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När en kompilator optimerar programkod så är det typiska tillvägagångssättet att
applicera en sekvens av transformationer på den ursprungliga koden. Den slutgiltiga
prestandan kan försämras om ordningen på den sekvensen inte är optimal. För att
komma runt det här problemet har jag undersökt ett kompileringssätt baserat på
Program Expression Graphs (PEGs), och utvecklat ett tillägg till ARMs existerande
kompilator för OpenGL ES.

Program Expression Graphs är en kodrepresenta-
tion som gör det enkelt att resonera kring likheter
mellan olika programsekvenser. Genom att låta
kompilatorn generera grafstrukturer som repre-
senterar vårt program kan vi använda oss av
ett alternativ tillvägagångssätt när vi optimerar
programkod. Förenklat fungerar optimeringspro-
cessen genom att (1) omvandla det ursprungliga
programmet till PEG-form, (2) tillföra informa-
tion om optimeringar genom fördefinerade regler,
(3) välja ut den bästa representationen av pro-
grammet, och (4) översätta den representationen
tillbaka till vanlig programkod.

Analysen i steg (2) går ut på att identifiera
likheter mellan programsekvenser enligt fördefin-
erade regler. Exempelvis kan vi se att en sekvens
2+2+2+2+2 är densamma som 2∗5 vilket också
kan uttryckas 5 � 1. Istället för att, som i van-
liga kompilatorer, direkt skriva om vår kod när vi
hittar sådana här likheter lägger vi istället till in-
formation om de olika sätten att beräkna samma
värde. Detta leder till att vi representerar det ur-
sprungliga programmet på väldigt många sätt, och
i steg (3) kan vi analysera alla olika programrepre-
sentationer och välja den mest effektiva. Fördelen

med den här metoden är att vi kan fatta beslut
om vilka optimeringar vi vill ta med, och i vilken
ordning vi vill ta med dem, när vi vet vad slutre-
sultatet blir.
I arbetet har jag implementerat en prototyp som

hanterar steg (1) och (4) ovan för ARMs kompila-
tor för OpenGL ES. Huvudfokus har legat på att
anpassa konstruktionen av PEGs för att kunna
dra nytta av existerande information, och att få
en så bra återgång som möjligt. Prototypkompila-
torer för andra språk finns redan, och implementa-
tionen av steg (2) och (3) borde se relativt lika ut
mellan olika språk (i och med att PEGs fungerar
på samma sätt). Under arbetets gång upptäckte
vi problem som inte togs upp i den ursprung-
liga formuleringen av steg (4), översättandet av en
PEG till vanlig programkod. Dessa problem beror
bland annat på att att PEG-representationen har
inneboende begränsningar. Exempelvis vet PEGs
tillräckligt om exekveringsordningen för att få pro-
gram att köra korrekt, men inte tillräckligt för att
schemalägga instruktionerna optimalt. För att få
ett optimalt program måste därför steg (4) imple-
mentera flera icke-triviala programoptimeringar.


