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Abstrakt

Dynamisk binär översättning är en teknik för att köra program kompilerade för en 
plattform  på  en  annan  inkompatibel  plattform.  Tekniken  finns  bland  annat 
implementerad i många konsolemulatorer,  men det finns även andra exempel där 
tekniken använts, t.ex. vid arkitekturskiften. Nära besläktade områden är dynamisk 
kompilering  och  dynamisk  optimering.  För  att  undersöka  tekniken  (dynamisk 
översättning) närmare implementerades den i en, redan färdig, interpretativ (switch-
baserad) Chip-8 emulator.  Översättningen sker  till  x86 instruktionsuppsättningen. 
Prestandan av den nya emulatorn jämfördes med den interpretativa versionen och 
visade sig vara 6-7 gånger snabbare i dessa tester.

Nyckelord / Keywords: dynamic translation, binary translation, dynamic 
recompilation, emulation, dynamic compilation, compilation
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1 Inledning

De flesta förknippar antagligen emulatorer med emulering av äldre spelkonsoler, till 
exempel GB, NES, SNES, N64, PSX och så vidare. Faktum är att emulering används 
till  mycket  mer  än  så  och är  idag  ett  aktuellt  ämne,  se  [1].  Hur  ska  till  exempel 
bibliotek bevara digitala verk och hålla dessa åtkomliga i decennier framöver?

Emuleringstekniker har vid flera tillfällen använts för att göra arkitekturskiften 
smidigare. Det finns flera exempel på detta, bland annat av Apple [2] och HP [3].

Javas  virtuella  maskin  (Hotspot)  har  likheter  med  emulering  och  har  återupplivat 
begreppet JIT (Just-in-time compilation), som är en form av dynamisk översättning. 
Dock inte en binär översättare eftersom indata är Java bytekod  [4]. Det finns även 
andra exempel på kända emulatorer. Ardi's Executor är en emulator för att köra Mac 
applikationer  på  PC  [5].  FX!32 utvecklades  av  Digital  för  att  köra  NT-x86 
applikationer på Alpha processorn  [6]. I konsolsammanhang kan vi hitta hur  många 
exempel som helst: MAME [7], Nestopia [8], Znes [9], Project64 [10] med flera.

Emulering kan ses som en form av virtualisering där den emulerade plattformen och 
värdplattformen är av olika arkitektur. Ofta när man pratar om virtualisering så är den 
emulerade plattformen och värdplattformen av samma arkitektur,  så  kallade native 
virtual  machines  [11].  Exempel  på  detta  är  VMWare  Workstation  [12]  och  Sun 
VirtualBox [13].

Ett nära besläktat område till emulering är simulering, men syftet är här att mer exakt 
modellera en arkitektur eller en specifik del av den  [11]. Det finns dock simulatorer 
som implementerar dynamisk översättning. Två exempel på detta är Embra [14] och 
Shade [15].

Det enklaste sättet att emulera är att konstruera en interpretator, men ett problem som 
uppstår när mer krävande system ska emuleras är att  systemet kommer gå mycket 
långsamt. Emulering kräver många extra klockcykler, speciellt om implementationen 
är interpretativ [16]. En lösning på detta är att implementera binär översättning. Denna 
teknik kan delas upp i två kategorier: Statisk och dynamisk [16]. Detta examensarbete 
inriktar  sig  på  dynamisk  (binär)  översättning  eller  kanske  mer  känt  som dynamic 
(binary) translation på engelska. Begreppet är även känt som dynamic recompilation 
(dynarec) i hobbyistemulatorsammanhang.

2 Syfte

Syftet  är  att  undersöka  hur  dynamisk  översättning  fungerar  och  hur  tekniken  kan 
implementeras i en Chip-8 emulator. Tanken är att ta en färdig interpretativ Chip-8 
emulator och implementera dynamisk översättning till x86.
 
Chip-8  är  ett  enkelt  system  och  större  delen  av  tiden  kan  således  dedikeras  till 
dynamisk översättning istället för att sätta sig in i hur plattformen fungerar. När detta 
examensarbetet skrivs finns ingen implementation av dynamisk översättning för just 
Chip-8. Det kan vara intressant att konstruera ett prestandatest för att kontrollera hur 
snabb implementation blev.
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2.1 Frågeställningar

• Hur  fungerar  dynamisk  översättning  och  kan  vi  hitta  exempel  där  detta  är 
implementerat?

• Hur kan dynamisk översättning till x86 implementeras i en Chip-8 emulator?

• Hur  mäter  vi  prestandan  av  implementationen  och  jämför  den  med  den 
interpretativa  lösningen?  Hur  mycket  snabbare  blev  implementationen  med 
dynamisk översättning?

3 Bakgrund

Emulering  är  en  teknik  för  att  köra  binära  filer  kompilerade  för  en  plattform, 
målplattformen, på en annan inkompatibel plattform, värdplattformen [16]. Begreppen 
mål- och värdplattformen kommer att  användas i  denna rapport  för  att  referera  till 
respektive plattform.

Emulering kan i huvudsak implementeras med två olika metoder: Interpretering, 
och binär översättning [16].

Som nämndes i inledningen så är emulering idag ett aktuellt ämne. Vi lever i en digital 
tid  där  mycket  kultur  och  litteratur  skapas  digitalt.  Detta  kan  leda  till  bekymmer 
eftersom ny hårdvara  hela tiden utvecklas och ersätter gammal hårvara.  Någonting 
som konstruerades för tio år sedan kanske inte är kompatibelt med dagens datorer. Ett 
lösning på detta kan vara migrering, men konverterar vi data finns risken att vi tappar 
information [17]. Om man även tar i beaktning att migreringen i sådant fall måste ske 
varenda gång en ny plattform införs, inser man att detta inte är en hundraprocentig 
lösning.  Vi  har  även  bekymret  att  det  inte  är  möjligt  att  migrera  exekverbara 
applikationer om inte källkoden finns att tillgå. Ett sätt att lösa detta är att skapa en 
emulator som emulerar hårdvaruplattformen som verket i fråga är avsett att köras på.

Bibliotek  ställs  idag  inför  detta  bekymmer.  Ett  experiment  genomfördes  i 
Nederländerna år 2000, i uppdrag av nationalbiblioteket, där syftet var att undersöka 
om emulering var en fungerande lösning på detta problem [18]. Man kom fram till att 
emulering mycket väl skulle kunna användas för att lösa detta.

Emulering har även använts ett flertal tillfällen vid arkitekturskiften. Det finns flera 
exempel  på  detta.  När Apple  bytte  arkitektur från  Motorola  68K till  PowerPC, så 
konstruerades en emulator, DR emulator, för att köra de gamla programmen på den 
nya arkitekturen  [16]. Likaså, vid skiftet från PowerPC till IA-32 utvecklade Apple 
ytterligare en emulator, Rosetta [2]. Emulatorn integrerades i operativsystemet för att 
göra skiftet så smidigt som möjligt. Ett annat exempel är emulatorn Aries (utvecklad 
av HP) som gör det möjligt att köra HP-UX PA-RISC applikationer på HP-UX IA-64 
maskiner [3]. Både Aries och Rosetta implementerar dynamisk översättning.
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3.1 Interpretativ CPU emulering

Den  enklaste  emulatorn  består  av  en  interpretator  som  tolkar  och  exekverar 
programinstruktioner.  I  en  interpretativ  emulator  skapar  vi  en  abstraktion  av 
processorn  bestående  av  en  loop,  ett  antal  variabler  för  register  och  statusbitar 
(flaggor),  samt en switch-sats där instruktionerna radas upp och exekveras  [16],  se 
kodexempel 1. En annan lösning är att implementera en så kallad hopptabell [16]. Här 
använder  man  sig  av  en  array  med  funktionspekare  och  varje  instruktion  hos 
målplattformen mappas till en offset i arrayen. 

Ytterligare  effektivisering  kan  åstadkommas med en  trådad interpretator  [16]. 
Tekniken tas inte upp närmare, men vi kan konstatera att en sådan lösning kan vara 
upp  till  två  gånger  snabbare  än  en  klassisk  (switch-baserad)  interpretator.  Detta 
resultat kom M. Anton Ertl och David Gregg (2001) fram till när de jämförde dessa 
konstruktionslösningar på moderna superskalära processorarkitekturer [19].

Många plattformar använder flaggor för att indikera utgången av diverse logiska och 
aritmetiska operationer. Detta måste i sådant fall också emuleras. Att beräkna dessa 
statusbitar manuellt  tar mycket tid och bidrar till att en interpretator är så  långsam 
[16]. En av fördelarna med dynamisk översättning är att vi slipper denna beräkning.

