastante interessante pois 

na maioria das aplicações a quantidade de chamadas aos métodos apresenta 

grande densidade onde os próprios mét80clos não são tão extensos. Sem o uso 

da técnica Inlining, os custos de chamada e retorno dos mét,odos iriam domi- 

nar o tempo de execução dos programas. Além disso, a t,écnica Inlining faz 

coin que nlaiores blocos de código existam, perrnitirido que outras téciiicas 

de otirnizac;ão para compiladores sejam adotadas com riiaior eficiêiicia. Eii- 

tretarito, a liiiguagein Java permite que métodos sejam carregados em tempo 

de execução, e isto pode ser feito a partir de locais remotos. Por isso, a carga 

dinâmica de métodos prejudica a ~itilização da técnica de Inlining. Uma boa 

estratégia consiste em compilar os métodos mais executados e armazená-los 

em memória, entretanto podem existir métodos com muitas instruções, como 

por exemplo, instruções que raramente são executadas, fazendo com que o 

mecanismo de compilação JIT fique com uma área de memória muito grande. 

Uma proposta bem interessante é a utilização de HotSpots [26]. Este método 

identifica os bytecodes Java e os compila para o código nativo em tempo de 



execução. O método baseia-se na ident,ificação dinâmica de pequenos trechos 

de código que são executados com maior frequêiicia lia aplica@o. 

Vários estudos demonstram que compilação JIT aumenta o desem- 

penho de aplicações que passariam a maior parte do tempo de execução 

interpretando bytecodes. Por outro lado, compiladores JIT não melhoram o 

desempenho de programas que utilizam com maior freqüência outros com- 

ponentes da JVM, como por exemplo, aqueles que fazem uso extensivo de 

sincronização, alocação de memória ou execução de métodos nativos. Desta 

forma, esta técnica não é uma solução completa. 

Além disso, através da compilação JIT, mesmo que o programa repita 

uma mesma instrução com os mesmos operandos n vezes, o interpretador 

deixaria de interpretar tal instrução n vezes, mas de qualquer forma estaria 

repetindo sua execução redundantemente. Porém, R.ychli1c [29] apresenta 

a redundância existente nos valores e na localidade de dados em aplicações 

Java. Part,indo desta característ-ica de Java, este trabalho propõe a utilização 

da técnica Dyiia~nic Trace Nlernoizatio~i [5] ria Máquiiia Virtual Java, de 

forma a atuar antes do mecanismo JIT. 



Capítulo 3 

Dynamic Trace Memoizat ion 

Dynamic Trace Memozxatzon - DTM [5], ou mecanismo de memo- 

rização e reuso dinâmico de traços, pode ser definido como uma técnica que 

busca memorizar seqiiências de instruções dinâmicas, ou seja, traços de ins- 

truções, e realizar o reuso do conjunto de resultados produzidos por estes 

traços quando possível. Segundo Da Costa 151, instruções redundantes são 

instâncias dinâmicas de instruções estáticas que possuem o mesmo valor nos 

operandos e que produzem o mesmo resultado, isto é, uma instrução redun- 

dante é uma instrução previamente executada com os mesmos operandos e 

que conseqiientemente produz o mesmo valor. Neste capítulo será apresen- 

tada a estrut~xra e a descrição dos principais conceitos relacionados com o 

mecanismo DTM. 

3.1 Introdução 

DTM é um mecanismo que introduz o conceito de Memorização e 

Reutiso Dinâmico de traços [5]. O objetivo é fazer com que seqüências de 

instruções dinâmicas redundantes não sejam executadas. Um traço corres- 

ponde a uma seqüência de instruções oriundas de um Amo de execução de 

um programa. Ao identificar um traqo como redundante, o mecanismo DTM 



desconsiclera a execução de todas as instruções cobertas pelo traqo, evit,ando 

deste rnodo a reexecução destas 153 

O reuso das instruções consiste no aproveitamento dos resultados ob- 

tidos na computação realizada para a execução de uma instrução em um mo- 

mento anterior, de forma a alterar o registrador de destino da operação sem 

executar efetivamente a operação novamente. O remo de um traço, corres- 

ponde à reiitilização do resultado da computação de uma seqüência dinâmica 

de instruções previamente identificadas, de forma a alterar os registradores 

de destino afetados por estas instruções com seus respectivos valores de saída. 

Segundo Da Costa [7], a técnica provoca reduções no número de instruções 

executadas, nos caminhos críticos determinados por dependências verdadei- 

ras, no número de desvios preditos incorretamente e no número de acessos 

feitos aos caches. Além disso, demonstrou-se que sua aplicação provocou 

ganho de desempenho no processador superscalar que o incorporou [6]. 

Durante a execução de um programa, diversas instruções dinâmicas 

são repetidas e conseqüentemente o resultado de sua computaqão é o inesiiio. 

Explorar a reduiidâricia existeiite riestes programas é uma proposta para 

se otilnizar sua execução e, rieste caso, ocorre em nível de traços que são 

reusados. Logo, um traqo que é identificado como redundante sempre será 

reusado. Isto faz com que todas as instruções pertencentes ao traço sejam 

sobrepostas pela atribuição de seus resultados diretamente nos registradores 

envolvidos. 

3.2 Principais conceitos 

Conforme Da Costa [fj] e Silva [31], as seguintes definições são adota- 

das: 

Instrução redundante: Instância de uma instrução estática, c ~ ~ j o s  ope- 
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randos de entrada e seus valores são os mesmos observados em um 

momento anterior. 

o Traço de instruções: Seqüência de instâncias de instruções; 

o Domínio de instruções válidas: Subconjunto do conjunto de instruções 

que podem ser incluídas em traços redundantes; 

o Traço redundante: Seqiiência de instruções redundantes no domínio de 

instruções válidas; 

o Contexto de entrada de um traço: Conjunto de operandos fonte e va- 

lores a eles instanciados, os quais foram produzidos por instruções ex- 

ternas ao traço. 

o Contexto de saída de um traço: Conjunto de operandos destino e os 

valores a eles instanciados, os quais foram produzidos por instruções 

que compõem o traqo. 

O mecanismo DTM realiza a memorização dinâmica de traços com o 

objetivo de explorar coinput~açáo redundante com gran~hriclade em nível de 

traços. Para isso, ao ideiitificar urn traço reduridailte, o DTM rema de uma 

única vez todas as instruções que o compõem. Isto ocorre através da análise 

do contexto de entrada do traço, que é identificado como redundante após 

a comparação da instrução atual com o primeira instruçao do traço arma- 

zenado e do contexto de entrada do traço com o conteúdo dos registradores 

do processador. Desta forma, devem ocorrer as seguintes fases, conforme 

esboçado na figura 3.1 [ 5 ] .  

o a) Identificação de instruções redundantes. 

o b) Construção de traços. 

o c) Identificação e reuso de traços redundantes. 



Figura 3.1: Fases do mecanismo DTM. 

3.3 Identificação e memorização de instruções 
redundantes 

Durante a execução do código, cada instrução a ser executada é ana- 

lisada juntamente com os seus operandos. Uma instrução dinâmica é dita 

redundante quando utiliza os mesmos operandos e produz o mesmo resultado. 

Mas, para que seja rotulada como redundante, esta deve ser comparada com 

outra previamente executada. Para isso, o mecanismo utiliza uma tabela 

denominada Tabela de Memorixação Global (Memo-Tab-G). Cada entrada 

nesta tabela possui as seguintes informações relacionadas com o estado de 

execução do programa: 

pc: contador de programa que armazena o endereço da instrução estática; 

sul e sv2: armazenam os valores dos operandos manipulados pela ins- 

trução; 

res/tag: armazena o resultado de uma operação lógica-aritimhtica ou o 

endereço proveniente do cálculo de uma instrução de desvio. 

jmp: bit que indica se a iristrução é u ~ i i  salto. 



o brc: bit. que indica se a instrução é um desvio 

o btaken: indica se o desvio foi seguido ou não. 

Durante a análise da instrução atual, se a mesma é classificada como não 

redundante, suas informações são armazenadas na Tabela de Memorixação 

Global. Q~mndo a instrução é detectada como redundante, inicia-se o processo 

de construção ou atualização do traço conforme a explicado mais adiante. É 

importante ressaltar que nem sempre todas as instruções do repertório da 

arquitetura são consideradas para o mecanismo. Existe a possibilidade de se 

definir quais instruções são válidas para o mecanismo DTM de acordo com 

o interesse desejado. A seguir, o layout de uma entrada em Memo-Tab-G. 

Tabela 3.1: Layout da Tabela de Memorização Global. 

A política de armazenamento das instruções utiliza uma heurística 

baseada na repetição simples das instruções dinâmicas, isto é, somente as 

instruções armazenadas em Memo-Table-G são ~~tilizadas para a formação 

dos traços. 

3.4 Construção de traços 

Um traço possui dois contextos. O contexto de entrada e o contexto de 

saída. O primeiro refere-se ao conjunto de valores dos operandos utilizados 

pelas instruções que formam os traços. Já o segundo refere-se ao conjunto 

de destinos e resultados produzidos pelas operações que o traço engloba. A 

construção de um traço consiste em adicionar valores para o contexto de 

entrada e de saída do mesmo. 

Desta forma, os traços construídos são armazenados na Tabela de Me- 

morização de Traços (Memo-Tab-T), a qual possui os seguintes campos: 



pc: armazena o endereço de memória da primeira instrução do traço; 

npc: contém o endereço da próxima instrução a ser execut,ada quando 

o traço for reusado; 

Mapa de contexto de entrada: indica quais os registradores e quais 

valores estão instanciados para aquele traço; 

Mapa de contexto de saída: indica os registradores afetados e seus 

correspondentes valores no caso de reuso do traço; 

* bmask indica a presença de uma instrução de desvio no traço; 

btafen: indica quando o desvio foi seguido. 

É importante ressaltar que npc direcioua o fluxo de execução para um 

ponto determinado, incluindo s passagem por desvios que formam o t r a ~ o .  

A quantidade de desvios e o tamanho do contexto de entrada e de saída 

devem ser limitados. Nota-se que cada alteração no campo npc durante a 

construção do traço equivale a reutilização de uma instrução dinâmica. A 

seguir é demonstrada uma entrada em Memo-Tab-T. 

