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Abstract. There are several techniques to allocate the recorders, since an ef-
ficient allocation can have an important impact in performance of executable
code. A very efficient heuristic is based on graph staining, which although pro-
duces a good result, it is too expensive. In order to try to produce better results
of allocation and/or compilation costs, that study will assess how the use of
the allocation techniques based on Artificial Intelligence can contribute to the
improvement of this scenario.

Resumo. Existem diversas técnicas para se realizar a alocação de registrado-
res, pois uma alocação eficiente pode gerar um impacto significativo no de-
sempenho do código executável. Uma heurı́stica muito eficiente é baseada na
coloração de grafos, que embora produza um bom resultado, é cara do ponto
de vista computacional. De forma a se tentar produzir melhores resultados de
alocação e/ou custo de compilação, este trabalho irá avaliar como o emprego
de técnicas de alocação baseadas em Inteligência Artificial podem contribuir
para a melhorara deste cenário.

1. Introdução

O processo de compilação de um programa de computador passa por diversas etapas,
onde uma das etapas fundamentais desse processo é a alocação dos registradores [1, 2, 7].

Embora não seja incomum encontrar compiladores que possuem uma alocação
ineficiente, como o alocador “Basic” presente no LLVM [8], quando aplicada uma boa
heurı́stica nessa etapa, os ganhos de desempenho no programa gerado são significativos
como pode ser observado no trabalho de Silveira [10] onde, em um caso de teste, utili-
zando o Compilador LLVM, o número de spills foi reduzido de 33 (utilizando o alocador
“Basic”) para 4, utilizando o alocador proposto por ele.

A alocação de registradores é a etapa do processo de compilação responsável por
determinar quais registradores virtuais serão armazenados em registradores fı́sicos, e em
qual intervalo de tempo. Essa etapa é de grande importância, pois além de permitir a
execução do algoritmo em um ambiente no qual o número de registradores fı́sicos é in-
ferior ao número de registradores lógicos, uma boa organização evita acessos à memória
principal, contribuindo assim para um código final com maior desempenho.

Um dos métodos utilizados para realizar a alocação de registradores é tratar o pro-
blema como uma coloração de grafos. Esse metodologia foi inicialmente idealizada por
Chaitin [3], sendo posteriormente aperfeiçoada pelos trabalhos de Appel e Aho [2, 1], que
propuseram novas formas de gerar spill code, que é a parte do algoritmo responsável por



quebrar a live range de uma variável, enviando-a para a memória principal, quando não
é possı́vel realizar a alocação. Tal metodologia é muito eficiente para a solução do pro-
blema de alocação de registradores, pois o número de Spills é significantemente inferior,
impactando diretamente no tempo de execução do algoritmo compilado, porém, o tempo
de compilação aumenta consideravelmente, visto que a coloração de grafos é um pro-
blema NP-completo, e os algoritmos para esse problema possuem um custo exponencial,
como visto no trabalho de Lima[5].

2. Alocação de Registradores por Coloração de Grafo
Chaitin [3] foi o primeiro a propor abordar o problema de alocação de registradores como
uma coloração de grafos. Em sua abordagem foi utilizada a análise do live range de cada
variável para a construção do Grafo. O Grafo que representa o problema possui a se-
guinte estrutura, cada vértice, representa um registrador virtual, ou seja, uma informação
que precisa ser disposta em um local fı́sico, nossas arestas, representam colisões no live
range, ou seja, se o vértice ’X’ possuı́ uma aresta ligando-o no vértice ’Y’, isso significa
que, em alguma parte do nosso código fonte, essas variáveis coexistem, ou seja, am-
bas possuem uma informação que precisa ser armazenada. Para simplificar, vamos a um
exemplo simples, primeiro, vamos ver o live range de um trecho de código que executa a
conta matemática b2 − 4 ∗ a ∗ c

1 r1 = b * b
2 r2 = 4 * a
3 r2 = r2 * c
4 r1 = r1 - r2

Listing 1. trecho de código para b2 − 4 ∗ a ∗ c

Considerando que após esse trecho, apenas a informação em r1 precisa ser man-
tida, podemos assim construir o live range desse trecho de código, chegando ao seguinte
resultado.

1 (a, b, c)
2 r1 = b * b (r1, a, c)
3 r2 = 4 * a (r1, r2, c)
4 r2 = r2 * c (r1, r2)
5 r1 = r1 - r2 (r1)

Listing 2. Análise de live range

A partir da análise de live range, podemos agora visualizar quais informações
coexistem em cada trecho do código, podendo agora construir nosso grafo que representa
esse caso, ficando com o seguinte resultado.