3.2 Statisk översättning

Nästa  teknik  vi  tar  upp  är  statisk  översättning.  Tanken  är  här  att  analysera  och 
översätta programmet innan körning [11]. Det kanske låter enkelt, men är dock inte så 
enkelt i praktiken eftersom det är mycket svårt att avgöra vad som är kod respektive 
data [16]. Även självmodifierande kod och indirekta hopp sätter käppar i hjulen [16]. 
Det finns dock sätt att lösa detta. Koden kan profileras innan den översätts och på så 
sätt kan vi skilja mellan kod och data [16]. Programmet kan efter översättning köras i 
en enkel miljö som tillhandahåller en interpretator att falla tillbaka på när det behövs, 
till exempel vid självmodifierade kod och okända (t.ex. indirekta) hopp [16]. I många 
fall  måste  denna miljö  även  stödja  översättning av systemanrop och emulering  av 
avbrott  (interrupt)  med  mera  [16].  Kodexempel  2  visar  algoritmen  hos  en  statisk 
översättare.
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Kodexempel 1. Huvudloopen i en interpretator.

for(;;)
{

opcode = getopcode(pc++);

switch(opcode)
{

case opcode_1: //implementation här
case opcode_2: //implementation här
case opcode_3: //implementation här
//osv...

}
}



FX!32  är  en  känd  emulator,  utvecklad  av  Digital,  för  att  köra  x86  program 
kompilerade  för  Windows  NT  4.0  på  Alpha  processorn  [6].  Implementationen  är 
mycket  effektiv  och  använder  en  form  av  statisk  översättning  och  interpretering. 
Första gången en NT-x86 applikation exekveras görs detta av en interpretator samt 
profiler  som analyserar  koden (bl.a.  flödesanalyser).  Efter  att  programmet  avslutas 
startas  en  bakgrundsprocess  som  översätter  så  mycket  kod  som  möjligt.  Dessa 
kodblock  sparas  i  en  databas  och  hämtas  nästa  gång applikationen  exekveras.  [6] 
Eftersom översättningen baseras på profileringsinformationen från första körningen, så 
är  egentligen  tekniken  mer  lik  dynamisk  översättning  än  statisk.  FX!32  har  till 
exempel inga problem att skilja mellan kod och data.

3.3 Dynamisk översättning

Den här tekniken går ut på att översätta programmet under tiden det exekverar. Det är 
inga problem att hantera indirekta hopp och även självmodifierande kod kan hanteras, 
men kräver att emulatorn stöder detta. [16] 

Här  översätter  vi  block  av  kod  och  sparar  den  översatta  koden  i  ett  cache 
(translation cache) för exekvering senare [16]. Programflödet kommer att bestämma i 
vilken ordning och vilka delar av programmet som översätts [16]. Detta medför också 
att det inte är några bekymmer att skilja data från kod. Figur 1 visar komponenterna i 
en dynamisk översättare och hur de samverkar.
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Kodexempel 2. Victor Moya del Barrio [16] ger detta exempel  
på algoritmen hos en statisk översättare.

translate all
search basic block (+ profiling)
for all basic blocks

translate to IR
optimize block
store block

global optimizations
for all basic blocks

generate target code
store code

executeall/executeN

Figur 1: Här visas de komponenter som ingår i en dynamisk översättare och hur de samverkar.

Dispatcher

Kodcache

Översättare

(Kodblock)
Anropa kod

Lägg in översatt block I cachet

Returnera

Översätt



Eftersom  de  översatta  kodblocken  består  av  maskinkod  och  exekveras  direkt  av 
processorn  blir  implementationen  snabb.  Vi  behöver  inte  bry  oss  om  att  beräkna 
flaggor, det görs automatiskt av processorn när kod exekveras. 

En  dynamisk  översättare  kan  vara  över  en  magnitud  snabbare  än  en  bra 
(eventuellt trådad) interpretator [16]. Ett exempel är Javas virtuella maskin, Hotspot, 
där den genererade maskinkoden, i de flesta fall, exekverar minst tio gånger snabbare 
än interpreterad javakod. I vissa fall mer än två magnituder snabbare. [20]

På grund av att vi exekverar block av kod kommer emulatorn inte bli lika exakt. Det är 
till exempel möjligt att ett avbrott (interrupt) sker under exekvering av ett block, men 
vi hanterar det inte förrän blocket exekverat klart. Vid konstruktion av en dynamisk 
(binär) översättare så får man väga emulatorns exakthet (accuracy) mot dess snabbhet. 
En snabbare implementation är ofta mindre exakt [16].

Dynamisk översättning kan hantera  självmodifierande kod om den konstruerats  att 
göra det, men detektering av sådan kod är ofta kostsam [16]. Generering av ny kod 
hanteras implicit eftersom programflödet styr översättningen. När programmet hoppar 
till den nya koden kommer den att översättas.

En nackdel med dynamisk översättning är att vi låser oss till en arkitektur. Jämför med 
en kompilator  som genererar  kod för  en specifik  processor.  Implementationen blir 
alltså inte portabel. Vill vi flytta implementationen måste den dynamiska översättaren 
anpassas till processorn på den nya plattformen. Det har dock forskats en del hur detta 
problem kan lösas. Ett exempel är den virtuella maskinen Strata [21]. Strata erbjuder 
en infrastruktur för att enklare implementera dynamiska översättare och flytta dessa 
mellan olika arkitekturer. Ett annat exempel är UQDBT [22], som också försöker lösa 
dessa problem.

Tekniken  bakom  dynamisk  översättning  har  även  fler  användningsområden  än  i 
emulering.  Ett  nära  besläktat  område är  optimering av program under körning,  så 
kallad  dynamisk  optimering  (dynamic  optimization).  Under  körtid  (runtime)  finns 
möjlighet  att  undersöka  hur  kod  beter  sig  och  på  så  sätt  hitta  nya 
optimeringsmöjligheter, som inte går att hitta då programmet kompileras statiskt från 
källkoden [16]. Ett exempel på detta är Dynamo, utvecklad av HP [23].

En  av  dom  tidigare  implementationerna  av  dynamisk  översättning  eller  närmare 
bestämt  JIT utvecklades,  redan  1984,  av  Deutsch  och  Schiffman  för  att  exekvera 
bytekoden från Smalltalk-80. Smalltalk-80 var från början ett interpreterat språk som 
exekverades  i  en  virtuell  maskin.  Den  nya  virtuella  maskinen  med  dynamisk 
översättning  visade  sig  exekvera  bytekoden  runt  hundra  procent  snabbare  än  den 
interpretativa varianten. [24]

Javas  virtuella  maskin,  Hotspot,  är  ett  lite  mer  modernt  exempel  på  JIT,  eller 
dynamisk kompilering (dynamic compilation) som det också kallas.

Se kodexempel 3 för ett exempel på hur huvudloopen i en dynamisk översättare kan 
se ut.
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3.3.1 Dispatcher

Dispatcher kallas vanligtvis den del som kontrollerar om ett kodblock finns översatt 
eller  inte.  Finns  kodblocket  i  kodcachet  hoppar  dispatchern  till  det  och  blocket 
exekveras. Om kodblocket däremot inte finns i cachet anropas istället  översättaren. 
Det översatta blocket sätts sedan in i kodcachet och exekveras av dispatchern.

3.3.2 Kodcache

I  kodcachet  (translation  cache  på  engelska)  lagras  de  översatta  kodblocken. 
Kodblocken är länkade till en tabell, som mappar den emulerade programräknaren till 
översatta kodblock. I de flesta fall är detta en hashtabell. När ett block ska exekveras 
hämtar dispatchern adressen till kodblocket och hoppar dit. [16]

Kodcachet  kan  implementeras  på  olika  sätt.  Ett  alternativ  är  att  hela  cachet 
allokeras när emulatorn startas. Detta förbättrar lokaliteten hos kodblocken och man 
har möjlighet att ordna om blocken för ännu bättre lokalitet [16]. Detta är att föredra 
om blocken ska länkas. Det andra alternativet är att helt enkelt reservera minne för 
kodblock vartefter det behövs. Detta kan dock ge fragmenterad kod.
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Kodexempel 3. Ett kodexempel på huvudloopen hos en dynamisk översättare. 

for(;;)
{

//försök att exekvera koden som PC pekar på från cachet
if(cache.execute(PC) == false)
{ 
//koden är inte översatt!

tmpPC = PC; //spara PC

//emittera instruktioner till translatorn säger stop
while(translator.emit(getinstr(PC)))

inc(PC); //öka till nästa instruktionposition

//hämta ett eller flera översatta block och spara i 
//cachet
while(translator.moreBlocks())

cache.insert(translator.getblock());

cache.linkblocks(); //inte nödvändigt, men bra

PC = tmpPC; //återställ PC
}

//Hantera andra saker, t.ex. input, grafik osv.
}



3.3.3 Översättning och kodgenerering

Översättaren  (translator  på  engelska)  har  till  uppgift  att  översätta  koden.  När 
dispatchern  upptäcker  att  ett  kodblock  inte  finns  översatt  matas  instruktioner  till 
översättaren till  den säger stopp.  Det  nya kodblocket  sätts  in  i  kodcachet  och kan 
exekveras av dispatchern. [16]

Det  första  som  händer  i  översättaren  är  att  instruktionerna  avkodas  och 
representeras i de flesta fall av en struktur. Allt från en enkel lista till mer avancerade 
IR  (mellankod).  Denna  del  kan  jämföras  med  mellankodsgenereringen  hos  en 
kompilator där vi skapar en liknande struktur,  som till  exempel three-address code 
[25].