I pc I npc I icr(O..n) I icv(O..n) I ocr(O..n) I ocv(O..n) I bmaslc(O..n) I btalcen(O..n) I 
Tabela 3.2: Layout da Tabela de Meinorização de Traços. 

A construçEao dos traços é alimentada por instruções redundantes. A 

partir destas serão extraídas as informações para o funcionamento do meca- 

nismo. Um buffer com a mesma estrutura é utilizado d~irante a formação do 

trace. Os valores (0.m) representam a máscara de bits relacionada com os 

contextos de entrada e saída. 



3.5 Identificação de traços redundantes 

Durante a execução de cada instrução, seu endereço é comparado com 

o campo pc da Tabela de Memorixação de traços. Quando esta comparação 

for verdadeira, o mapa de contexto de entrada é comparado ao valor dos 

registradores. Ein caso de sucesso o traço é dito redundante. 

3.6 Reuso de traços e instruções 

Conforme explicado anteriormente, a Tabela de Memorixação Global é 

utilizada para identificar uma instrução como redundante e a Tabela de Me- 

morização de traços é ~itilizada para identificar um traço como redundante. 

É possível reutilizar uma instrução quando seu contexto coincide apenas com 

alguma entrada na Tabela de Memorização Global. De qualquer forma, se 

a instrução atual e os valores dos registradores corresponderem ao contexto 

de entrada de um traço existente na Tabela de Memorixação de traços, é 

possível reutilizar o traço diretamente. Em ambos os casos, os valores dos 

registradores de destino (afetados pela instrução redundante ou pelo traso 

redundante) devem ser atualizados. Além disso, ao se reutilizar um traço, é 

necessário alterar o valor do contador de programas para o valor existente 

em npc e o estado do preditor de desvios com o conteúdo do campo btaken. 

De acordo com Da Costa [5], os seguintes passos caracterizam as ações 

de reuso de traços. 

e Para cada iiistrução a executar, verifica-se se a mesma pertence ao 

subcoiijuiito de iristruções válidas para o rnecaiiisino. Caso negativo, a 

instrução é rotulada como não redundante e o fluxo de execução segue 

normalmente. 

e Quando a instrução pertencer ao domínio cle instruções válidas, o valor 



atual do contador de programas do processador (que corresponde à 

iristrução atual) é comparado com o coriteúdo do campo pc realizando 

urna pré seleção dos traços arinazeiiados ein Memo-Table-T. A partir 

daí, OS registradores do processador são comparados com o contexto de 

entrada dos traços pré selecionados. No caso de sucesso, o traço deve ser 

remado. Para isso, o conteúdo do contador de programas deve receber 

o conteúdo da  variável npc do traço em reuso e os valores do contexto de 

saída devem ser atribuídos aos registradores do processador. Os dados 

sobre os desvios inclusos no traço podem ser usados para atualizar o 

preditor de desvios. 

Ao detectar que não se trata de um traço redundante, a construção de 

um novo traço deve ser alimentada. 

Durante todo o processo o mecanismo deve observar os limites das 

entradas de contexto e das instruções de desvio coriticlas nos traços. 

O modelo original do mecanismo DTM foi proposto para uma arquite- 

tura superescalar, e portanto, deve-se observar o modelo conceitual da JVM 

considerando a implementação deste riiecanismo sobre a arquitetura de uma 

máquina de pilha. O próximo capítulo apresenta tais considerações. 



Capítulo 4 

As diversas implementações disponíveis da máquina virtual Java garantem a 

sobrevivência da idéia de independência de plataforma que o projeto original 

lançou. Entretanto, o custo pago está no desempenho das aplicações execu- 

tadas, uma vez que seu código é interpretado. Com o objetivo de acelerar 

a execução de programas Java, diversas formas de otimização foram propos- 

tas, dentre as quais destacam-se os compiladores JIT (Just-In-Time). Este 

capítulo apresenta a metodologia utilizada para a implementação da técnica 

DTM em uma máquina virtual Java, implementada em software. 

4.1 Introdução 

Nesta dissertação buscou-se adaptar a técnica DTM de forma a pos- 

sibilitar seu funcionamento em conjunto com a máquina virtual Java - Kaffe 

[19] (disponível em http: //www .kaffe.org) , por ser uma das mais referencia- 

das e utilizadas em projetos open source relacionados com Java. 

A implernentação em software da técnica DTM na máquina virtual 

Java tem o objetivo de explorar o fenômeno da redundância de localidade 

encontrada nos valores dos operandos dos bytecodes Java conforme abordado 

a seguir. Para isso, é necessário determinar: o conjunto de bytecodes conside- 



rados pelo mecanismo DTM no contexto da máquina Java; e, as dterações 

nas estruturas de dados do DTM de forma a criar uma compatibilidade da 

técnica para a arquitetura de pilha da rnáquiria Java para urna irnpleineiitação 

em so.ftware. 

No mecanismo DTM original não foram consideradas instruções do 

tipo Load e Store, mas conforme visto na próxima seção, instruções deste tipo 

ocorrem com bastante freqüência em Java. Posteriormente, as justificativas 

para os tipos de instrução inclusas no conjunto de instruções válidas serão 

apresentaadas. 

4.2 Reuso de computação 

O conceito de reusar valores previamente executados originou-se a par- 

tir do princípio que muitas instruções são executadas com os mesmos valores 

de operandos, fato que conseqüentemente reproduz os mesmos resultados de 

computação [24]. Em alguns casos, estes valores podem ser conhecidos em 

tempo de compilação e transformados pelo próprio compilador. Porém, em 

outros casos as seguintes características são apontadas [24], [31], [32]. 

O caminho da execução de um programa não pode ser conhecido esta- 

ticamente; 

O corilpilador não pode otiinizar o código do programa durante sua 

execução; 

A análise exercida sobre o código estático pode não retratar o compor- 

tamento dinâmico da aplicação; 

A quantidade de memória disponível e o tempo de acesso a mesma pode 

ser proibitivo; 



o Alguns padrões de repetição podem ser derivados do conjunto de ins- 

truções da arquitetura. 

De q~ialquer forma, segundo Pilla [24] é possível implementar algumas 

técnicas como reuso estático, zn-lznzng de funções, loop unrollzng, dentre ou- 

tras que exigem um grande número de registradores. Ainda segundo Sodani 

e Sohi [34], reuso de computação pode melhorar o desémpenho nos seguintes 

casos: 

o Iiistruções reutilizadas ~ i ão  são executadas. Isto irnplica em economia 

de ciclos de CPU e berieficia o deseinpeiilio em caso de iristruções com 

altas latências de ciclos de execução; 

o Os resultados ficam proritos mais cedo, permitindo a execução de ins- 

truções dependentes; 

o A computação realizada em carnirilios errados pode ser preservada; 

o Reuso de valores colapsa dependência de dados, e instruções dependen- 

tes podem ser executadas em paralelo. 

Conforme Pilla [24], o tamanho da unidade de reuso pode ser definido 

em uma instrução [34], expressões, blocos básicos e e traços [5]. A princi- 

pal desvantagem do reuso de computação é a necessidade da leitura de todo 

o contexto de entrada de uma unidade de reuso e sua comparação com o 

contexto armazenado (Sodani e Sohi [33]). Estudos demonstram que em al- 

guns casos cerca de 50% das instruções de um programa são redundantes e 

por isso estima-se um grande potencial para reuso de computaqão. Entre- 

tanto, esta dissertação não t8em como objetivo aprofundar o assunto reuso de 

computação, e sim explorá-lo juntamente com as características de Java. To- 

davia, é importante destacar que mecanismos de reuso são temas de pesquisa 

ao longo dos anos. Dentre elas podem-se citar t6criicas co~no Value Cache, 



Memoixation, Result Cache, Instmctzon Reuse, Basic Block Reuse e Trace 

Reuse [5], [24]. Este últirno baseia a irnplernenitação do inecailismo DTM 

neste trabalho por fornecer o melhor ganho em desempenho. Conforme em 

Da Costa [7], instru~ões em ponto flutuante não são consideradas porque 

demonstram baixa redundância. O que pertence e interessa ao contexto do 

trabalho é a contextualização das características de Java para reuso dinâmico 

de traços. Este assundo é abordado a seguir. 

4.3 Localidade de valores em Java 

Rychlik e Shen [29] conceituam como localidade de valores a tendência 

que os mesmos dados aparecem nos mesmos locais de armazenamento e, fa- 

zem urna a~lálise apreseritarido duas possíveis abordageris para utilização do 

princípio da localidade de valores que se repetem duraiite a execu@o de um 

programa Java. A primeira abordagem, refere-se ao nível dos métodos e mos- 

tra que a maioria deles não recebe muitos argumentos e que quase metade 

destes são repetitivos. Entretanto, pela característica da linguagem ser ori- 

entada a objetos, um método pode utilizar valores armazenados em outros 

objetos que não são explicitados em sua chamada. Isto torna complexa sua 

abordagem para otimizações, porque uma vez dado o conjunto de argumentos 

de entrada de um método, não é simples determinar os objetos afetados após 

sua execução tendo em vista toda a área de memória da heap, que possui 

objetos acessíveis por diferentes niétodos. 

Uma o~i t ra  abordagem sobre os métodos refere-se ao valor retornado 

em relação aos argumentos passados em sua chamada. Os casos possíveis são: 

todos os argumentos e valor de retorno são os mesmos da última chamada; 

o valor de ret,orno é o mesmo, mas alguns argumentos são diferentes; todos 

os argumentos são os mesmos, ma? o valor de retorno é diferente; e, todos os 

argumentos e valor de retorno são diferentes. Estas variantes são possíveis 



porque em Java os mét,odos podem acessar objetos dinâmic.0~ cujo valor 

iiflueilcia a computação, e por isso rião pode ser dado o mesmo tratamento 

como em linguagens funcionais. Por causa disso, um dos resultados mostra 

que apenas 77% dos métodos tem o mesmo resultado quando chamados com 

os mesmos parâmetros, o que torna complexa a possibilidade de utilização 

destes valores para otimizações. Desta forma, seria necessária uma análise 

individual sobre os principais métodos que se deseja otimizar, avaliando a 

localidade de seus parâmetros que podem ser argumentos locais ou na maioria 

dos casos, objetos dinâmicos. 

