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Abstract. Dynamic binary translators allow the execution of compiled for a
target architecture, to be executed in another architecture without the need of
recompilation. With dynamic binary translation it is also possible to perform
optimizations, not possible in the compilation process, during program execu-
tion. The goal of this work is to study dynamic binary translation techiniques,
as well as possible optimizations, and to implement an Apple II dynamic binary
translator for x86 64 architecture.

Resumo. Tradutores binários dinâmicos permitem a execução de programas
compilados para uma determinada arquitetura em uma outra arquitetura, sem
a necessidade de recompilação. Com a tradução binária dinâmica também é
possı́vel realizar otimizações durante a execução do programa, o que não é
possı́vel durante o processo de compilação. O objetivo deste trabalho é estu-
dar técnicas de tradução binária dinâmica, assim como possı́veis otimizações e
implementar um tradutor binário dinâmico de Apple II para arquitetura x86 64.

1. Introdução
Diante da dificuldade, e até mesmo da impossibilidade de utilização de programas compi-
lados para arquiteturas legadas em arquiteturas atuais, torna-se necessária uma forma de
possibilitar a execução destes programas.

Inicialmente pode-se considerar a recompilação do programa para novas arquite-
turas como uma solução, mas muitas vezes o código fonte não está disponı́vel tornando a
recompilação uma tarefa impossı́vel [6].

A tradução binária é a melhor opção para solucionar estes problemas, embora
muitas vezes o desempenho do programa seja menor devido ao overhead gerado pelo
processo de tradução. Para amenizar o overhead gerado são, normalmente, empregadas
técnicas de otimização que ajudam a diminuir o tempo de execução do programa [2].

Os dois principais tipos de tradutores binários são os dinâmicos e os estáticos.
Tradutores binários dinâmicos realizam o processo de tradução durante a execução do
programa, permitindo que apenas os trechos realmente necessários sejam traduzidos. Já
a segunda alternativa, a tradução estática, realiza a tradução do programa quando ele não
estiver sendo executado, sendo uma tradução quase que literal do programa [4].

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a
fundamentação teórico-metodológica e o estado da arte; a seção 3 apresenta os objeti-
vos do trabalho; a seção 4 apresenta os procedimentos metodológicos/métodos e técnicas



utilizadas no decorrer do trabalho; a seção 5 apresenta tabela descrevendo o cronograma
do trabalho a partir das atividades descritas na seção 4.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
O processo de tradução binária assemelha-se em partes ao processo de compilação. Am-
bos possuem como objetivo a geração de código de máquina da arquitetura-alvo, porém,
diferentemente de um compilador, um tradutor binário dinâmico é responsável por coor-
denar o processo de execução do programa traduzido.

2.1. Disassembler
O disassembler possui como entrada um programa compilado para uma arquitetura dife-
rente da arquitetura-alvo. Para realizar o disassembly do programa, é necessário conhe-
cimento sobre a arquitetura do processador para qual o programa foi compilado, como
conjunto de instruções, registradores e modos de endereçamento. Dessa forma é possı́vel
gerar uma saı́da útil, iterando sobre o binário do programa.

2.2. Representação intermediária
A representação intermediária é a saı́da gerada pelo disassembler, que deve possuir
informações para que seja possı́vel a execução das próximas etapas. Informações úteis
que a representação intermediária fornece incluem modo de endereçamento, elemento de
dado, registradores utilizados, capacidade de leitura e escrita na memória e instrução a ser
executada. Estes dados são essenciais para a geração de código para a arquitetura-alvo e
para as otimizações.

2.3. Geração de código
Nesta etapa, o código de máquina da arquitetura-alvo deve ser gerado. Isto é feito
convertendo-se as informações da representação intermediária em código de máquina [1],
para que o mesmo possa ser executado.

2.4. Otimizações
A representação intermediária e informações em tempo de execução são utilizadas para
que seja possı́vel realizar uma série de otimizações, visando compensar o overhead gerado
pela tradução. São elas: trace selection, peephole optimization e dead code elimination.

• Trace selection
Identifica sequências de códigos frequentemente utilizadas, reduzindo as incerte-
zas no fluxo de controle do programa [3].

• Peephole optimization
Reconhece conjuntos de instruções que podem ser substituı́das por conjuntos de
instruções mais curtos ou mais rápidos [5].

• Dead code elimination
Remove trechos de códigos que não afetam o resultado do programa.

3. Objetivos
O principal objetivo a ser desenvolvido neste trabalho é a implementação de um tradutor
binário dinâmico de Apple II para arquitetura x86 64, capaz de realizar otimizações de
código, com o objetivo de minimizar o overhead gerado pelo processo de tradução binária.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

1. Levantamento bibliográfico
Levantamentos bibliográficos serão realizados durante todo o desenvolvimento do
projeto e servirão como base para sua elaboração.

2. Estudo do Apple II
Estudo do processador e mapas de memória do Apple II.

3. Criação de uma representação intermediária
Criação de uma representação intermediária que contenha informações ne-
cessárias para a geração de código e otimização

4. Desenvolvimento de um disassembler
Desenvolvimento de um disassembler capaz de iterar sobre um programa de Apple
II e gerar a representação intermediária criada.

5. Implementação de um gerador de código
Implementação de um gerador de código que possa gerar código de máquina da
arquitetura x86 64 a partir da representação intermediária criada.

6. Desenvolvimento do tradutor binário dinâmico (sem otimizações)
Implementação de tradutor binário dinâmico que seja capaz de executar programas
de Apple II na arquitetura-alvo.

7. Implementação das otimizações
Implementação dos algoritmos trace selection, peephole optimization e dead code
elimination.

8. Iteração do tradutor binário dinâmico
Iteração do tradutor binário dinâmico com a inclusão das otimizações.

9. Redação do trabalho de conclusão de curso
O trabalho de conclusão de curso será redigido durante todo o desenvolvimento
deste trabalho.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico
2. Estudo do Apple II
3. Criação de uma representação intermediária
4. Desenvolvimento de um disassembler
5. Implementação de um gerador de código
6. Desenvolvimento de um tradutor binário dinâmico (sem otimizações)
7. Implementação das otimizações
8. Iteração do tradutor binário dinâmico
9. Redação do trabalho de conclusão de curso



Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X X X X X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X
Atividade 7 X X X
Atividade 8 X X
Atividade 9 X X X X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
O desenvolvimento do presente trabalho busca a implementação de um tradutor binário
dinâmico que realize otimizações de Apple II para arquitetura x86 64. Sua elaboração
permitirá ao aluno a obtenção de conhecimentos práticos sobre o processo de tradução
binária e algoritmos de otimização de código.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de março de 2014.
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