I översättaren kan vi nu genomföra diverse transformationer (optimeringar), men 
eftersom översättningen måste gå snabbt (det sker i körtid) är antalet optimeringar som 
kan göras begränsat [16]. I en enkel översättare bryr vi oss inte om att optimera koden. 
Här genereras ofta koden utifrån fördefinierade funktioner, en så kallad mallbaserad 
dynamisk översättare (template based dynamic translator) [16].

Översättaren  har  också  till  uppgift  att  mappa  register  mellan  mål-  och 
värdplattformen. Återigen kan vi jämföra med en kompilator där registerallokeringen 
sker vid samma tillfälle, i kodgenereringsfasen [25]. När det gäller dynamisk (binär) 
översättning är det bäst att använda statisk registerallokering, det vill säga att varje 
register  hos  målplattformen  mappas  till  ett  register  hos  värdplattformen  [16].  Om 
värdplattformen har färre register än målplattformen så kan inte alla register allokeras 
statiskt. En variant kan vara att allokera de vanligast använda registerna statiskt och 
resten  dynamiskt  eller  att  allokera  alla  register  dynamiskt  [16].  En  algoritm  för 
dynamisk registerallokering är Linear Scan [26]. Algoritmen kräver bara en passering 
över koden. Den är därför snabb och passar bra där tiden är en begränsande faktor, 
som är fallet med dynamisk översättning. Hotspot (JVM) använder en utökad version 
av denna algoritm när applikationer exekverar i klientläget [4].

Som vi har nämnt så har översättaren visa likheter med en kompilator. En kompilator 
har dock mer information att arbeta med då indatan är ASCII, det vill  säga vanlig 
källkod  [25].  En  kompilator  delas  upp i  frontend  och  backend.  Frontend hanterar 
lexial-,  syntaktisk-,  och  semantisk  analys  samt  mellankodsgenerering.  Backend 
ansvarar för  optimering och kodgenerering. [25] Översättaren är alltså mycket  lika 
backend hos en kompilator, så när som på mellankoden.
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Figur 2: Likheten mellan en binär översättare (vänster) och en kompilator (höger)
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3.3.4 Kodblock och blockstorlek

Storleken på kodblocken är viktigt för att få en snabb implementation. Om blocken är 
för små kommer mycket tid spenderas hos dispatchern och vinsten av att exekvera kod 
direkt på processorn blir mindre. Om kodblock däremot är för stora så kan emulatorn 
förlora exakthet, i alla fall i de implementationer där vi t.ex. måste emulera avbrott 
(interrupts) och så vidare. När vi exekverar kodblock så kommer avbrottssignalen inte 
att hanteras förrän blocket exekverat klart.

Det är inte helt trivialt att dela upp programinstruktioner i block. Speciellt svårt är det 
att  hantera  indirekta  hopp eftersom mål-  och värdplattformen inte  kommer mappa 
koden till samma minnesadresser. Den enklaste lösningen är att dela upp koden i basic 
blocks (se figur 3), på samma sätt som i en kompilator [25]. Definitionen av ett basic 
block är att koden endast har en startpunkt och en slutpunkt, alltså får ingen annan kod 
hoppa in i kodblocket på annat ställe än startpunkten. [25]. 

Nackdelen med denna lösning (basic blocks) är att kodblocken blir korta och många 
returer  till  dispatchern  kan  bli  dyrt.  För  att  råda  bot  på  detta  kan  blocklänkning 
implementeras eller så kan man kombinera flera basic blocks till ett stort kodblock, en 
så kallad translation unit. Detta görs till exempel i FX!32 emulatorn, bland annat för 
att kunna applicera globala optimeringar [6].

En teknik som ger rätt så stora block är att översätta till vi stöter på ett hopp där 
vi inte kan bestämma destinationen [16].

I  regel  har  varje  kodblock  en  startkod  och  en  slutkod  (även  kallat  prelouge  och 
epilouge). Startkoden återställer processorns register från cpu-context-strukturen och 
slutkoden sparar  registren  till  denna struktur.  [16]  Detta  måste  vi  göra  annars  går 
processorns  tillstånd  förlorad  efter  ett  kodblock  exekverat  klart.  Om  mer 
tillståndsinformation hos processorn måste sparas, som till exempel flaggor, använder 
vi samma struktur.
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Figur 3: Här visas flödet mellan tre basic blocks. B1 avslutas 
med en if-sats. Om if-satsen är sann dirigeras flödet till B3.

a = 10
b = a + c
...
IF b > 42 THEN

GOTO B3

...
B2

B1

B3

...

...



3.3.5 Blocklänkning

Genom att länka block slipper man returnera till dispatchen lika ofta. Arbetar man 
med små block (t.ex. basic blocks) kan detta vara nödvändigt. Länkningen går helt 
enkelt till så att ett hopp utförs till nästa block istället för att returnera till dispatchen 
[16], se figur 4. Det är viktigt att hoppet är direkt (jämf. indirekt), så att det går snabbt. 
Strata stöder blocklänkning [21], likaså Dynamo [23], Embra [14], Shade [15] och de 
flesta andra implementationer.

3.4 Självmodifierande kod

Kod som modifierar  sig  är  kostsamt  att  hantera  i  en emulator  som implementerar 
dynamisk översättning [16]. I en interpretator så är detta däremot inget problem. Det 
har att göra med hur en interpretator fungerar. Den läser en instruktion i taget från 
minnet,  avkodar  och  exekverar  [16].  Om en  instruktion  modifierar  instruktioner  i 
minnet så hanteras detta implicit eftersom interpretatorn hela tiden läser en instruktion 
i taget från det emulerade minnet.

Återgår vi till problemet med dynamisk översättning kan man snabbt inse att det inte 
är  lika  enkelt.  Här  handskas  vi  med  översätta  kodblock,  där  varje  översättning 
motsvarar  ett  minnesområde  i  det  emulerade minnet.  Om det  skrivs  till  ett  sådant 
område måste motsvarade kodblock i cachet tas bort och översättas igen.

Det  finns  olika  tekniker  för  att  handskas  med  problemet.  Emulatorn  kan 
kontrollera varje skrivning till minnet, men detta kommer såklart att göra emulatorn 
långsammare. Ett annat alternativ är att generera en kontrollsumma för varje översatt 
minnesområde  och  knyta  denna  kontrollsumma  till  det  översatta  kodblocket  [16]. 
Innan  exekvering  av  kodblocket  beräknas  kontrollsumman  för  det  översätta 
minnesområdet och jämförs med den tidigare kontrollsumman. Om summorna är lika 
vet vi att koden (antagligen) inte modifierats. Att kontrollera varje block på detta sätt 
före exekvering fungerar, men kommer självfallet att göra emulatorn långsammare.
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Figur 4: Dispatchern anropar ett block som själv anropar nästa block och så vidare.

Dispatchern anropar

Returnerar till dispatchern



Ytterligare  ett  sätt  att  detektera  självmodifierande  kod är  att  skrivskydda  det 
minnesområde  som  motsvaras  av  ett  översatt  kodblock.  Detta  kräver  dock  att 
operativsystemet  tillhandahåller  systemfunktioner  för  att  hantera  datorns  MMU 
(Memory  management  unit).  Om en  skrivning  sker  till  ett  skyddat  minnesområde 
genererar  MMU  enheten  ett  undantag  (exception),  som  vidarebefodras  via 
operativsystemet till emulatorn. [16] Ett exempel på ett sådant systemanrop är mmap() 
i UNIX [27].

3.5 Dynamisk generering av kod

Program kan generera ny kod under körning. Emulatorer med dynamisk översättning 
är  ett  bra  exempel  på  program  som  gör  detta.  Detta  hanteras  implicit  i  både 
interpretering och dynamisk översättning, eftersom vi med dessa tekniker kommer att 
styras till den nya koden av programflödet.

3.6 Indirekta hopp

Indirekta hopp (indirect branch) är när hoppdestinationsadressen inte är en konstant. 
Destinationen kan finnas i ett register eller i minnet. Det kan till exempel vara så att 
minnesadressen genereras av programkoden under körning och adressen blir endast 
känd precis innan programmet hoppar dit. I en interpretator hanteras detta automatisk, 
men i fallet med dynamisk översättning så är det lite krångligare.

När  vi  stöter  på  ett  indirekt  hopp  i  dynamisk  översättning  är  den  enklaste 
lösningen  att  returnera  till  dispatchern  som  i  sin  tur  exekverar  rätt  block  från 
kodcachet. Denna lösning kan vara kostsam eftersom vi måste returnera samt slå upp 
adressen  i  hashtabellen  (som  länkar  översatta  block  till  den  emulerade 
programräknaren). Det bästa är så klart att direkt hoppa till nästa kodblock.

En  lösning  för  att  slippa  returnera  till  dispatchern  är  att  implementera  IBTC 
(Indirect branch translation cache). Vi har då ett separat cache för indirekta hopp som 
kan kommas åt direkt från kodblocken. Antingen samsas alla block om samma cache 
eller så får varje indirekt hopp ett eget litet cache. [28] Denna teknik, samt två andra 
tekniker (Sieve och Indirect branch inlining), evalueras i [28], men dessa tekniker tas 
inte upp här.

3.7 Javas virtuella maskin (JVM)

Javas virtuella maskin, Hotspot, tillhandahåller en plattform för exekvering av Java 
bytekod. Den senaste versionen av Hotspot lanserades av Sun i och med Java version 
6.