Uma outra abordagem pode ser feita no nível de bytecodes. Rubio 

[28] demonstra que os dados têm alta localidade de valor e ocorrem em cerca 

de 45% das vezes. Como são executados muitas vezes, o custo de um me- 

canismo de reuso seria amortizado durante as diversas reutilizações destas 

instruções. Os tipos de instruções executadas pelos bytecodes incidem nas 

seguintes categorias: 

e Local: move dados entre a pilha e variáveis locais; 

e Field e Array: movem dados entre a pilha e a área de objetos compar- 

tilhada por todos os métodos (heap). 

e Aritmética, Lógica, Comparaçáo, Controle de Fluxo: instruções que 

operam somente na pilha. 

e Outras: acessam constantes (constant pool). 

De acordo com este estudo, mais de 45% de todas as instruções mani- 

pulam a pilha possuem cerca de 90% de localidade dos valores. Além disso, 

79% dos valores estão repetidos como fonte na pilha e 70% como destino 

para instruqões do t,ipo Field. É importante observar que valores altera- 

dos por instruções do tipo Field têm sua localidade estendida para fora dos 

rnétodos, urna vez que os objetos perteiicern à heap. Isto deve-se ao fato de 



Java possuir um modelo de programação que gera muitos métodos com POLI- 

cas linhas de código. Assim, podem ser propostas otiinizações que explorem 

a localidade de valor dos objetos na heap ou somente ria pillia e variáveis 

locais do nlétodo em execução. Para estas estratégias, fica claro que tomar 

proveito da localidade dos valores a nível de bytecodes é mais adequado ao 

reuso de computação e também apresenta alta densidade de leitura e escrita, 

ao passo que nos objetos é perceptível que a localidade das escritas não é tão 

frequente, além de ser de mais difícil reprodução, embora seja efetivamente 

mais produtiva em termos de persistência para os dados de um programa em 

execução. 

Radhakrishnan et. a1 [25] apresentam um estudo sobre a frequência 

dinâmica das instruções através da comparação da execução de applets e 

aplicações. Foi encontrado um padrão semelhante em ambos os tipos de pro- 

gramas, mas ressalta-se que 40% das instruções operavam manipulando dire- 

tamente a pilha. A freqüência dinâmica das instruções é o número de vezes 

que um bytecode é executado. Também é demonstrado que para os progra- 

mas analisados, cerca de 74% dos bytecodes e G7% dos mét80cios pertencem 

à API Java, e conseqÜent,emeiite poderiam utilizar de alguma est.rat.égia cle 

compilação para código nativo que obtivesse varitagein deste fato. O tra- 

balho averigua ta~nbérn que um pequerio grupo de bytecodes, que realizam 

o carregamelito de varikveis locais e einpilharneiito de coiistaiites ria pilha é 

responsável por aproximadamente 41% das instruções enquanto que o desem- 

pilhamento de dados corresponde a quase 4%. Sastry et. al. [30], realizou 

um estudo que possibilitou uma análise post-morten da execução de progra- 

mas Java onde cerca 35% das instruções correspondem a operações do tipo 

Load. Além disso, menos de 45 bytecodes correspondem a cerca de 90% das 

instruções executadas para as aplicações do benchmark SpecJVM98 (veja a 

Tabela 4.1). Por isso, realizou-se um estudo, apresentado no capítulo se- 

guinte, a respeito da redundância de valores encontrada em um conjunto de 



aplicações Java estudado durant.e o desenvolvimento deste trabalho. 

I Benchmark  I Número de bvtecodes 1 

j avac 
mpegaudio 

mtrt 39 
22 

Tabela 4.1: Número de bytecodes distintos que correspondem a 90% das 
instruções exec~~tadas [30]. 

4.4 Conjunto de bytecodes válidos 

Como instruções Java possuem zero ou mais operandos, na prática 

existem bytecodes com zero operando que utilizam como fonte ou destino o 

valor existente no topo da pilha ou também em alguma das variáveis locais. 

Por isso, deve-se considerar bytecodes quanto às fontes de seus operandos e 

assim classificá-los nesta abordagem, para que seja possível identificar os "re- 

gistradores fonte e destino"e conseqüentemente poder construir o mecanismo 

DTM sobre a máquina virtual Java. 

O padrão da linguagem Java especifica 202 bytecodes, dos quais 45 

foram identificados para fazer parte do mecanismo. A Tabela 4.2 apresenta 

um resumo dos bytecodes que compõem o conjunto de bytecodes válidos no 

DTMQJVM. É importante observar que instruções de acesso à heap, ins- 

truções que manipulam objetos, instruções para tratamento de exceção, ins- 

truções de ponto f l~ t~uante  e instruções de conversão de tipos não são consi- 

deradas como instruções pertencentes ao mecanismo Java DTM. 

Foram co~isideradas iiistruções de acesso à á.rea local do riiétodo, como 

pilha e variáveis locais. 11lstruc;ões que rnariipularn objetos ou a área de da- 

dos pertencente a heap foram desconsideradas, pois conforme demonstrado 



I iconst-4, iconst-5, iconst.ml, dup, pop, sipush 1 Operação de Pilha 

ixor, ishl, ishr, iushr Aritmética / Lógica 
goto, if-icmpeq, if-icmpge, iif_icmpgt, 

Tabela 4.2: Conjunto de instruções válidas para DTMQJVM. 

if-icmle, if-icmlt, if-icmne, ifeq, ifge, 
ifgt, $e, ij%, ifne 

istore, istore-0, istore-1, istore-2, istore-3, 
iload, iload-0, iload-1, iload-2, iload-3 

bzpush, iconst-0, iconst-1, iconst-2, iconst-3, 

por Rychlik e Shen [29], otimizações nestes locais implicaria em maior com- 

plexidade. Pelo motivo desta abordagem sugerir DTM ao nível de execução 

dos bytecodes nos métodos Java; seria inconsistente e complexo memorizar 

instruções d inhicas  que acessam tais áreas. Como Java possui bytecodes 

específicos para uma mesma operação em cada tipo, considerou-se apenas 

o tipo Inteiro nesta impleinentação. Os outros tipos básicos existentes são: 

Byte, Char, Double, Float, Long, Short. Mesmo assim, as 45 instruções co- 

brem operações que correspondem a 22,3% do total de bytecodes existentes 

no repertório Java. 

Controle de Fluxo 

Load / Store 

Tais iiistruções podem ser incluícias nos traços porque manipulam va- 

lores rio domínio do &todo, ou seja, a pilha ou as variáveis locais. Conforme 

mencionado anteriormente, muitas instruções de zero operando tem seus da- 

dos de origem na pilha ou na área de variáveis locais do método, e isto deve 

ser considerado para a formação dos traços. A seguir, exemplos de bytecodes 

e o siginificado de como instruções de zero operandos têm seus valores fonte 

implícitos . 

aconst-null: empilha nu11 no topo da pilha. Neste caso, o valor do 

operando fonte é nulo. 

e iload-0: empilha o valor da posição O do vetor de variávies locais na 



pilha. O valor fonte pode ser qualquer inteiro. 

0 istore-2: desempilha um inteiro do topo da pilha e armazena no vetor 

de variáveis locais na posição 2. O valor fonte pode ser qualquer inteiro. 

Nota-se que os bytecodes bipush, iconst-O, iconst-i, iconst-2, iconst-3, 

iconst-4, iconst-5, iconst-mi e goto sempre serão redundantes, pois não pos- 

suem operandos e manipulam valores constantes. 

Assim, como o modelo conceit-ual da Máquina Virtual Java corres- 

ponde a uma arquitetura de zero operandos, algumas características origi- 

nais do mecanismo DTM necessitaram de alterações com o objetivo de se 

manter a sintaxe e sembtica das aplicações Java. Conforme apresentado no 

Capítulo 3, a seguir são identificadas as principais alteraqões 110 rneca~iisino 

DTM para possibilitar sua implerilentaqão ria JVM. 

4.5 Implementação do DTMQJVM 

Esta seção traz a visão da implementação em software do mecanismo 

DTM objetivando sua codificação em uma Miquina Virtual Java. 

4.5.1 Identificação de b ytecodes redundantes 

Em tempo de execução, para cada instrução a executar, deve-se veri- 

ficar se o bytecode pertence ao domínio de bytecodes válidos, conforme apre- 

sentado na Tabela 4.2. Se o bytecode não pertencer ao domínio de byteco- 

des válidos, deve-se encerrar o traço em construção caso o mesmo exista. O 

próximo passo é descobrir se a instrução atual é redundante ou não. Para isso, 

faz-se uma busca na Tabela de Mernorização Global (Memo-Table-G) compa- 

rando PC (instrução atual) e os valores de seus operandos. Se não for encon- 

trado, a instrução (bytecode e operandos) são inseridos em Memo-Table-G. 



Em caso de sucesso, rotula-se esta instrução como redundante e encerra-se 

esta fase. 

A Tabela 4.3 apresenta as estruturas de dados envolvidas na imple- 

mentação em softzuare do mecanismo. 

Campo 
PC - - 

memo-table-g [O. .tam] 
memo-table-g.pc 

memo-table-E. btaken 
inst-atual 
inst-validas [O. .n] 
opcode 
redundante 
operl 
oper2 
qtde-oper 

Tipo Descrição 
Pointer Instrução atual do método. 
Array Matriz de instruções dinâmicas. 
Pointer Armazena o pc de instruções dinâmicsts. 
Byte Primeiro operando. 
Byte Segundo operando. 
Eyte Resiiltado ou endereço uiri desvio. 
Boolean Instrução é de desvio incondicional. 
Boolean Instrução é de desvio condicional. 
Boolean Indica que o desvio brc é tomado. 
Int I Armazena o o ~ c o d e  da instrução atual. 
Arrav I Matriz de instrucões válidas. 

Tabela 4.3: Estruturas de dados envolvidas no processo de identificacão e 
memorizacão de instruções dinâmicas. 