Agora com o problema devidamente representado, podemos iniciar a solucionar o
mesmo, tratando o como uma coloração de grafo, onde cada cor do grafo, representa um
registrador fı́sico do processador, ou seja, se nosso processador possui 32 registradores,
iremos utilizar 32 cores. Para desenvolver o algoritmo, Appel [2] divide o mesmo em 4
partes, Build, Simplify, Spill e Select.

A fase inicial, denominada Build, é responsável pela construção do grafo, anali-
sando os vértices existentes e as colisões de live range de cada um deles, alcançando um
resultado semelhante ao grafo da Figura 1.



Figura 1. Grafo de inferência

A segunda fase (Simplify) consiste em simplificar o grafo, para facilitar a
coloração, partindo do conceito de que, se possuı́mos N cores, um vértice que possui
até N − 1 arestas, sempre irá ter uma cor disponı́vel para que ele seja colorido, sendo
assim, retiramos os vértices que cumprem essa regra e o colocamos em uma pilha, até que
não exista mais nenhum vértice, ou, nenhum vértice cumpra essa regra. Veja o exemplo
na Figura 2, considerando que temos 3 registradores.

Figura 2. Grafo de inferencia - Simplify

Como se pode perceber, foi uma tarefa simples simplificar o grafo até remover
todos os vértices quando possuı́amos 3 registradores, porém, nem sempre o número de
registradores irá permitir uma simplificação tão simples, por esse motivo, temos a ter-
ceira faze do algoritmo, a fase chamada Spill. Quando não conseguimos mais realizar a
simplificação de um grafo na fase anterior, nos precisamos mudar de abordagem, dessa
forma, escolhemos um vértice que não cumpre o critério para a simplificação e remo-
vemos ele do grafo, quando um vértice é removido dessa forma, ele é marcado como
potencial Spill, ou seja, é possı́vel que, ao tentar colorir esse vértice, nenhuma cor esteja
disponı́vel, tornando necessário enviar alguma informação para a memória principal, mo-



dificando assim o live range, para que a alocação possa ser realizada, após concluı́da essa
fase, retornamos a fase de Simplify, até que todos os vértices do grafo sejam removidos.

Por fim, a fase final consiste em reposicionar os vértices, desempilhando um a um,
e atribuindo uma cor a ele, lembrando que, não podemos atribuir uma cor a um vértice,
se esse possui algum vizinho que já possui essa cor, veja o exemplo na Figura 3, onde
continuamos a partir de onde paramos na Figura 2, usando verde, azul e amarelo pra
representar os registradores.

Figura 3. Grafo de inferencia - Select

No caso de não ser possı́vel colorir o grafo, é realizado um Spill, ou seja, alguma
variável deve ser selecionada para ser enviada a memória principal, isso faz com que a
análise do live range gere um resultado diferente, e como consequência, um grafo dife-
rente, repetindo todo o processo, até que se consiga realizar a alocação.

3. Objetivos

Os estudos que integram inteligência artificial com alocação de registradores, normal-
mente utilizam-se de algoritmos evolucionários, como pode Enxame de Abelhas [10],
colônia de formigas[6], Enxame de partı́culas[9], entre outros. Esses algoritmos tem uma
caracterı́stica interessante, pois o programador não define uma forma de encontrar uma
resposta, ele define o comportamento, dessa forma, é possı́vel encontrar resultados inte-
ressantes que não poderiam ser encontrados facilmente utilizando uma lógica direta, por
esse motivo, quando bem aplicadas, essas heurı́sticas podem resultar em um algoritmo
que encontra bons resultados de uma forma eficiente.

Uma das heurı́sticas aplicada a coloração de grafos é a colônia de formigas [6],
essa heurı́stica se baseia na ideia de feromônio das formigas, onde cada formiga cria um
caminho inicialmente aleatório, e quanto melhor o resultado, a quantidade de feromônio
naquele caminho cresce, e o desejo das formigas de o seguirem aumenta até que todas
sigam sempre o mesmo caminho, que é considerado o caminho ’Bom’.



A Heurı́stica de Enxame de abelhas também já foi usada para coloração de gra-
fos, essa heurı́stica se baseia em 3 classes de abelhas, as Batedoras, as trabalhadoras e
as observadoras, inicialmente, uma batedora escolhe um nó, baseada em uma sequência
aleatória, e envia uma abelha trabalhadora para ele, nesse momento, o nó com uma abelha
trabalhadora é colorido com a primeira cor, em seguida, as abelhas observadoras buscam
nos outros nós, aqueles que podem receber uma trabalhadora, ou seja, ele colore um nó
que não é adjacente àqueles já coloridos, e repetem até que não encontre nenhum nó
que pode ser colorido, nesse ponto, uma nova batedora é enviada, e recomeça o processo
utilizando outra cor, e assim sucede até que todo o grafo esteja colorido, Inicialmente,
essa sequência que serve de base para a coloração, que inicialmente é aleatória, vai sendo
modificada, usando como base, outras sequências geradas, simulando um processo de
mutação no enxame das abelhas.[4, 10]