Hotspot  är  en  mycket  avancerad  virtuell  maskin  som  förlitar  sig  både  på 
interpretering  och  dynamisk  översättning  eller  närmare  bestämt  dynamisk 
kompilering, i Java sammanhang känt som JIT [4].

Hotspot  beter  sig  olika  beroende  på  om den  körs  i  server-  eller  klientläget. 
Klientläget  prioriterar  bland  annat  snabb  uppstart  och  sparsam  minnesallokering. 
Serverläget har däremot inte dessa krav och därför kan stor del av koden analyseras 
och översättas redan under uppstarten. [4]

Det är inte all bytekod som översätts till maskinkod, utan bara de delar som exekverar 
ofta, så kallade hotspots (därav namnet på JVM). Resten av bytekoden kommer att 
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interpreteras. Interpretatorn har även till uppgift att samla information om koden, så 
kallad profilering. [4]

3.7.1 Hotspots

Som nämndes tidigare  är detta kod som exekverar ofta.  Det  kan till  exempel vara 
metoder som anropas ofta eller slingor. Innan bytekoden når ren maskinkod går den 
genom ett antal transformationer och optimeringar. Förutom bytekoden använder JVM 
ytterligare  två  mellankodsrepresentationer,  HIR och LIR [4].  HIR eller  High  level 
intermidiate  representation  är  av typen  SSA (Static  single  assignment)  [4].  Koden 
delas, under transformering till HIR, upp i basic blocks [4].

Nästa steg är att transformera koden till LIR (Low level intermidiate representation) 
[4]. Koden är nu nära besläktad med ren maskinkod. Koden analyseras för att bland 
annat  bestämma  registerallokering.  I  klientläget  används  Linear  scan  register 
allocation [4]. Härifrån genereras sedan maskinkoden [4].

3.8 Chip-8 plattformen

Chip-8 är ett programmeringsspråk designat av Joseph Weisbecker och är konstruerat 
att köras i en interpretator. Språket konstruerades för att köras på COSMAC VIP och 
Telmac 1800, under 1970-talet. Syftet var att göra det lättare att konstruera spel till 
dessa plattformar. [29] 

Chip-8 har 35 instruktioner. Det finns en utökning av Chip-8 kallat SuperChip 
med några fler instruktioner och högre grafikupplösning. [29] 

Chip-8  innefattar  16  stycken  åttabitarsregister,  numrerade  V0-VF.  Varav  det  sista 
registret VF används som flaggregister, bland annat för att indikera carry vid addition 
och  (not)  borrow  vid  subtraktion.  Vid  höger-  och  vänsterbitskiftning  låter  vi  VF 
innehålla lägsta respektive högsta biten. VF indikerar också kollision mellan sprites. 
[29]

Det finns ett speciellt sextonbitarsregister (I) som endast används för adressering 
av minnet. Detta register är 16 bitar eftersom minnet hos Chip-8 är 3 584 byte. Minnet 
adresseras från 200h till FFFh. Anledningen till att det inte adresseras från noll är att 
Chip-8 interpretatorn låg i  minnesområdet  0-200h hos  COSMAC VIP och Telmac 
1800. [29]

Inmatning  görs  via  16  knappar  numrerade  0-Fh.  Chip-8  tillhandahåller  tre 
instruktioner för att hantera inmatning. Två av dessa kontrollerar om en given knapp 
är intryckt eller släppt. Den tredje väntar på en knapptryckning. [29]

Plattformen tillhandahåller en stack för subrutinsanrop. Det enda som lagras här 
är dock återhoppsadressen och stacken har endast plats för 16 poster. Detta medför en 
begränsning  på  max  16  nästlade  subrutinsanrop.  Grafiken  är  monokrom  med  en 
upplösning på 64 x 32 pixlar. [29]

Chip-8 har två timers, ljudtimer och fördröjningstimer. Dessa räknar ner till 0 med en 
hastighet av 60 Hz. De dekrementeras alltså totalt 60 varje sekund. Ett pipljud spelas 
så  länge  ljudtimern  är  mer  än  0.  Fördröjningstimern  används  främst  i 
fördröjningsloopar. [29]
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3.8.1 Sammanfattning av Chip-8 systemet

• Chip-8 har 35 instruktioner. Varje instruktion är 2 byte.
• Systemet har 16 stycken åttabitarsregister och ett 16 bitar stort adressregister.
• Stacken  är  begränsad  till  16  nivåer  och  används  endast  för  att  spara 

återhoppsadresser vid subrutinsanrop.
• Minnet består av 3 584 byte och adresseras från 200h till FFFh.
• Chip-8 har två timers (ljudtimer och fördröjningstimer).
• Inmatning görs via 16 olika knappar.
• Grafiken är svartvit/monokrom och har en upplösning på 64 x 32 pixlar. Grafiken 

ritas upp med sprites.
• Ljudsystemet är mycket enkelt med endast ett pip.

3.9 IA-32 arkitekturen

Det är inte meningen att detta ska vara en komplett referens till intelarkitekturen IA-
32. Det som tas upp här är det som är relevant för arbetet.

3.9.1 Register och flaggor

IA-32 processorer kan operera  i  olika lägen, men det  vanligaste läget är Protected 
mode [30][31]. Denna text är relevant för Protected mode.

IA-32 arkitekturen har åtta stycken general purpose register.  Registerna är 32 bitar 
stora, men kan även fungera som sexton- och åttabitarsregister. I fallet med 16 bitar är 
det de 16 lägre bitarna i varje register som används. När det gäller 8 bitar är det bara 
register  0-3  som  kan  användas  på  detta  sätt.  Varje  trettiotvåbitarsregister 
tillhandahåller då två stycken åttabitarsregister. Dessa register allokerar bit 0-7 samt 8-
15 i respektive trettiotvåbitarsregister. [30]

Listan nedan visar alla general purpose register, deras nummer och namn, enligt [30]. 

 32 bit 16 bit 8 bit
0 EAX AX AL 
1 ECX CX CL
2 EDX DX DL 
3 EBX BX BL 
4 ESP SP AH 
5 EBP BP CH 
6 ESI SI DH 
7 EDI DI BH 
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Som nämndes  tidigare  kan  varje  register  fungera  som ett  sextonbitarsregister  och 
register 0-3 även som åttabitarsregister. Figur 5 illustrerar hur detta hänger ihop med 
EAX som exempel. 

Alla register är general purpose, men har speciella användningsområden som utnyttjas 
av vissa instruktioner:

EAX Ackumulatorregister.  Används  till  exempel  av  MUL och  DIV 
instruktionerna [31].

ECX Loopräknare [31].
ESI, EDI Används av instruktioner som kopierar minne [31].
ESP Stackpekare. Pekar på toppen av stacken [31].
EBP Pekar på data på stacken [31].

EFLAGS är  ett  register  som tillhandahåller  statusflaggor,  kontrollflaggor  och 
systemflaggor  [30].  Det  vi  är  intresserad  av  här  är  endast  statusflaggorna.  En 
statusflagga  är  en  individuell  bit  i  EFLAGS  registret  och  indikerar  resultatet  av 
aritmetiska och logiska operationer [30]. Nedan följer en beskrivning av dessa flaggor:

Carry Indikerar att  resultatet av en positiv aritmetisk operation är för  
stor för att rymmas i destinationen [31].

Overflow Indikerar  att  resultatet  av  en  negativ  aritmetisk  operation  inte  
rymdes i destinationen [31].

Sign Indikerar att resultatet av en operation är negativt [31].
Zero Indikerar att resultatet av en logisk eller aritmetisk operation blev 

noll [31].
Adjust Indikerar att en aritmetisk operation genererat carry i bit 3 hos  

resultatet [31].
Parity Indikerar att  den minst signifikanta byten i  resultatet  består av  

jämnt antal 1-bitar [31].

3.9.2 Instruktionsuppsättning och maskinkod

Varje instruktion består av en opkod (opcode på engelska) som beskriver vilken typ av 
instruktion  det  är,  till  exempel  MOV,  ADD,  SUB.  Opkoden  tar  sedan  argument 
(operander); mål (destination) och källa (source). Det finns även opkoder som inte tar 
några argument, t.ex. RET och andra som tar ett eller tre argument. [32]
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Figur 5. Ett trettiotvåbitarsregister kan användas som 
ett sextonbitarsregister eller två åttabitarsregister.
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En instruktion består av följande information (se även figur 6). Vilka fält som används 
varierar från instruktion till instruktion. [32]:

• Prefix: 1-4 byte
• Opcode: 1-2 byte
• ModR/M: 1 byte
• SIB: 1 byte
• Displacement: 1-4 byte 
• Immediate: 1- 4 byte 

Själva  opkoden  är  1  eller  2  byte  därefter  följer,  i  många  fall,  1  byte  med  extra 
information.  En så kallad  ModR/M byte.  Denna byte  berättar  för  processorn vilka 
register som är operanderna. Byten består av tre fält, se figur 7 nedan.

Modfältet anger om registret själv är operanden (11) eller om det är en plats i 
minnet som registret pekar på (00) [32].

reg1 och reg2 är operander, men reg2 fältet används i vissa fall för att specificera 
vilken opkod det handlar om [32].