A Tabela 4.4 apresenta o algoritmo destinado a realizar a identificação 

e memorização de instruções dinâmicas. 

4.5.2 Construção e memorização de traços 

Conforme apresentado no Capít.ulo 3, um traço redundante corres- 

ponde a uma seqüência de instruções red~nclant~es e, neste caso, pertencentes 

ao conjunto de bytecodes válidos para o mecanismo iinpleinent.ado. O con- 

texto de entrada do traço corresponde ao conjunto dos operandos utilizados 

pelas instruções do traço. O contexto de saída do traço armazena os va- 

lores produzidos durarite a execução das iristruções que compõem o traço. 



Identificação e memorixação de instruções dinâmicas 
1. PARA cada instr~~ção dinâmica a executar FACA 
2. 1derit.ificar iristrução atual através do co~itarior de programas (PC) 
3. SE a instrução NÃO pertencer ao domínio de inst,ruções válicla~, 
ENTÃO: 
3.1 Rotular a instrução como não-redundante 
4. SENÃO, 
4.1 Identificar o tipo da instrução e seu contexto de operandos 
(instruções podem ter 1 ou 2 operandos, se posuir 1 operando sv2 = null) 
4.2 SE a instrução dinâmica existir em Memo-Table-G, ENTÃO: 
(pesquisar usando pc, svl e sv2) 
3.3.1 Rotular a instrução dinâmica atual como redundante 
(não inserir em Memo-Table-G) 
3 2  SEN-Ão, 
3.2.1 Marcar a instrução dinâmica atual como não-redundante 
3.2.2 Inserir a instrução dinâmica atual em Memo-Table-G de acordo 
com seu contexto de operandos (se a instrução atual possuir 1 operando, 
sv2 = nu111 

Tabela 4.4: Algoritmo de identificação e memorização de instruções. 

Conforme Sodani [33], ambos podem ser classificados nos seguintes tipos: 

Contexto de entrada referente ao conjunto de variáveis locais: cor- 

responde aos valores carregados pelos bytecodes iload, iload-0, iload-i, 

iload-2, iload-3, e i inc do conjunto de variáveis locais. 

Contexto de saída referente ao conjunto de variáveis locais: corres- 

ponde aos valores armazenados pelos bytecodes istore, istore-0, istore-1, 

istore-2, istore-3, e i inc no conjunto cle variáveis locais. 

Coritexto de entrada referente à pilha: corresporide aos valores con- 

sumidos da pilha, porém einpilhados por bytecodes que esta0 fora do 

traço. 

Contexto de saída referente à pilha: corresponde ao valor (se houver) 

produzido e empilhado por algum bytecode pertencente ao traço que 

não foi consumido por nenhum bytecode no traço em quest.ão. 



A const-rução dos traços é alimentada por instruções redundantes. A 

partir destas serão extraídas as informações básicas. Para formar os contextos 

de entrada e saída de um traqo, 6 utilizada a seguirite estrutura de dados 

apresentada na Tabela 4.5 . 

I memo-table-t TO.. taml I Arrav I Matriz de tracos. I 
memo-table-t .pc 
Cmemo-table-t .npc 
memo-table-t .icr[O. .n] 
memo-table-t .icv[O. .n] 
memo-table-t .ocr [O. .n] 
memo-table-t.ocv[O..n] 
memo-table-t.bmask[O. .m] 
memo-table-t.btakenD. .m] 

Pointer 
Pointer 
Array 
Array 
Araay 
Array 
Array 
Array 

Endereço da primeira instruqão. 
Endereço da próxima instrução. 
Locais do contexto de entrada. 
Valores do contexto de entrada. 
Locais do contexto de saída do. 
Valores do coiitexto de saída. 
Indica a ocorrência de desvios. 
Indica se o desvio foi tomado. 
Contador de reutilização do traço. 

Tabela 4.5: Estruturas de dados envolvidas no processo de construção e 
memorização de traços. 

Além destas estruturas de dados foram usadas estruturas baseadas em 

algoritmos do tipo hash table e estruturas temporárias para construção dos 

traços. Também foram utilizadas outras variáveis para gerar as estatísticas 

das aplicações durante a execução do benchmark. 

A Tabela 4.6 apresenta o algoritmo sequencial destinado a realizar a 

construção e memorização de traços. 

Dest,a forma, para realizar a construção dos contextos de entrada e de 

saída é necessário utilizar seguintes e~t~ruturas auxiliares: 

e Mapa de bits do contexto de entrada: representado pela estrutura de 

dados memo-table-t.icr[O. .n], onde n corresponde ao número máximo de 

valores que podem ser armazenado no contexto. Quando uma posição 

desta matriz possuir valor igual a 1, significa que a variável local cor- 

respondente à posição faz parte do contexto de saída e é armazenada 

em memo-table-t. icv. 



Construção e rnernosização de traços. 
1. PARA cada instrução dinâmica a executar FACA 

- 

2. SE a instrução dinâmica atual NA0 foi rotulada como redundante 
OU SE o número m de in~t~ruqões de desvio do traço em construção 
OU o número n de valores admissíveis no contexto de entrada ou saída 
atingiram seus limites, ENTÃO: 
2.1 Incluir 110 canlpo ripc do traço em construção o coriteúdo de pc 
2.1 Encerrar a construção do traço atual 
(incluir em Memo-Table-T o traço-temp e exclui-lo) 
3. SENÃO, 
3.1 SE NÃO existe um traço em construção, ENTÃO: 
3.1.1 Criar um novo traço (criar um novo traço-temp) 
3.1.2 Incluir o conteúdo de pc no respectivo campo do novo traço; 
3.2 Atualizar a formacão do trago em constr,içãn 
(incluir o contexto de entrada e de saída da instrução dinâmica atual 
no traço-temp) 

Tabela 4.6: Algoritmo de construção e memorização de traços. 

e Mapa de bits do contexto de saída: representado pela estrutura de da- 

dos memo-table-t. ocr[O. .n], onde n corresponde ao número máximo de 

valores que podem ser armazenado no contexto. Quando uma posição 

desta matriz possuir valor igual a 1, significa que a variável local cor- 

respondente à posição faz parte do contexto de saída e seu valor é 

atribuído a partir do valor existente memo-table-t. ocv. 

e Contador de Pilha local: um contador deve ser inicializado durante a 

construção do novo traço. Conforme existe manipulação na pilha, seu 

valor é incrementado ou alterado. Quando seu valor é igual a zero e a 

pilha for decrementada, significa que o topo e o subtopo da pilha deve 

ser incluído no contexto de entrada referente à pilha em memo-Table-T. 

4.5.3 Identificação e reuso de traços redundantes 

A identificação de traços reduntantes é possível através da det8ecção 

da primeira instrução que compõe o trago. Tal operacão deve ser feita de 

preferêricia antes da detecção de iiistruções reciuridaiites e criação de traços. 



No caso da máquiria virt-ual Java implementada em software, este procedi- 

mento deve ser realizado rio rnornento da ideritificação da próxima instrução a 

ser executada. As estruturas de dados anteriorineiite definidas são utilizadas 

nesta etapa. 

A Tabela 4.7 apresenta o algoritmo utilizado para a identificação e 

reuso dos traços redundantes. 

Identificação e reuso dos traços redundantes. 
1. PARA cada próxima instrução a ser executada FACA 
2. S E  a próxima instrução é igual ao campo pc de algum traço 
armazenado, ENTÃQ: 
2.1 Selecionar todos os traços que possuem esta instrução em pc 
2.2 PARA cada traço selecionado FAÇA 
2.2.1 S E  contexto de entrada do traço e o valor armazenado nos locais 
indicados pelo traço forem iguais ao contexto atual da máquina virtual, 
ENTÃO: 
2.2.1.1 Será indicado um traço redundante 
2.2.2.2 Carregar o pc com o conteúdo de ncp do traço redundante 
2.2.2.3 Carregar o contexto de saída com os valores do traço redundante; 
2.2.2.4 FIM PARA (break) (para não continuar procurando) 
2.2.2 S E N Ã O ,  
2.2.2.1 O traço riao é redundante 

Tabela 4.7: Algoritmo de identificação e reuso dos traços redundantes. 

Desta forma, o mecanismo identifica oportunidades de reuso de traços 

previamente construídos e armazenados em memo-Table-T. O u  seja, no mo- 

mento da execução de cada nova instrução dinâmica, o endereço de memória 

do contador de programas é comparado com o endereço de memória arma- 

zenado no campo pc da Memo-Table-T. Em caso de sucesso cada entrada 

da tabela é pré-selecionada onde posteriormente seu contexto de entrada é 

comparado com o estado atual da máquina virtual. Quando ocorrer total 

correspondência entre estes elementos, o bytecode não é executado ocorrendo 

uma atualização do estado da mácjuina virtual para aquele armazenado no 

traço. Isto é, os valores resultantes das operaqões contidas no traço são ins- 

tanciados nos seus respectivos locais de destino (contexto de saída do trac;o) 



e, além disso, atualiza-se o conteúdo do contador de programas para o en- 

dereço de memória arrnazeriado rio calnpo npc do t r a ~ ~  ern reuso. Assirn, o 

fluxo de execução do programa segue iiorrnalrnente. 

Entretanto, em uma implementação em software para um processador 

seqiiencial, não há como garantir paralelismo entre as etapas de identificação 

de instruções redundantes e formação de traços com as de identificação e 

reuso.de traços, uma vez que o processamento da máquina virtual será sempre 

seclüencializado. Isto é um fator decisivo no desempenho do mecanismo, uma 

vez que sem o paralelismo as duas etapas poderiam tomar, em alguns casos, 

mais ciclos de processamento do que a própria interpretação dos bytecodes. 

Desta forma, mesclou-se os algoritmos apresentados dando origem ao 

pseudo-código apresentado na Tabela 4.8, a qual reune todos os procedi- 

mentos da técnica DTM embutidos no mecanismo de execução da máquina 

Java. 

A seguir, nas Tabelas 4.9, 4.10 e 4.11 apresenta-se um exemplo do 

funcionamento do DTMQJVM na classe TesteLooptraço. java. 

