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Minnesoptimeringar i
metakompilatorsystemet JastAdd

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Axel Mårtensson

Detta arbete undersöker och utvärderar nya metoder för att minska minnesanvänd-
ningen i kompilatorer genererade med metakompilatorsystemet JastAdd.

En kompilator översätter en specifikation av ett
datorprogram i form av källkod skrivet i ett pro-
gramspråk, t.ex. Java, till ett exekverbart pro-
gram. Ett metakompilatorsystem som JastAdd
är ett system för att skapa en kompilator utifrån
en specifikation av en kompilator. Kompilator-
erna som skapas av JastAdd behöver generellt sett
mer minne än andra kompilatorer för att kompil-
era samma språk. Representationen i minnet av
programmet som kompileras är i form av ett ab-
strakt syntaxträd (AST) som är uppbyggt av olika
typer av noder som representerar olika delar av
programmet, t.ex en funktionsdeklaration:

Kompileringen i JastAdd baserar sig på funk-
tioner knutna till det abstrakta syntaxträdet som
kallas för attribut för att översätta mellan källko-
den och det färdiga programmet. Resultatet av
attributen sparas i minnet tillsammans med pro-
grammets AST för att användas senare med en
teknik som kallas memoisering för att snabba upp
kompileringen.
I mitt examensarbete har jag undersökt hur

minnesanvändningen av kompilatorer genererade
med JastAdd kan optimeras. Jag har mätt upp

hur stor del av minnet som används för att repre-
sentera programmet som ett abstrakt syntaxträd
och hur stor del av minnet som används för mem-
oisering. Ibland används mer än hälften av minnet
till dessa saker. Jag har provat nya metoder för
att dels ändra på hur representationen av AST:n
ser ut och dels att ändra på hur memoiseringen
fungerar. Jag har implementerat en metod för att
göra AST:n mindre genom att låta lika noder rep-
resenteras av en och samma nod istället för att
representeras av olika noder. AST:n i det tidi-
gare exemplet kan t.ex. göras mindre genom att
representera två av noderna med en nod:

De ändringar i memoiseringen som jag imple-
menterat är dels en ändring i memoiseringen för
att spara undan resultaten av att använda at-
tributen separat från AST:n och dels ändringar
av vilka datastrukturer som används för att un-
derstödja memoiseringen.
Effekten av att ändra representationen av ab-

strakta syntaxträd har lett till en genomsnittlig
minskning av minnesanvändningen för JastAdd i
två olika storskaliga JastAdd-genererade kompila-
torer med 5% och 24%.