O Objetivo de aplicar essas heurı́sticas em uma alocação de registrados, mesmo
que não utilizando para coloração de grafo, é buscar encontrar resultados melhores em
relação ao coeficiente Spill/Tempo de compilação, otimizando o compilador, para que en-
contre alocações mais eficientes em um perı́odo menor de execução. Por esses motivos,
esse trabalho tem como objetivo, desenvolver um algoritmo para alocação de registrado-
res, utilizando-se de heurı́sticas da inteligência artificial, e realizar uma comparação entre
os resultados encontrados pelo algoritmo proposto em relação aos algoritmos disponı́veis
atualmente.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para poder realizar o objetivo, deverá ser realizada uma pesquisa relacionada as
heurı́sticas de Inteligência artificial, verificas quais heurı́sticas não foram exploradas de
forma satisfatória para a alocação de grafos, e quais delas podem ser aplicadas a esse
problema. Selecionar uma das heurı́sticas encontradas, levando em consideração, a simi-
laridade com o problema proposto, e sua facilidade de implementação, e implementar um
algoritmo de alocação de grafo baseado nesta heurı́stica. Por fim, realizar uma análise
comparativa entre o tempo de compilação do código e o número de spills gerados pelo
alocador criado, em comparação com o de outros trabalhos, como o trabalho de Silveira
[10], que utiliza uma heurı́stica de inteligência artificial, aplicada ao compilador LLVM.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Desenvolver um algoritmo de alocação de grafo para servir de base de
comparação.

2. Pesquisar heurı́sticas de Inteligência Artificial
3. Selecionar heurı́sticas compatı́veis com o problema proposto
4. Verificar quais das heurı́sticas compatı́veis com o problema, já foram exploradas

pela comunidade, em relação à coloração de grafos
5. Das Heurı́sticas resultantes das etapas anteriores, verificar qual delas deverá ser

utilizada nesse trabalho.
6. Implementar um algoritmo baseado na heurı́stica selecionada para coloração de

grafos.
7. Realizar uma análise comparativa entre os resultados encontrados e aqueles ex-

postos pela comunidade de pesquisa.



Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez

Atividade 1 x x
Atividade 2 x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Esse trabalho tem como objetivo, auxiliar a comunidade no desenvolvimento de aloca-
dores cada vez melhores, para que possamos ter compilações cada vez mais eficientes,
explorando uma vertente que pode ou não ser promissora, assim, estimulando outros tra-
balhos na área, para refinar a heurı́stica testada, e caso essa heurı́stica não tenha bons
resultados, mostrar um caminho a não seguir.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques,

and Tools. Addison-Wesley, Reading, MA, 1986.

[2] Andrew W. Appel. Modern Compiler Implementation in Java. Cambridge University
Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, United Kingdom, 1998.

[3] Gregory J Chaitin, Marc A Auslander, Ashok K Chandra, John Cocke, Martin E Hopkins,
and Peter W Markstein. Register allocation via coloring. Computer languages,
6(1):47–57, 1981.

[4] Morteza Dorrigiv and Hossein Yeganeh Markib. Algorithms for the graph coloring pro-
blem based on swarm intelligence. In The 16th CSI International Symposium on
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012), pages 473–478. IEEE,
2012.

[5] Alane Marie de Lima. Algoritmos exatos para o problema da coloração de grafos. 2017.

[6] Carla Negri Lintzmayer, Mauro Henrique Mulati, and Anderson Faustino da Silva. Re-
gister allocation with graph coloring by ant colony optimization. In 2011 30th
International Conference of the Chilean Computer Science Society, pages 247–255.
IEEE, 2011.



[7] Steven S. Muchnick. Advanced Compiler Design and Implementation. Morgan Kauf-
mann Publishers, 340 Pine Street, Sixth Floor, San Francisco, CA 94104-3205,
USA, 1997.

[8] LLVM Project. The LLVM Target-Independent Code Generator, 2020 (accessed June 4,
2020).

[9] Israel Rebollo-Ruiz and Manuel Graña. Further results of gravitational swarm intelli-
gence for graph coloring. In 2011 Third World Congress on Nature and Biologically
Inspired Computing, pages 183–188. IEEE, 2011.

[10] Felipe dos Santos Silveira. Alocação de registradores utilizando inteligência artificial.
2013.


	Introdução
	Alocação de Registradores por Coloração de Grafo
	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