Para a classe TesteLooptraço, nota-se uma redundância na seqüência 

de instruções dentro da estrutura de repetição for. Após a sua compilação, 

o seguinte código em formato de bytecodes é gerado. Conforme mencionado 

anteriormente, o formato dos bytecodes Java é: Index Opcode OperandA Ope- 

randB. 

Após carregar todas as classes necessárias para a execução do pro- 

grama, o mecanismo de execução da JVM inicia a, interpretação dos byteco- 

des a partir da primeira instrução dinâmica da classe TeçteLooptraço.java, 

conforme as Tabelas 4.11 e 4.12 a seguir. A coluna Cont apresenta um con- 

tador sequencial para toclas as instrugões dinâmicas executadas. A coluna 

Index traz o campo a ser utilizado em desvios e a coluna In.strução dinâmica 



demonstra o menumônico da instrução a ser executada juntamente com seus 

operandos. 

A partir da linha 1, as instruções dinâmicas são incluídas em Memo- 

Table-G. Na linha 21, nota-se a formação de um traço com apenas uma ins- 

trução. Todavia, para efeito de reutilização, este traço não beneficia o desem- 

penho da JVM. Desta forma, na implementação aqui proposta, desconsiderou- 

se a formação de traços com apenas uma instrução. Assim, a partir da linha 

23 até a linha 35 percebe-se a formação de um traço dinâmico. Posterior- 

mente, na linha 39, o traço formado é reutilizado fazendo com que o contador 

de programa da JVM receba o conteíido do campo npc do traço além do con- 

texto de saída do traço ser atualizado no estado da JVM. Após o primeiro 

reuso do traço, a JVM contin~la a executar as instruções na linha 52. Con- 

forme apresentado na seqüência das linhas das tabelas 4.11 e 4.12, o traço 

ainda é reutilizado mais 2 vezes. Isto deve-se ao fato da aplicação possuir 

uma estrutura de repetição do tipo for, limitada a "5"vezes. Na primeira 

vez as instru~ões dinâmicas são insericlas em Memo-Table-G, enquanto que 

na segunda repet,ição o traço é construído. Finalmente na terceira, quarta e 

quinta repetições o traço é reusado. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos durante a execução da 

classe TesteLooptraço. java. 

o itot - Total de in~t~ruções clinâmicc2,ç executadas sem DTMQJVM: 87. 

iexe - Total de instruções dinâmicas executadas com DTMQJVM: 48. 

tmtg - Total de instruções armazenadas em MemoTable G: 27. 

ttf - Total de traços formados: 1. 

tmt - Tamanho médio dos tragos formados: 13. 

tvtr - Total de vezes que tmqos foram reut,ilizaclos: 3. 



i r  = (itot - iexe) - Total de instruções reusadas: 39. 

0 cr = (ir / itot) - Coeficiente de reuso: 44%. 

Estes resultados preliminares exemplificam o funcionamento interno 

do DTMQJVM. O valor de itot é obtido através da execução da classe em 

uma versão comum da JVM, onde todas as instruções são executadas normal- 

mente. No capítulo seguinte serão apresentados os resultados obtidos para 

os bechmarks. 

4.5.4 Esquema de re-rotulação de bytecodes não redun- 
dantes 

Conforme Silva [31], percebe-se que quando os valores dos operandos 

de entrada de uma instrução foram produzidos por instruções prévias iden- 

tificadas como redundantes, a instrução atual tanibém pode ser classificada 

como redundate, mesmo que esta não esteja armazenado em MemoTableG. 

Silva [31] demonstra que este esquema pode ser aplicado de forma a reduzir 

a associatividade e/ou tamanho das tabelas. 

Com este objetivo, foi necessário alterar o mecanismo de construção 

de traços para que aquelas isntruções dinâmicas identificadas como não- 

redundantes passassem a figurar como redundantes quando seus operandos 

de entrada fossem produzidos por instruções redundantes. Assim, mesmo 

que uma instrução não pertença a MemoTableG, esta será rotulada como 

redundante de forma iniciar ou incrementar a construção cle um dado txaqo. 

Assim, durant.e a implementação do DTMQJVM, foi necessário in- 

cluir rio algoritrilo uni esquema de rnoiiitoração dos valores empilhados e 

armazenados na pilha e nas variáveis locais. Pode-se dizer que com este 

aperfeiçoamento, a formação dos traços obteve mais qualidade, uma vez que 

é possível armazenar em menos espaço uma seqüência maior de instruções. 



No Capítulo 5 são discutidos os efeitos deste monitoramento na máquina 

Virtual Java. 

4.5.5 Considerações sobre a implementacão 

Ao longo dos anos o código-fonte de diversas versões de máquina vir- 

tuais Java vêm sendo disponibilizados, porém sua documentação é escassa. 

Desta forma, existem várias referências que demonstram o modelo conceitual 

dos recursos que a tecnologia Java dispõe, entretanto, não foram encontra- 

das documentação ou publicações que demonstrem caracieristicas de irnple- 

mentação em software da máquina virtual Java e, por isso, qualquer tarefa 

de alteração neste código-fonte torna-se complexa. 

Devido n esta lacuna referente à cloc~umentação da implementqão, 

levou-se mais tempo que o previsto para a conclusão da proposta. Por isso, 

foi necessário realizar um estudo minucioso do modelo de funcionamento da 

máquina virtual Java, buscando identificar no código-fonte os componentes 

conceituais jutamente com aqueles influenciados pelo modelo proposto. As- 

sim; devido às diversas alterações no código-fonte da máquina virtual Java, 

foi necessário realizar diversos testes para certificar que as alterações realiza- 

das não influenciaram a semântica das aplicações Java. 

A máquina Kaffe possui algumas opções de projilzng que foram alte- 

radas e utilizadas para gerar algumas estatísticas apresentadas a seguir. O 

próximo capítulo apresenta os experimentos realizados com DTMQJVM. 



2.. ..Se (Tabelas de mernorização cheias), então: 
3.. .... .Aplicar política de s~ibstituição FIFO. 
4....Fim Se. 
5.. ..Se (bytecode é válido no mecanismo DTMO JVM) então: 
6.. ..... Se (instrução atual NÃO é redundante), então: 
7 .......... Se (Existe traço em formação), então: 
8 ............. Encerrar o traço em formação; 
9 ............. Inserir instrução atual em MemoTableG. 

......... 10 Fim Se. 
11.. ... .Senão (B instrução é redundante) : 
12.. ....... Se (existe traço em formação), então: 
13 ............ Se (limites de construção do traço atingidos), então: 
14 ............... Encerrar a contrsução do traço atual. 

.......... 15.. Senão: 
16 ,..............Continuar a contruir o traço. 
17 ............ Fim Se. 
18 ......... Senão: (se NÃO existe traço em formação) 
19. ........... Se (contexto atual == contexto de algum traço), então: 
20 .............. .Reusar o traço; 
21.. ........... ..Atualizar contexto da JVM; 
22 .............. .Step no for. 
23.. ............. Senão: 
24 ............... Iniciar a contrução de um novo traço. 
25 ............ Fim Se. 
26. ........ Fim Se. 
27.. .... Fim Se. 
26, 27 ... Senão: 
29 ...... Encerrar a coiitruc;ão do traqo por instrução não pertencente ao djavavu. 
30 ... Fim Se. 
31.. .Execute a próxima iiistrução na JVM. 
32.Fim Para 

Tabela 4.8: Pseudo-código do DTMQJVM. 



....p ublic static void main(String[] args) 

....{ 
.int a, b, c; ....... 

........ for (int i=O; 45; i++) 

........ { 
a = 111; ............ 

............ b = 222; 

............ c = 333; 
c = a+b+c; ............ 

....... .) 

Tabela 4.9: Código-fonte da classe TesteLooptraço. java. 



Compiled from TesteLooptraço.java 
class TesteLooptraço exterids java.laiig.0bject { 
public static void main(java.lang.String[]); 
TesteLooptraço() ; 

} 
Method void main(java.lang.String[) 
O iconst-0 
1 istore 4 
3 goto 26 
6 bipush 111 
8 istore-1 
9 sipush 222 
12 istore-2 
13 sipush 333 
16 istore-3 
17 iload-1 
18 iload-2 
19 iadd 
20 iload-3 
21 iadd 
22 istore-3 
23 iinc 4 1 
26 iload 4 
26, 27 iconst-5 
29 ificmplt 6 
32 return 
Method TesteLooptrac;o() 
O aload-0 
1 invokespecial #13 iMethod java.lang.Object()~ 
4 return 

Tabela 4.10: Bytecodes da classe TesteLooptíaço. java obtidos com o utilitário 
javap. 



C o n t  - 1 Index Instrucão dinâmica 
iconst O 
istore O 
goto 26 
iload O 
iconst 5 
ificmplt 6 5 O 
bipush 111 
istore 111 
sipush 222 
istore 222 
sipush 333 
istore 333 
iload 11 1 
iload 222 
iadd 222 111 
iload 333 
iadd 333 333 
istore 666 
iinc -1073748160 1 
iload 1 
iconst 5 
ificmplt 6 5 1 

bipush 111 
istore 111 
sipush 222 
istore 222 
sipush 333 
istore 333 
iload 111 
iload 222 
iadd 222 111 
iload 333 
iadd 333 333 O 
istore 666 
iinc -1073748160 1 
iload 2 

iconst 5 
ificmplt 6 5 2 
bipush 111 
istore 111 
sipush 222 
istore 222 

Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Iniciar construção de traço 
Encerrar construção de traço e incluir em 
MemoTable G 
Iniciar construção de traço 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Incluir no traço em construção 
Encerrar construção de traço e incluir em 
MemoTable G 
Instrução existente em MemoTahle G 
Incluir em MemoTable G 
Reusar traço (PC = NPC = 2G) 
- 

- 

Tabela 4.11: Parte 1 - traço de execu~ão da classe TesteLooptmço.java. 
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sipush 333 
istore 333 
iload 11 1 
iload 222 
iadd 222 111 
iload 333 
iadd 333 333 
istore 666 
iinc -1073748160 1 
iload 3 
iconst 5 
if-icmplt 6 5 3 
bipush 111 
istore 111 
sipush 222 
istore 222 
sipush 333 
istore 333 
iload 111 
iload 222 
iadd 222 111 
iload 333 
iadd 333 333 
istore 666 
iinc -1073748160 1 
iload 4 
iconst 5 
ificmplt 6 5 4 
bipush 111 
istore 111 
sipush 222 
istore 222 
sipush 333 
istore 333 
iload 111 
iload 222 
iadd 222 111 
iload 333 
iadd 333 333 
istore 666 
iinc -1073748160 1 
iload 5 
iconst 5 
ificmplt 6 5 5 
return 

- 
Incluir em MemoTable G 
Instrução existente em MemoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Remar traço (PC = NPC = 26) 

Incluir em MemoTable G 
Iristrução existente ern MernoTable G 
Incluir em MemoTable G 
Reusar traço (PC = NPC = 26) 

- 

- 
Incluir em MemoTable G 
Instrução existente em MemoTable G 
Instrução existente em MemoTable G 
Instrução não é válida para DTI\/I@JVM 

Tabela 4.12: Parte 2 - traço de execução cla classe TesteLooptraço.java. 