Mod fältet (enligt [31]):

00 Operanden är minnesadressen som reg1/2 pekar på.

01 Operanden är minnesadressen som reg1/2 pekar på inkrementerat 
med en kompensationskonstant på 8 bitar.

10 Operanden är minnesadressen som reg1/2 pekar på inkrementerat 
med en kompensationskonstant på 16 bitar.

11 Operanden är reg1/2.

I de fall då 01 och 10 anges i modfältet måste vi specificera displacement [32]. Detta 
är  helt  enkelt  en  kompensationskonstant  (offset)  som används  vid  minnesåtkomst. 
Konstanten adderas till det register som är minnespekare.

I  vissa  opkoder  specificeras  operanden  genom  att  registrets  nummer  adderas  till 
opkoden. Ett exempel på detta är opkoden INC. [32]

Immidiate är ett konstantvärde som används av vissa instruktioner. Ett  exempel på 
detta är MOV, som bland annat kan initiera ett register från en konstant. [32]
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Figur 6. Dessa fält kan ingå i en instruktion, men det varierar från instruktion till  
instruktion.
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4 Förutsättningar och krav

Utgångspunkten är  en interpretativ Chip-8 emulator med öppen källkod.  Det  råder 
ingen brist på Chip-8 emulatorer så det finns många att välja mellan. Målet är sedan 
att implementera dynamisk översättning till x86 instruktionsuppsättningen.

4.1 Emulatorn

När det gäller valet av emulator så finns det vissa krav som helst bör uppfyllas. Dessa 
är bland annat: Dokumenterad kod, välskriven kod samt stor fokus på interpretatorn. 
Det  vill  säga,  vi  är  inte  intresserad  av  kod som ger  extra  funktionalitet,  som till 
exempel ”spara tillstånd” (”save state”)  och liknande. Emulatorn bör också ha bra 
kompatibilitet med Chip-8 program.

Det är även ett plus om utvecklaren är aktiv och kontaktbar. Givetvis är någon 
form av licens t.ex. GPL eller explicit tillåtelse att använda källkoden till detta projekt 
ett måste.

4.1.1 Val av emulator

Eftersom det redan finns många Chip-8 emulatorer med öppen källkod och på grund 
av  att  tiden  är  rätt  så  knapp,  var  det  naturliga  valet  att  implementera  dynamisk 
översättning i en färdig emulator. Valet stod främst mellan tre emulatorer: Fish 'N' 
Chips  (FnC) kodad av mkoelew, en Chip-8 emulator (CS) skriven  av Codeslinger 
samt DreamChip (DC) skriven av Zion. Alla dessa emulatorer är baserade på klassiska 
(switch-baserade) interpretatorlösningar.

Både FnC och DC är skriven i C. CS är däremot skriven i C++. Svårast att förstå rent 
kodmässigt är FnC. Den är också plattformsberoende då den förlitar sig en hel del på 
Windows API samt att ljud har implementerats med hjälp av DirectSound.

DC och CS använder SDL och är på så sätt mindre plattformsberoende än FnC. 
Varken DC eller CS har implementerat ljud. Vad gäller koden är både DC och CS 
mycket lättare att förstå än FnC, bäst här är dock CS. Det syns att utvecklaren har haft 
som avsikt att  koden ska vara lättförstådd. Detta medger Codeslinger också på sin 
hemsida.

Dokumentationen om FnC och DC är likvärdig och bristfällig, CS glänser här ännu en 
gång  eftersom  denna  emulator  är  ypperligt  dokumenterad  på  hemsidan. 
Dokumentationen i koden är dock likvärdig med de andra emulatorerna.

På  grund  av  att  FnC använder  Windows API  och  DirectSound  kan  vi  inte  flytta 
implementationen till en annan plattform. CS och DC använder SDL för grafik samt 
inmatning och eftersom SDL finns implementerat i  andra operativsystem som t.ex. 
Linux är vi inte låst till Windows vilket är bra.

Både DC och CS är snål på extrafunktioner, det är positivt. Vi är inte intresserad av 
funktionalitet som ”spara tillstånd” (”save state”) eller andra extrafunktioner, eftersom 
det  kommer  att  öka  emulatorns  komplexitet.  FnC  har  en  hel  del  sådana 
extrafunktioner, som till  exempel ”spara/ladda tillstånd” och den kan även emulera 
SuperChip.
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Emulatorerna har testats och alla tre fungerar utan problem. Kompatibiliteten är bra 
och likvärdig mellan emulatorerna.

Valet föll på emulatorn skriven av Codeslinger (www.codeslinger.co.uk). Först och 
främst  är  emulatorn  bra  dokumenterad,  både  med  kommentarer  i  koden  och  på 
hemsidan. Den är även välskriven och lätt att förstå rent kodmässigt. Att den använder 
SDL är  ett  plus,  för  vi  är  då  inte  låst  till  en plattform.  Det  kan  även nämnas att 
hemsidan hålls uppdaterad, samt att utvecklaren verkar vara aktiv och själv mycket 
intresserad av emulering.

Emulatorn har dock publicerats utan licens, vilket medför att upphovsrättslagen 
gäller. Det var dock inget problem att kontakta utvecklaren (Codeslinger), som gav 
tillstånd att använda emulatorn i detta arbete.

4.1.2 Beskrivning av den valda emulatorn

Emulatorn  är  skriven  i  programmeringsspråket  C++  och  använder  bland  annat 
SDL/OpenGL  för  grafikuppritning.  SDL  används  även  för  tangentbordshändelser 
(knapptryckningar), samt för att kontrollera att emulatorn inte går för fort. Ljud är inte 
implementerat,  men detta  är  inte något  problem eftersom ljudsystemet i  Chip-8 är 
mycket enkelt och kommer inte påverka den dynamiska översättaren.

Interpretatorns implementation är switch-baserad och påminner om kodexemplet som 
visades tidigare i rapporten. Det vill säga att vi har en loop med en switch-sats där 
varje  instruktion  hos  Chip-8  plattformen  finns  uppradad.  Varje  instruktion  har  en 
motsvarande  funktion  i  emulatorn  som  anropas  från  switch-satsen.  Minnet 
representeras av en byte array (unsigned char). De 16 registren representeras av en 
array med 16 element av typen unsigned char.

5 Beskrivning och konstruktionslösning

5.1 Avkodning av Chip-8 instruktioner

Varje  Chip-8  instruktion  består  av  exakt  2  byte.  Denna  egenskap gör  det  mycket 
enkelt att hämta instruktioner. Vi läser bara 2 byte i taget från minnet.

För  att  instruktionerna ska vara  lätta  att  avkoda hanterar  vi  dessa  hexadecimalt,  i 
grupper om 4 bitar. Nedan följer ett konkret exempel på avkodning av instruktionen 
8XY2 som betyder reg(X) = reg(X) & reg(Y).

 
Siffrorna 8h och 2h identifierar här instruktionen (binärt  OCH).  X och Y anger vilka 
register instruktionen använder. Det enklaste sättet att avkoda den här informationen 
är att ta hjälp av binär aritmetik. Till exempel får vi ut X och Y på detta sätt i C/C++:

int x = (0x8XY2 & 0x0F00) >> 8; 
int y = (0x8XY2 & 0x00F0) >> 4; 

Den kompletta instruktionsuppsättningen för Chip-8 återfinns i bilaga 1.
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5.2 Intel x86 maskinkodexempel

Här är ett enkelt exempel på assemblerkod som sätter register EAX till värdet 42.

MOV EAX, 42 

För att översätta denna assemblerkod till maskinkod gör vi följande. Den instruktion 
vi  ska  användas  oss  av  är  MOV r32, imm32 som helt  enkelt  betyder:  Flytta  en 
trettiotvåbitarskonstant  till  ett  trettiotvåbitarsregister.  Intels  referens  för  x86 
instruktionsuppsättningen [32], ger denna information: 

B8+rd MOV r32,imm32 Move imm32 to r32 

Opkoden har  alltså  det  hexadecimala  värdet  B8.  +rd indikerar  att  målregistret,  av 
storleken doubleword (32 bitar), ska adderas till opkoden. EAX är register nummer 0. 
Därefter följer en 4 byte stor konstant, i det här fallet talet 42. 

Resultatet blir, i det hexadecimala talsystemet: B8 2A 00 00 00

Vi kan ta ytterligare ett exempel, men den här gången en instruktion som använder 
modR/M byten, [32]:

F7 /2 NOT r/m32 Reverse each bit of r/m32 

Opkoden  har  värdet  F7 (hexadecimalt). /2 indikerar  att  opkoden  ska  specificeras 
ytterligare genom att första operandfältet (reg2), i ModR/M byten, ska ha värdet 2 (10 
binärt).  r/m32 indikerar  att  instruktionen kan utföras  direkt  på  ett  register  eller  på 
minnet. Första fältet i modR/M byten bestämmer detta. I det här fallet  anger vi  11 
vilket betyder att det är ett register som är operanden. I det tredje fältet i ModR/M 
byten anger vi nu numret på registret, t.ex. EBX är numer 3 (11 binärt).