5 6 



Capitulo 5 

Ex~erimentos e resultados 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos após a i~nplementaqão 

em software do mecanismo D T M  em uma máquina virtual Java. Com o ob- 

jetivo de analisar o mecanismo de memorização e reuso dinâmico de traços 

de bytecodes Java proposto neste trabalho, diversos experimentos foram rea- 

lizados. Tomou-se corno base para a implementaçáo a máquina virtual Java 

Kaffe, disponível na Internet através da URL http://www.kaEe.org. A par- 

tir da estr~ieura original da máquina Kaffe, as tabelas de memorização do 

DTM foram implementadas em forma de tabelas hash. Além disso, estru- 

turas de controle também foram implementadas dentro do mecanismo de 

controle da JVM, verificando oportunidades de remo de traços, sem deixar 

que a semântica das aplicações fosse alterada. Os recursos computacionais 

utilizados para as simulações foram uma estação de trabalho Intel Pentium 

IV de 2.0 Ghz com 256 Kbytes de memória cache e 256 Mbytes de meinóiia 

RAM, em conjunto com o sistema operacional Linux Slaclware versão 10.1 e 

compilador GCC versaão 3.3.4. Além disso, para avaliar o desempenho desta 

iinplementação, foram utilizados os benchmarks descritos a seguir. 



5.1 Benchmarks 

O conjunto de aplicações iitilizado para medir os resultados da imple- 

mentação proposta neste trabalho foi formado pelos programas do benchmark 

SPEC (System Performance Evaluatzon Cooperative), em sua versão Java o 

SpecJVM98 disponível em http://www.spec.org/jvm98, juntamente com o 

benchmark Linpack (http://www.netlib.org/benchmark/linpackjava/). Ad- 

dison et. al. [I] classificam os benchmarks nas seguintes categorias: 

* Low-leve1 operations : programas nesta categoria realizam operações 

aritméticas e de bibliotecas matemáticas, serializações, chamadas a 

métodos e casting, que irão determinar o desempenho de aplicações 

reais executando em um dado ambiente Java. 

Szmple kernels : esta categoria indica que a maior parte do código 

executado concentra-se em um subconjunto de intruções do programa, 

o qual contém um tipo específico de computação, como por exemplo 

FFT, fatorização LU; multiplicação de matrizes e ordenação. Neste tipo 

de benchmark as operações de ent,rada e saída e gráficas são removidas 

do código. 

Applications : são programas completos, que resolvem problemas ci- 

entíficos encontrados nos sistemas reais. 

Neste trabalho escolheu-se o SpecJVM98 por se tratar de um software 

amplamente utilizado pela comunidade científica para medir o desempenho 

de máquinas virtuais Java, pois suas aplicações apresentam características 

que permitem avaliar o comportamento da JVM sobre diferentes todas as ca- 

tegoria~ citadas acima. Além deste, utilizou-se também o benchmark Linpack 

como mais um teste para a categoria Applicatzons para observar o compor- 

tamento do DTMQJVM que não contempla instruções de ponto flutuante. 

A seguir urna breve descriqão dos programas é apresentada. 



5.1.1 Check 

Este programa testa diversos recursos da máquina Java com o objetivo 

de assegurar que o ambiente oferecido pela mesma suporta a execução de 

programas que implementam as seguintes características: 

Iridexação de arrays ; 

Criação de super-classes e subclasses acessando variáveis públicas, pri- 

vadas e protegidas, além de rnétodos sobrescritos; 

Relações de testes if-then-else, operações em arrays, loops e divisão. 

O seu principal objetivo é medir a corretude e a semântica da execução 

dos programas Java para um ambiente da JVM. 

De acordo com os resultados deste teste, a implementação das al- 

terações realizadas na máquina Kaffe não afetou a semântica dos resultados. 

5.1.2 Compress 

Este aplicativo baseia-se no método Lempel-Zzv(LZW), que busca sub- 

cadeias de caracteres e os substitui por código de tamanlio variável, produ- 

zindo dados compactados. 

5.1.3 Jess 

Este aplicativo simula o funcionamento de um console baseado no 

sistema MASA's  Clips expert shell system. Resumidamente pode-se dizer 

que o software executa uma seqüência de comandos if-then-else aplicando 

regras sobre um conjunto de dados. O sistema implementa uma carga de 

trabalho para resolução de um puxxle que resulta em uma progressiva busca 

sobre grandes corijuritos de regras ao longo de sua execução. 



Esta aplicação exec~ita diversas operações sobre uma base de dados 

residente em memória. As principais operações são: inclusão, remoção, busca 

e ordenação de dados. 

5.1.5 Jawac 

Este software é um compilador Java para o padrão JDK 1.0.2 . 

5.1.6 Mpegaudio 

Este programa realiza a descompactação de arquivos de á~idio no for- 

mato MPEG Layer 3 (MP3). 

5.1.7 Mtrt 

Este software simula um progranla de renderização de imageris baseado 

em duas threads. 

5.1.8 Jack 

Este software é um parser Java baseado no PCCTS (Purdue Compiler 

To01 Set), uma versão inicial do JavaCC (Java C Compiler). 

5.1.9 Linpack 

Este programa não pertence ao pacote SpecJVM98. O Linpack encaixa- 

se na classificação de benchmark tipo algoritmo. Originalmente escrito em 

Fortran, é um sistema que possui dois subconjuntos de rotinas: um para de- 

composição de matrizes e outro para resolver o sistema de eq~~ações lineares 



result.antes da decomposição. A maior parte das operações são em ponto 

flutuarite. 

Apesar do DTMQJVM não relacionar instruções Java de ponto flutu- 

ante no repertório de bytecodes válidos este benchmark permite a análise de 

uma classe de aplicações não disponível no SpecJVMM. 

5.2 Parâmetros arquiteturais 

Os principais elementos da arquitetum do mecanismo DTM utiliza- 

dos corno padrão ria execução dos benchmarks estão apresentados abaixo. 

Quarido riecessário, será iriforrnado alguma alteração iios mesmos. Cabe aqui 

ressaltar que o tamanho do contexto de entrada e o número de instruções nos 

traços foram limitados a 10 porque durante testes observou-se que a maioria 

dos traços não ultrapassava este valor. 

Contexto de entrada do traço: até 10 instruções; 

Contexto de sai'da do traço: até 10 instruções; 

Número de instruções de desvio no traço: até 10 instruções; 

Heurz'stica de construção de traços: repetição de instruções dinâmicas; 

Tipos de intr~cções do repertório DTMQJVM: Aritrnética/Lógica, Con- 

trole de fluxo, Load/Store, Operaqáo de pilha e constantes; 

Poli'tica de substituição das tabelas de a.r.rnazenarwnto: FIFO (First-In 

Last- Out). 

Tamanho da Pilha: 32 Mbytes (mínimo) e 64 Mbytes (máximo) 



5.3 Resultados 

5.3.1 Análise estática 

A realizaqão da ailálise estática sobre código Java deve ocorrer sobre 

o código fonte de uma classe ou sobre o seu código compilado (bytecodes). 

Tendo em vista o objetivo de explorar o reuso dinâmico de traqos de com- 

putaqão em Java, esta subseqão apresenta os resultados de um estudo sobre 

os bytecodes das aplicações do benchmark. Para isso, trabalhou-se com um 

universo de aproximadamente duzentas instruções, ou seja, todos ou byte- 

codes da linguagem Java, das quais 33 foram identificadas como parte do 

mecanismo DTMQJVM. Além disso, utilizou-se a ferramenta BIT (Bytecode 

Instrumentzng To01 [21]), que fornece um conjunto de interfaces as quais per- 

mitem acessar estruturas internas da JVM e instrumentar os bytecodes de 

uma classe. A Tabela 5.1 apresenta o total de classes, métodos, blocos 

básicos e instruções existentes em cada aplicação do benchmark. 

Tabela 5.1: Dados estáticos obtidos a partir das classes das aplicações. 

Exceto pela aplicação mpegaudio, que apreseilta urna média de 

20,O iiistruqões por bloco básico (ver Tabela t>.2), as demais aplicaqões de- 

monstram uma das características do desenvolvimento orientado a objetos 

presente na linguagem Java. Tal fato fica erifatizado na Tabela 5.1 que apre- 



sent.a elevado número de métodos ern relação ao total de classes. Todavia, 

mais adiarite Iia Tabela 5.3 a quaritidade de iristrusões e blocos básicos por 

rnétodo justifica o estudo da utilizasão de DTM em Java. 

mpegaudio I 20,O 

Aplicação 
check 

compress 
db 

j ack 
j avac 
j ess 

mtrt I 3,4 I 

Instr. por bloco básico 

2,9 
6,3 
3 J  
4,3 
3,5 
3 2  

Tabela 5.2: Média de instrusões por bloco básico das classes das aplicasões. 

raytrace 
Linpack 

A partir da Tabela 5.3 é possível identificar possibilidades de reuso de 

3,7 
5 3  

traços pois cada traço dinâmico formado durante a execução da aplicasão 

pode conter pelo menos um bloco básico. 

Tabela 5.3: Médias aritinéticas obtidas a partir das classes das aplicações. 

Conforme a Tabela 5.4, a análise estática permite identificar carac- 

terísticas de cada aplicação do benchmark, alérn de possibilitar uma melhor 

compreensão dos resultados dinâmicos. 



Tabela 5.4: Médias aritméticas obtidas a partir das classes das aplicações. 

Ainda utilizando a ferramenta BIT, foi possível identificar a freqüência 

e os seguintes tipos de instruções encontradas em cada aplicação, conforme 

apresentado na Figura 5.1. 

e Load/Store: Operações de movimentação de valores entre a pilha de 

operandos e a matriz de variáveis locais; 

e Staclc e Constantes: Operações de manipulação na estrutura da pilha 

de operandos e de constantes; 

e Lógica/Aritmética: Operações do tipo expressões lógicas e cálculos 

aritméticos; 

e Desvios: Operações de controle de fluxo, incluindo desvios condicionais 

e incondicionais; 

e Outras: Operações de manipulação de classes, objetos e tratamento de 

exceção. 

Com base na análise estática das aplicações é possível obter informações 

sobre o seu comportamento e melhorar a compreensão dos resultados du- 

rante a sua execução. As características das aplicações Java aqui apresen- 

tadas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novas ferramentas de 



check wrnpress db jack javac jess rnpegaudio rntrt raytrace linpack 

OStack e Constantes CILoadlStore OLógica/Aritm&tica DCantmle de Fluxo #Outras 

Figura 5.1: Análise estática dos tipos de instruções existentes nas aplicações. 

otimização, depuração e paralelização de programas. A próxima subseção 

apresenta uma análise dinâmica sobre os benchmarks. 

5.3.2 Análise dinâmica 

A análise dinâmica é realizada através dos dados obtidos durante a 

execução das aplicações. Para isso, foram introduzidas na máquina Kaffe 

diretivas e estr~it.uras de dados que permitem identificar o comportamento 

de cada classe Java executada. 

A Figura 5.2 apresenta uma comparação do tempo de execução da 

máquina Virtual Java em cada benchmark. Foram executadas duas versões da 

máquina Kaffe, uma denominada Kaffe-original e a outra denominada Kafle- 

dtm. A primeira contém a versão da máquina Kaffe compilada mantendo 

a originalidade do código-f0nt.e disponível, eriquanto que a segunda possui 

as alterações riecessárias para a iinpleineiitação do mecanismo DTMQJVM. 

Variou-se o tamanho do conjunto dos dados de entrada de um a cem vezes 



(lx, 10x e 100x) conforme o dataset padrão dos benchmarks. A Figura 5.2 

demoristra que o teriipo de execução das aplicações aumentou proporcional- 

mente. 

check jess db mpegaudio jack compress javac mtrt linpack 

HKaffeaiginal l x  OKaffedlm I x  OKaffe-ariginal lOx mKaffedlm 10x EKaffe-origina1100x OKafedlm 10Ox 

Figura 5.2: Tempo de execução das versões Kaffe-original e Kaffe-dtm para 
vários tamanhos dos dados de entrada. 

Observa-se na Figura 5.2 que o desempenho do DTMQJVM é infe- 

rior ao desempenho obtido na execução dos benchmarks através da máquina 

Kaffe-original. Na média harmônica o desempenho geral obtido foi, no me- 

lhor caso, de 25,4% inferior para tabelas com 1024 entradas. Durante as 

próximas páginas serão apresentados fatores responsáveis por este acréscimo 

no tempo de execução dos benchmarks. 

A Figura 5.3 apresenta a aceleração obtida para uma variação de 

64 a 4096 entradas nas tabelas de memorização. É possível identificar que 

para tabelas com mais de 1024 entradas a aceleração não se alterou. Isto 

pode ser justificado pelo fato da implementação em forma de hash table das 

tabelas de memorização. Nota-se que para as tabelas com tamanho a partir 

de 1024 entradas, a aceleração se mantém constante, ou seja, pode-se concluir 

que o desempenho do DTMQJVM seria eficiente caso o tamanho do t r a ~ o  

reutilizado comperisasse o tempo gasto lia sua forrnação e posterior busca. 



Todavia, conforme apresentado mais adiante, os traços obtidos não possuem 

urn tamanho graride o suficiente para coinperlsar o custo do rneca~iismo. 

Com o esquema de re-rotulação de bytecodes [31], foi possível incluir 

mais instruções nos traços contribuindo desta forma para o aumento do seu 

tamanho. Como conseqüência, ocorreu uma melhora no desempenho das 

aplicações, pois, para tamanhos de traços maiores é possível reutilizar uma 

maior quantidade de bytecodes e assim amortizar o custo do mecanismo du- 

rante sua execução. Na média harmônica, para este caso, os benchmarks 

obtiveram um desempenho 20,l % inferior ao desempenho da máq~lina Kaffe 

original para tabelas com 1024 entradas. Em relação ao DTMQJVM sem 

re-rotulação de bytecodes obteve-se uma melhora de 8,2%. 

+mpegaudio 
-jess 
-+db 
-o- compress 
-x- miri 
-1inpack 
+ javac 
i c c h e c k  
+ jack 

0.50 1 
64 128 256 512 1024 2048 4096 

Tamanho das tabelas de memorizacfio 

Figura 5.3: Aceleração do mecanismo DTAIQJVM para vários tamanhos das 
tabelas de rnernorizaqão. 

Tendo em vista que o processamento das instruções e a execução dos 

mecanismos necessários ocorrem de forma seqiiencial na implementação rea- 

lizada neste trabalho, esta análise tem por objetivo demonstrar o ganho es- 



perado sem considerar o tempo sequencial de execução das aplicações. Para 

isso, considerou-se o total de iristruções executadas para a versão original da 

rnáquiria Kaffe e o total de iristruções executadas para a versão alterada da 

máquina Kaffe. 

A Figura 5.4 apresenta o total de instruções executadas e o total 

de instruções redundantes para cada aplicação executada juntamente com a 

JVM. 

iT-i de msbuFaes redundanw OTotal de nsbuges exesutadas 

Figura 5.4: Taxa de reutilização das instruções dinâmicas. 

A seguir, na Figura 5.5 é apresentado o percentual de reuso de cada 

aplic.asiío. 

A Figura 5.6 apresenta urna cornparac;ão do tainanho médio dos traços 

forinados por cada aplicação e do tarimlho dos traqos com o mecanismo de 

re-rotulação. E possível observar que todas as aplicações obtiveram um au- 

mento considerável da quantidade média de instruções nos traços formados. 

Cabe aqui ressaltar um aumento de 225% para a aplicação compress, que 

passou a armazenar traços com tamanho médio de aproximadamente 7 byte- 

codes. Outro destaque pode ser percebido para a aplicação mpegaudio, cuja 



check jess cornpress db javac linpatk mpegaudlo rntn jack 

Figura 5.5: Percentual de reuso de instruções para cada aplicação. 

quantidade de instruções armazenadas nos traços formados saltou de 4,25 

para 9,78 bytecodes na média, ou seja, 129%. 

A Figura 5.7 demonstra os motivos do encerramento das construções 

dos traços. Para a maior parte das aplicações o motivo do encerramento 

do trac;o deve-se a ocorrência de uma iristrução não redundante. O segundo 

fator que encerra a coristruc;ão dos traços é a ocorrêiicia de uma i~istrução 

que não está inclusa no repertório de instruções válidas para o mecanismo 

DTMQJVM. Nota-se que o limite da quantidade de instru<;ões de desvio e 

do contexto de entrada são os fatores que menos influenciam o encerramento 

dos traços. 

A Figura 5.0 demonstra a disiribuiçáo da freqüência dos tipos de 

bytecodes reusados. é importante observar que a Fig~ira 5.1, na snbseção 

de análise estática apresentada anteriormente, predominaram operações do 

tipo Load/Store e Stack e Coiistantes. Já na Figura 5.8 nota-se que houve 



UTamanho médio dos traços .Tamanho médio dos traços com re-rotulação 

Figura 5.6: Tamanho médio dos traços formados pelas aplicações com e sem 
re-roulação de bytecodes. 

um aumento na freqüência de instruções do tipo o~itras e controle de fluxo, 

devido às chamadas de métodos e manipulação de objetos. 

A tabela 5.6 demonstra os valores obtidos para as aplicações execu- 

tadas. Foi observado que a maioria das aplicações executa cerca de 25% de 

operações do tipo Load/Store, exceto para o benchmarl Linpack que executa 

44,56% de instruções deste tipo. Nota-se também uma grande quantidade de 

instruções de desvio de fluxo. 

Além disso, na análise dinâmica verificou-se a distribuição dos ele- 

mentos no contexto de entrada e de saída dos traços reusados. Conforme a 

Tabela 5.6, percebe-se que os traços formados e reusados possuem em sua 

maior parte poucos elementos em seus respectivos contextos de entrada e 

saída, uma conseqüência do t-amanho dos t,raços formados. 

Observa-se que 80,2676 dos traços formados possuem contexto de en- 



check jess compress db javac linpack mpegaudio mtrt jack 
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Figura 5.7: Percentual do motivo de encerramento dos traços. 

trada entre 1 a 3 elementos, ao passo que no contexto de saída dos traços 

reusados observa-se uma predominância de apenas um elemento em cerca 

de 53,2% dos traços. é importante ressaltar que o mecanismo DTMQJVM 

verifica o contexto de entrada dos traços para cada possibilidade de reuso e 

realiza R? atribuições dos valores do context,~ de saída quando ocorre sucesso 

nessa busca. Conforme explicado anteriormente, este procedimento faz parte 

da etapa de detecção e reuso de traços redu~idarites e tem irifluêricia direta 

rio desempenho da JVM alterada. Traços com zero ele~nentos lios contextos 

de entrada e saída são formados por instruções do tipo constantes. 