ModR/M byten kommer att se ut så här (binärt):
11 010 011

Här är den färdiga instruktionen (hexadecimalt):
F7 D3

5.3 Generering och exekvering av maskinkod i C/C++

Den dynamiska översättaren implementeras i C++. Här visas de tekniker som använts 
för att generera maskinkod under körning.

Koden kan  genereras  i  en  array  av byte  storlek,  i  C/C++ förslagsvis  av  typen  en 
unsigned char. Likaså exekveras koden enklast som en funktion, genom anrop till en 
funktionspekare som pekar på koden i fråga.

Maskinkoden anges här statiskt i en byte array, men i implementationen kommer den 
att  genereras  under  körning.  Efter  att  genereringen är  klar  allokeras  det  minne till 
koden på heapen och koden kopieras dit. Vi låter sedan en funktionspekare peka på 
detta  nya  minnesområde.  Koden  exekveras  sedan  helt  enkelt  genom  att  anropa 
funktionen. Kodexempel 4 visar ett statiskt exempel på hur detta kan gå till.
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GNU GCC är kompilatorn som används i detta projekt. Det kan vara bra att känna till 
hur  GCC  anropar  procedurer,  hanterar  argument  och  returvärden.  Det  finns  tre 
anropskonventioner (calling conventions):  cdecl,  stdcall,  thiscall  [33].  I  C används 
cdecl som standard, men i C++ är den standard för endast globala funktioner [33].

För alla konventioner gäller att argument pushas på stacken i omvänd ordning och att 
primitiva datatyper returneras i EAX [33].

Det  finns en liten  skillnad mellan  cdecl och  stdcall.  I cdecl är  det  den anropande 
funktionen (caller) som poppar argumenten från stacken. I stdcall är det den anropade 
funktionen (callee) som poppar argumenten. [33]

thiscall tas inte upp ytterligare.

5.4 Översättning, kodblock och kodgenerering

Blockstorleken  som  den  dynamiska  översättaren  arbetar  med  är  basic  blocks. 
Anledningen  till  detta  är  att  implementationen  ska  bli  så  enkel  som  möjligt. 
Översättaren är mer eller mindre mallbaserad och inga nämnvärda optimeringar har 
implementerats.

Chip-8  har  16  stycken  åttabitarsregister  samt  ett  16  bitar  stort  adressregister. 
Åttabitarsregistren mappas till de åttabitarsregister som finns att tillgå i IA-32, men 
eftersom det bara finns 8 sådana register och Chip-8 har 16 sker allokeringen med en 
enkel dynamisk registerallokeringsalgoritm. Algoritmen kommer att allokera register 
vart  efter  de  används  i  koden.  Om alla  register  är  allokerade  kommer  det  minst 
använda registret att avallokeras. Metoden påminner om tekniken som beskrivs i [25], 
avsnitt 9.6.
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Kodexempel 4. Generering av kod under körning.

//kod allokeras här statiskt, 
//men principen kan ändå visas.
unsigned char code[] = 
{      

0xB0,0x04, //mov al 4 (al = 4) 
0xB4,0x02, //mov ah 2 (ah = 2) 
0x02,0xC4, //add al ah (al = al + ah) 
0xC3 //ret (return al) 

}; 

//funktionsprototyp för att anropa dynamisk kod 
char (*dynfunc)(); 

//allokera minne till koden på heapen 
dynfunc = (char(*)()) malloc(sizeof(code)); 

//kopiera koden till det allokerade minnet 
memcpy((void*)dynfunc, code, sizeof(code)); 

//anropar koden 
int ret = (*dynfunc)();



När ett register allokeras genereras kod för att läsa in registervärdet från cpu-context-
strukturen. Behöver ett  register avallokeras sparas det tillbaka till  denna struktur.  I 
slutet av varje kodblock sparas de register som fortfarande är levande.

I de fall adressregistret används kommer detta allokeras till register ESI. Register EDI 
lämnas  avsiktligt  ledigt  att  användas,  av  den  genererade  koden,  som  temporärt 
register.

Koden  i  varje  block  genereras  på  sådant  sätt  att  den  ska  anropas  som en  vanlig 
funktion. De register som används i kodblocket kommer att pushas på stacken innan 
användning. Vid slutet av blocket poppas de sparade registren tillbaka till respektive 
register. Varje block returnerar adressen till nästa block som ska exekveras. Detta är 
en  enkel  lösning  och  det  blir  dispatcherns  uppgift  att  exekvera  nästa  block. 
Blocklänkning kommer alltså inte att implementeras.

När det gäller flaggor har Chip-8 ett register (VF) som indikerar carry vid addition och 
(not)  borrow vid subtraktion. Vid skiftoperationer ska VF innehålla  den biten som 
skiftas bort. [29] Flaggorna kommer automatiskt att beräknas av processorn när dessa 
operationer utförs. Det enda vi gör är att kopiera flaggan till motsvarande register där 
VF finns allokerad.

Chip-8  tillhandahåller  en  stack  med  ett  maxdjup  på  16  poster  [29].  Stacken 
representeras av en heltalsarray med 16 platser och kod genereras av översättaren för 
att  pusha  och  poppa  adresser  till  denna  array  då  CALL och  RETUR instruktioner 
påträffas. Det bästa hade såklart varit att använda processorns egna stack, men för att 
hålla implementationen enkel så valdes denna lösning.

Chip-8 har många konditionala instruktioner av typen:
IF something THEN skip next instruction

En sådan instruktion kommer, i denna implementation, alltid att avsluta ett kodblock 
och ge upphov till två nya block. Ett block som vi hoppar till om villkoret är sant och 
ett annat om villkoret är falskt (se figur 8).
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Figur 8: En if-sats resulterar i två nya block. Ett som exekveras då if-satsen är  
sann och ett som exekveras då den är falsk.

...

IF ... THEN
JUMP TRUE
JUMP FALSE

B
C
D
...

A
B
C
D
...

True

False



5.5 Kodcachet

Eftersom Chip-8 har mycket lite minne (3 584 byte) använder vi en array som täcker 
hela minnesområdet istället för en hashtabell. Arrayen allokeras med plats för 4096 
element, eftersom program allokeras från 0x200 till 0xFFF. Varje plats i arrayen kan 
peka på ett kodblock.

Det är teoretiskt möjligt att Chip-8 program innehåller självmodifierade kod. Det finns 
en instruktion som skulle kunna användas för detta, FX55. Det verkar dock inte finnas 
några  Chip-8 program som använder  instruktionen  på detta  sätt,  så  detektering av 
självmodifierande kod har inte implementerats.

Blocklänkning är inte implementerat, endast ett block exekverar åt gången. Blocket 
returnerar adressen till nästa block, som sedan anropas av dispatchern och så vidare.

5.6 Hantering av timers, inmatning och grafikuppritning

Chip-8 har två timers, ljud- och fördröjningstimer. Dessa räknar ner till 0 varje gång 
de tilldelas ett värde större än 0. I implementationen görs detta varje gång vi returnerar 
till  dispatchern.  Även grafikuppritningen och inmatning hanteras  i  dispatchern.  Ett 
annat alternativ är att generera kod för detta direkt i kodblocken, men den lösningen är 
mer komplex.

Eftersom  emulatorn  är  alldeles  för  snabb  för  Chip-8  måste  den  ha  möjlighet  att 
kontrollera emuleringshastigheten. En enkel lösning är en så kallad fördröjningsloop. 
Denna  loop  placeras  i  dispatchern  och  varje  gång  koden  returnerar  kommer 
exekvering av nästa block fördröjas. För att få en jämn exekvering ser emulatorn till 
att ungefär lika många Chip-8 instruktioner har exekverat mellan varje fördröjning.

6 Implementering och test 

6.1 Systembeskrivning

Programmet är skrivet i C++ och kräver SDL och OpenGL.

Programmet består av följande klasser:

• CodeBlock
• CodeGenerator
• TranslationCache
• Translator
• RegTracker

Figur 9 visar hur klasserna hänger ihop.
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6.1.1 Klassen CodeBlock

Varje genererat kodblock läggs in i ett CodeBlock objekt. Klassen innehåller bland 
annat  funktionspekare  för  att  anropa  koden  och  destruktor  för  att  avallokera 
kodblocket.

6.1.2 Klassen CodeGenerator

Klassen  har  ett  assembler  liknande  gränssnitt  som  genererar  maskinkod. 
Kodgeneratorn kan hantera labels och hopp till dessa labels. Koden genereras vartefter 
assemblerfunktionerna  anropas.  Detta  gäller  dock  inte  hopp  som  genereras  sist. 
Translatorn använder detta objekt för att generera maskinkod.

6.1.3 Klassen Translator

Translatorn tar emot en instruktion i taget från dispatchern. Instruktionerna avkodas 
och representeras av en länkad lista, där varje nod motsvarar en Chip-8 instruktion. 
När  translatorn  har  hittat  ett  basic  block  börjar  översättningen  till  maskinkod. 
Translatorn  tillhandahåller  en  funktion  för  varje  Chip-8  instruktion  som genererar 
maskinkod,  alltså  mer  eller  mindre  likt  en  mallbaserad  översättare.  Under 
kodgenereringen görs registerallokeringen med hjälp av ett RegTracker-objekt.

6.1.4 Klassen TranslationCache

Kodcachet  mappar  hela  Chip-8  minnesområdet  med  en  array.  Arrayen  består  av 
pekare till CodeBlock-objekt. Kodcachet tar emot en Chip-8 adress och exekverar helt 
enkelt motsvarande kodblock genom att anropa det som en vanlig funktion. Kodcachet 
returnerar TRUE för att indikera att blocket fanns i cachet, annars returneras FALSE.

6.1.5 Klassen RegTracker

Denna klass håller reda på registermappningen mellan Chip-8 och processorn. När ett 
register  behöver allokeras  meddelar  Translatorn  detta  till  RegTracker-objektet  som 
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Figur 9: UML klassdiagram över programmet.
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själv sköter kodgenereringen för detta. RegTracker sköter även generering av koden 
som sparar tillbaka alla register till cpu-context-stukturen i slutet på varje kodblock.

Vidare håller den reda på vilka register som använts och genererar kod så att 
dessa  register  pushas  på  stacken  innan  användning.  I  slutet  på  varje  kodblock 
genererar  den  kod  för  att  poppa  tillbaka  dessa  värden  till  respektive  register  hos 
processorn.

6.2 Systemtest

Det är mycket svårt att buggtesta en emulator [16]. Det bästa är att testa den med så 
många program som möjligt. Man kan dock konstruera små enkla program för att testa 
olika delar av emulatorn. En sak som är enkelt att testa är flaggor. Programmen nedan 
(1-5) har konstruerats för att testa emulatorn.

1. Kontroll av flaggor vid addition med register.
2. Kontroll av flaggor vid subtraktion med register.
3. Kontroll av flaggor vid vänsterskift.
4. Kontroll av flaggor vid högerskift.
5. Program som räknar från 0 till 9 i en oändlig loop.

Emulatorn uppförde sig som väntat (d.v.s. korrekt) under testerna med program 1-5. 
Utdata, pseudokod och skärmdumpar återfinns i Bilaga 2.

Förutom dessa testprogram, ovan, så har emulatorn testats med en uppsjö av andra 
Chip-8 program (skrivna av andra personer), utan att problem har upptäckts. Några av 
programmen räknas upp här (6-15). Skärmdumpar när dessa körs i emulatorn återfinns 
i Bilaga 2.

Parametrarna  för  att  få  en  smidig  (användbar)  emulering  för  varje  program 
redovisas nedan. Dessa parametrar skickas som argument till emulatorn vid uppstart. 
Det  första  argumentet  (param.  1)  anger  fördröjningen  i  millisekunder. 
Rekommenderade värden är 5-20. Det andra argumentet (param. 2) anger det minsta 
antal  Chip-8  instruktioner  som  ska  exekveras  innan  kodcachet  returnerar  till 
dispatchern. Rekommenderade värden är 5-20.

Program Param. 1 Param. 2
6. Airplane 10 10
7. Blinky 10 15
8. Breakout 15 10
9. Cave 10 10
10. Pong 1p 15 10
11. Maze * *
12. Tetris 8 14
13. Tictac * *
14. Ufo 10 12
15. Wipeoff 12 10

* Indikerar att parametern inte har stor betydelse. Ett värde mellan 5 och 20  
fungerar bra.
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7 Genomförande

Här  beskrivs  hur  emulatorerna  har  prestandatestats.  Testerna  syftar  inte  att  testa 
användbarhet, utan vilken emulator som kan exekvera Chip-8 instruktioner snabbast. 
För att få ett en användbar emulator så måste exekvering av instruktioner fördröjas 
rejält i båda emulatorerna, men det är som sagt inte syftet med detta test. Innan testet 
inaktiverades  grafikuppritning,  inmatningshantering  och  fördröjning  i  båda 
emulatorerna.

7.1 Prestandatest

Ett  Chip-8  program  konstruerades  för  att  mäta  prestandan  av  interpretatorn  och 
implementationen  med  dynamisk  översättning.  Programmet  sorterar  en  statisk 
datamängd på 3060 heltal med algoritmen BubbleSort. Talen är mellan 0 och 255. Se 
tabell 1.

Kod lades till i båda emulatorerna för att mäta tiden det tar att sortera datamängden. 
Till  detta  användes  funktionen  clock() från  time.h  (eller  ctime)  biblioteket. 
Tidtagningen startar när emulatorn går in i dispatchern första gången och slutar när 
sorteringsprogrammet  nått  en  viss  adress  (som  indikerar  att  sorteringen  är  klar). 
Dispatchern kontrollerar om adressen är nådd och stoppar i sådant fall tidtagningen (se 
kodexempel 5).

Ytterligare några tester gjordes, men med redan färdiga Chip-8 program (skrivna av 
andra personer): Blinky, Tetris, Ufo och Pong 1p. Dessa program valdes för att de 
exekverar  mycket  kod  även  utan  tangentinmatning.  Det  finns  t.ex  andra  Chip-8 
program som går in i idle-loopar och väntar på inmatning.

Emulatorn fick exekvera under 1 sekund och det totala antalet exekverade Chip-
8  instruktioner  under  denna  tid  räknades,  se  tabell  2.  Även  i  detta  test  användes 
funktionen clock(), när det gått en sekund avbryts emuleringen (se kodexempel 6).
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Kodexempel 5. Visar tidtagningen och att emuleringen avbryts när 
en viss adress är nådd.

const clock_t t0 = clock();

for(;;)
{

...
//emulera...
...
if(chip8_pc == address_stop) break;

}

double tElapsedSec = clock() - t0;
tElapsedSec = tElapsedSec / CLOCKS_PER_SEC;



Båda programmen är kompilerade med GNU GCC 4.3.3 och optimeringsnivå 3 (O3), 
samt fomit-frame-pointer.

Emulatorerna  kördes  med  argumenten  (delay,  tune):  0,  20,  vilket  betyder  att 
fördröjningen är 0, samt att (minst) 20 Chip-8 instruktioner ska exekveras innan vi 
returnerar till dispatchern.
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100 1.3232 0.0072
100 0.1880 0.0185

Tabell 1. Exekveringstid (sek) för sorteringsprogrammet

Stickprovsstorlek Medelvärde Standardavikelse
Sortering interpretator

dynamisk översättning

100 50533776 450038
100 272146255 4193914
100 36485620 226035
100 225550522 3000387
100 35024418 335748
100 186428389 2705558
100 35843504 253661
100 169357179 1585564

Tabell 2. Antal exekverade Chip-8 instruktioner under 1 sekund

Stickprovsstorlek Medelvärde Standardavikelse
Blinky interpretator

dynamisk översättning
Tetris interpretator

dynamisk översättning
Ufo interpretator

dynamisk översättning
Pong 1p interpretator

dynamisk översättning

Kodexempel 6. Visar koden som räknar instruktioner och avbryter  
emuleringen efter 1 sekund.

const clock_t tstop = clock() + CLOCKS_PER_SEC;

for(;;)
{

...
//emulera...

//räkna exekverade Chip-8 instruktioner

...

if(clock() > tstop) break;
}



8 Resultat

8.1 Prestandatest

Vi kan se, i diagram 1, att den dynamiska översättaren, i detta fallet, är snabbare med 
en faktor av ungefär 7. Sorteringsprogrammet sorterade här en statisk datamängd på 
3060 heltal.

Diagram 2 visar en procentuell jämförelse av antalet exekverade instruktioner under 1 
sekund. Vi kan tydligt  se att  i  samtliga fall  är interpretatorns hastighet  under 20% 
jämfört med den dynamiska översättaren.
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Diagram 1. Exekveringstid för sorteringsprogrammet.
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Diagram 2. Procentuell jämförelse av antalet exekverade Chip-8 instruktioner under 1 sekund.
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9 Diskussion

Det  visade sig  att  bubbelsorteringsprogrammet  exekverade  runt  7  gånger  snabbare 
med dynamisk översättning jämfört med interpretatorn. Även de andra programmen 
som testades visade att den dynamiska översättaren är 6-7 gånger snabbare. Detta är 
ett bra resultat med tanke på att kodblocken är mycket små och blocklänkning inte är 
implementerat. Det är dock lite vågat att generalisera detta resultat till alla program, 
eftersom testprogrammen inte använder alla Chip-8 instruktioner och har unika flöden. 
Det är möjligt att andra program kommer köras snabbare eller långsammare.

Man får  inte glömma att  interpretatorn som vi jämför med är  en klassisk (switch-
baserad)  lösning och skulle  kunna effektiviseras  med bland annat  trådad kod.  Det 
nämndes tidigare att en trådad interpretator kan vara upp till två gånger snabbare än en 
klassisk  implementation  på  moderna  superskalära  processorarkitekturer,  se  [19]. 
Jämfört med en sådan interpretator är det möjligt att den dynamiska översättaren bara 
är  3-4  gånger  snabbare,  men  även  detta  är  ett  bra  resultat  med  tanke  på  de 
designkompromisser som gjorts; bl.a. små kodblock (basic blocks) utan länkning.

Att blocken är indexerade i en array bidrar till effektiviteten, men en enkel hashtabell 
med  modulofunktion  och  linear  probing  skulle  inte  vara  mycket  långsammare. 
Registerallokering och flaggberäkning direkt på processorn bidrar antagligen mycket 
till prestandan.