A análise dos métodos chamou a atenção durante a fase dos experi- 

mentos. Conforme a Figura 5.9, pode ser facilmente percebido que a maior 

parte das chamadas dinâmicas a métodos ocorre para aqueles disponíveis nas 

classes das bibliotecas Java (JVM). A Figura 5.9 apresenta a proporção do 

número de chamadas aos métodos internos e das classes das bibliotecas Java 

(JVM), aos métodos da aplicação e aos métodos do tipo nativos (JNI). 



check compress db jack javac jess mpegaudio mtrt raytrace linpack 
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Figura 5.8: Percentual de freqüência de instruções por tipo. 

Através da Figura 5.9 fica notório que clevido alta orientação a ob- 

jetos existente nas classes J w a  e na própria hierarquia de classes da JVM 

muitas chamadas a métodos exterrios à aplicaçiio são realizadas. Por exem- 

plo, a aplicação jess realiza mais chamadas a rnétodos que não pertencem ao 

benchmark. Todavia, isto não pode ser levado em consideraçiio para medir 

a eficiência do mecanismo, pois se sabe que a hierarquia de classes e o alto 

nível de programação orientaria a objetos provê métodos com poucas linhas 

de código e conseqüentemente inibe a formação de traços maiores devido a 

ocorrência de instruções que não pertencem ao mecanismo DTMQJVM. 



Tabela 5.6: Percent.ua1 de elementos existentes nos t.raços formados e reusa- 
dos. 



Figura 5.9: Perceiitual de chamadas a inétodos d~mwte  a execução das 
aplicações. 



Capitulo 6 

Conclusões 

6.1 Introdução 

Este trabalho apresentou a implementação de urn mecanismo de reuso 

dinâmico de computação em uma máquina virtual Java. Baseado na técnica 

DTM (Dynamic Trace Memoizatzon) e através de alterações em uma mzicluina 

virtual Java (Kaffe) , foi possível explorar as características das aplicaqões 

avaliadas juntamente com o comport~ament.~ interno da máquina virtual Java. 

Os principais conceitos relacionados com a máquina virtual Java, como 

seu modelo de arquitetura interno, foram apresentados no Capítulo 2. Através 

deste estudo, foi possível identificar cada componente da arquitetura a ser 

modificado na inlplementação proposta. O Capítulo 3 apresentou a técnica 

DTM juntamente com seus principais conceitos e mecanismos que visam o 

reuso de computação redundante. A técnica baseia-se em procedimentos de 

memorizaçáo de instruções redundantes para a construção de traços redun- 

dantes. Além disso, DTM propõe a detecção de traços redundantes e con- 

seqiientemente o seu reuso em detrimento à execução repetitiva de código. 

Caracterizam-se traços redundantes como seqiiências dinâmicas de instruções 

que possuem os mesmos operandos e conseqüentemente reproduzem os mes- 

mos resultados. 



Desta forma, DTMQJVM é a implement~aç5o dos mecanismos origi- 

nais da técnica DTM r i a s  e~trut~uras iriteriias de uma ináquiua virtual Java 

implementada em software. Entretarito, conforrne discutido rio Capítulo 4, 

foi necessário observar a arquitetura do tipo máquina de pilha da JVM a 

fim de compatibilizar os mecanismos originalmente propostos para uma ar- 

quitetura superescalar. No DTM original as instruções possuem sempre dois 

operandos, enquanto que no DTMQJVM podem existir de zero até quatro 

operandos. Além disso, no DTM original somente os registradores da CPU 

são utilizados na origem dos dados a serem computados nas operações re- 

alizadas, ao passo que no DTMQJVM as operações possuem como fonte a 

pilha, a matriz de variáveis locais ou a própria instrução. DTMQJVM faz 

uso de duas tabelas de rnemorização, implementadas sob a forma de hash ta- 

ble, que armazenam as instruções e traços formados durante a execução dos 

métodos de uma classe Java. O mecanismo de execução da máquina virtual 

foi alterado de forma a possibilitar o monitoramento das instruqões e traços 

redundantes. Ao identificar uma seqüência redundante, o mecanismo altera 

o conteúdo do contador de programa da máquina virtual Java, fazendo-o 

apontar para a próxima instrução a ser executada após o traço redundante 

e, insere nos registradores de destino (pilha ou variáveis locais), os valores do 

cont.exto de saída do respectivo traço reusado. 

6.2 Considerações finais 

A primeira questão relacionada com a implementação do DTMQJVM 

refere-se A semântica da execução das classes Java. Todos os testes exe- 

cutados, inclusive o benchmark checlc, reportam que DTMQJVM reproduz 

fielmente os resultados da execução das classes em versão original da máquina 

virtual Java. 

O segundo item avaliado refere-se ao desempenho da máquina vir- 



tual. Observou-se que no melhor caso ocorreu uma desaceleração de cerca 

de 23,1% (com re-rotulaqão de bytecodes). Sabe-se que o processamento do 

DTMQJVM é sequericial, erlquarito que no DTM origiiial, os mecanismos de 

mernorização de instruqões dinâmicas e formação de traços são executados 

em paralelo com os mecanismos de detecção e reuso de traços redundantes. 

Para que o custo da implementação do DTMQJVM torne-se viável em termos 

de desempenho, a seguinte observação deve ser considerada. 

Em relação ao tot>al de instruções dinâmicas executadas, o tamanho 

dos traços formados não pode ser pequeno de tal forma que o custo de sua me- 

morização e reuso ultrapassem o custo da execução normal. Nos experimen- 

tos realizados, o alto índice de orientação a objetos existente nas aplicações 

mostrou-se um fator prejudicial, pois seu paradigma de programação tende 

a produzir métodos com poucas instruções. Além disso, instruções de cha- 

mada e retorno de métodos não pertencem ao conjunto válido de instruções 

do DTMQJVM. Percebe-se uma grande quantidade de chamadas a métodos 

por classe para a maioria das aplicaqões. Tendo em vista que a implement.ação 

do DTMQJVM realiza a monitoração nos métodos pertencentes às classes das 

aplicações, notou-se que grande parte c10 tempo de execução das aplicações é 

gasto em computação iriterria da JVM. Ou seja, Inesrno que a aplicaqão ofe- 

recesse graricies possibilidades de reuso cle coinputaqão, o benefício alcançado 

estaria lirnitado pela execuqão das classes iilteriias da JVM, as quais utilizam 

fortemente o conceito de orientação a objetos. 

Todavia foi realizada uma análise do percentual de remo efetivo para 

as aplicações, onde ficou claro que a re-rotulação de bytecodes aumentou 

a eficiência do DTMQJVM para aplicações com alta localidade de valores. 

Através do reuso efetivo dos bytecodes é possível concluir que; apesar do 

custo imposto pela seqiiencialização do mecanismo para o total de instruções 

dinâmicas das aplicações, aproximadamente um terço deixam de ser execu- 

tadas. Vale ressaltar a aplicação mpegaudio que obteve quase 40% de rea- 



proveitamento das instru~ões executadas. Observa-se que apesar do custo do 

mecanismo, o seu desempenho não foi tão prejudicado pois conforme visto 

rio capítulo anterior, o tarnanlio dos traços formados rião foi tão pequeno, 

isto é, quase 10 instruções na média. 

Outro destaque importante refere-se á relação do tamanho dos traços 

reusados com a quantidade de elementos nos contextos de entrada e saída 

dos traços armazenados. Durante os experimentos verificou-se que não seria 

necessário trabalhar com contextos muito grandes, pois apesar das estruturas 

de dados de armazenamento utilizarem hash tables, o custo da comparação de 

cada elemento do contexto de entrada têm influência direta no desempenho 

do mecanismo. Percebe-se que o encerramento dos h ç o s  por motivo de 

limite do contexto de entrada é relativamente pequeno para a maioria das 

aplicações. Por outro lado, fica claro que o motivo de encerramento dos traços 

ocorre na maioria das vezes pela ocorrência de instrução não redundante ou 

instrução não válida para o DTM@JVT\/I. 

Apesar dos problemas relacionados com o desempenho desta primeira 

versão da iinplerne~itação, através de instrurneiitação foi possível obter iiovas 

e valiosas informações a respeito das características da rnáquiria virtual Java 

e das aplicações executadas. Ficou claro que apenas analisar classes Java 

estaticamente não condiz com a realidade da execução das aplicações, tendo 

em vista que por uma das características de Java, a segurança, uma consi- 

derável porção do código é executada raramente. A instrumentação também 

permitiu observar a freqüência de instruções executadas por tipo, na seguinte 

ordem: Load/Store, Stack e Constantes, Controle de Fluxo, Outras e Lógicas 

e Aritméticas. 

Nesta implementação em software para um processador seqiiencial não 

foi possível garantir paralelismo entre as etapas de identificação de instruções 

redundantes e formação de traços com as de identificação e reuso, uma vez 



que o processamento será sempre sequencializaclo. Ist,o é um fator decisivo 

no desempenho do ineca~iismo, assirn como ocorre em diversas técnicas que 

visam melhorar o desempenho de sistemas. 

Tendo em vista que o processamento das instruções e a execução dos 

mecanismos necessários ocorrem de forma seqiiencial na implementação rea- 

lizada neste trabalho, esta análise tem por objetivo demonstrar o ganho es- 

perado sem considerar o tempo sequencial de execução das aplicações. Para 

isso, considero~i-se o total de instruções executadas para a versão original da 

máquina Kaffe e o total de instruções executadas para a versão alterada da 

máquina Kaffe. 

Todavia, mais intruções Java podem ser inseridas no domínio válido 

de bytecodes do DTMQJVM, fato que pode contribuir para um aumento 

do tamanho dos traços e conseqiientemente na amortização do custo dos 

mecanismos de memorização e reuso. 

Como este veio a ser o primeiro trabalho de iinpleinerltac;50 de um me- 

canismo de reuso em uma máquina virtual Java em software, um estudo sobre 

a metodologia da codificação empregada e a própria melhora da compilação 

poderia beneficiar o desempenho final do DTM@JVNl. 

Além disso, visando adeq~iar o código à aplicação do mecanismo, algu- 

mas melhor ias como técnicas de re-ordenação de b ytecod es podem ser empre- 

gadas nas classes compiladas. Outras propostas de melhorias, como realizar 

ativação do mecanismo no decorrer da execução da máq~~ina  virtual permi- 

tiria que o mesmo funcionasse apenas nos momentos mais adequados. 
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