Eftersom minnet till kodblocken allokeras dynamisk för varje block så kommer detta 
antagligen  leda  till  att  koden  blir  fragmenterad.  Detta  är  inte  bra  för  exempelvis 
blocklänkning, där vi hoppar från block till block. Om länkning implementeras bör 
även cachet modifieras för att förbättra kodblockens lokalitet.

Förutom att  länka block är en annan förbättring att  använda processorns stack vid 
subrutinsanrop. Detta kanske låter enkelt att implementera, men i de fall subrutinen 
innehåller  indirekta hopp måste vi returnera till  dispatchern. Detta kräver också att 
blocklänkning  redan  är  implementerat  eftersom  den  anropande  subrutinen  (caller) 
måste länkas till det anropade subrutinen (callee).

Det bör också tydliggöras att detta är den första Chip-8 emulatorn som implementerar 
dynamisk översättning, alla andra implementationer är interpretativa.

10 Slutsatser 

Dynamisk  översättning  är  en  utmärkt  teknik  för  att  översätta  program  mellan 
plattformar/arkitekturer. Det är visat att även en enklare implementation kan prestera 
bra.

Dynamisk  översättning  är  idag  ett  aktuellt  ämne och det  behövs  bland  annat  mer 
forskning på portabla implementationer. Två exempel som togs upp här var Strata och 
UQDBT.

Preservering av digital information är ett annat område som behöver undersökas 
mer  och  detta  område  kan  säkerligen  utnyttja  forskningen  på  portabla  och 
lättimplementerade konstruktionslösningar, som t.ex. Strata och UQDBT.
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10.1 Återblick på frågeställningarna

• Hur  fungerar  dynamisk  översättning  och  kan  vi  hitta  exempel  där  detta  är 
implementerat? 

Det  är  förklarat  hur  dynamisk  översättning  fungerar.  Hur  dess  delar  (översättare, 
kodcache, dispatcher) hänger i hop. Vi har tagit upp svårigheter så som indirekta hopp 
och självmodifierande kod. Viktiga tekniker som t.ex. blocklänkning har tagits upp. 
Flera exempel på program som implementerar någon form av binär översättning har 
nämnts, t.ex. Strata, UQDBT, Hotspot, FX!32, Rosetta, Aries med flera

• Hur kan dynamisk översättning till x86 implementeras i en Chip-8 emulator? 

Frågan är besvarad och vi har en fullt fungerande Chip-8 emulator som implementerar 
dynamisk  översättning.  Konstruktionen  och  designlösningar  är  noggrant 
dokumenterad  i  denna  rapport.  Implementationen  genererar  basic  blocks,  allokerar 
register med mera.

• Hur  mäter  vi  prestandan  av  implementationen  och  jämför  den  med  den 
interpretativa  lösningen?  Hur  mycket  snabbare  blev  implementationen  med 
dynamisk översättning?

Ett  sorteringsprogram  implementerades  i  Chip-8.  Programmet  sorterar  en  statisk 
datamängd  och  exekveringstiden  för  respektive  emulator  mättes.  Ytterligare 
prestandatester genomfördes genom att jämföra antalet instruktioner som exekverade 
under 1 sekund hos respektive emulator.

Resultatet av prestandatesterna visade att  implementationen är runt 6-7 gånger 
snabbare än interpretatorn (i alla fall i dessa testfall).

10.2 Vidareutveckling av emulatorn

I  diskussionen  nämndes  några  saker  som  kan  snabba  upp  emulatorn  ytterligare. 
Blocklänkning är det första och viktigaste. Men för att prestera som bäst behöver även 
kodlokaliteten förbättras. Detta kan till exempel lösas genom att cachet själv allokerar 
ett stort minnesområde där alla kodblock sparas. Kodblock kan då även omordnas i 
cachet för ännu bättre lokalitet.

Det  andra  var  att  utnyttja  processorns  egna  stack  vid  subrutinsanrop.  Ett  av 
problemen är att hantera indirekta hopp i en subrutin utan att returnera till dispatchern. 
En lösning kan vara att implementera någon form av IBTC. Ett annat alternativ är att 
hantera dessa subrutiner som specialfall och inte använda processorns stack.

Fler förbättringar är t.ex. att inte generera två separata block när vi stöter på en if-
sats. Så länge if-satsen inte innehåller ett hopp, som ändrar flödet, behöver blocket inte 
avslutas.
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Bilaga 1: Instruktionsuppsättning till Chip-8

Nedan följer instruktionsuppsättningen till Chip-8 enligt David Winter, [29].

NNN is an address.
KK is an 8 bit constant.
X and Y are 4 bit constants (registers).

Hex Beskrivning

0NNN Call 1802 machine code program at NNN (not implemented)
00E0 Erase the screen
00EE Return from a CHIP-8 subroutine
1NNN Jump to NNN
2NNN Call CHIP-8 subroutine at NNN (16 successive calls max)
3XKK Skip next instruction if VX == KK
4XKK Skip next instruction if VX != KK
5XY0 Skip next instruction if VX == VY
6XKK VX = KK
7XKK VX = VX + KK
8XY0 VX = VY
8XY1 VX = VX OR VY
8XY2 VX = VX AND VY
8XY3 VX = VX XOR VY
8XY4 VX = VX + VY, VF = carry
8XY5 VX = VX - VY, VF = not borrow
8XY6 VX = VX SHR 1 (VX=VX/2), VF = carry
8XY7 VX = VY - VX, VF = not borrow
8XYE VX = VX SHL 1 (VX=VX*2), VF = carry
9XY0 Skip next instruction if VX != VY
ANNN I = NNN
BNNN Jump to NNN + V0
CXKK VX = Random number AND KK
DXYN Draws a sprite at (VX,VY) starting at M(I). VF = collision.

If N=0, draws the 16 x 16 sprite, else an 8 x N sprite.
EX9E Skip next instruction if key VX pressed
EXA1 Skip next instruction if key VX not pressed
FX07 VX = Delay timer
FX0A Waits for a keypress and stores it in VX
FX15 Delay timer = VX
FX18 Sound timer = VX
FX1E I = I + VX
FX29 I points to the 4 x 5 font sprite of hex char in VX
FX33 Store BCD representation of VX in M(I)...M(I+2)
FX55 Save V0...VX in memory starting at M(I)
FX65 Load V0...VX from memory starting at M(I)
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Bilaga 2: Systemtester

Program 1:

Pseudokod:

r1 = 254 
r2 = 1 
DO 

r1 = r1 + r2 
IF flag = 0 THEN Print 0 
IF flag = 1 THEN Print 1 
WaitForKeyPress() 

LOOP 

Utdata (5 varv): 0, 1, 0, 0, 0

Program 2:

Pseudokod:

r1 = 1
r2 = 1 
DO 

r1 = r1 - r2 
IF flag = 0 THEN Print 0 
IF flag = 1 THEN Print 1 
WaitForKeyPress() 

LOOP 

Utdata (5 varv): 1, 0, 1, 1, 1
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Program 3:

Pseudokod:

r1 = 127
DO 

r1 = r1 << 1 
IF flag = 0 THEN Print 0 
IF flag = 1 THEN Print 1 
WaitForKeyPress() 

LOOP 

Utdata (5 varv): 0, 1, 1, 1, 1

Program 4:

Pseudokod:

r1 = 254
DO 

r1 = r1 >> 1 
IF flag = 0 THEN Print 0 
IF flag = 1 THEN Print 1 
WaitForKeyPress() 

LOOP 

Utdata (5 varv): 0, 1, 1, 1, 1
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Program 5:

Pseudokod:

r0 = 0
DO 

ClearScreen()
Print r0
r0 = r0 + 1
DelayTimer = 255
DO
LOOP UNTIL DelayTimer = 0
IF r0 = 10 THEN r0 = 0

LOOP 

Utdata: 0…9, 0...9, 0...9, …

6. Airplane

7.   Blinky  
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8.   Breakout  

9.   Cave  

10. Pong 1p

11.   Maze  
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12.   Tetris  

13.   Tictac  

14.   Ufo  

15. Wipeoff

35


	1  Inledning
	2  Syfte
	2.1  Frågeställningar

	3  Bakgrund
	3.1  Interpretativ CPU emulering
	3.2  Statisk översättning
	3.3  Dynamisk översättning
	3.3.1  Dispatcher
	3.3.2  Kodcache
	3.3.3  Översättning och kodgenerering
	3.3.4  Kodblock och blockstorlek
	3.3.5  Blocklänkning

	3.4  Självmodifierande kod
	3.5  Dynamisk generering av kod
	3.6  Indirekta hopp
	3.7  Javas virtuella maskin (JVM)
	3.7.1  Hotspots

	3.8  Chip-8 plattformen
	3.8.1  Sammanfattning av Chip-8 systemet

	3.9  IA-32 arkitekturen
	3.9.1  Register och flaggor
	3.9.2  Instruktionsuppsättning och maskinkod


	4  Förutsättningar och krav
	4.1  Emulatorn
	4.1.1  Val av emulator
	4.1.2  Beskrivning av den valda emulatorn


	5  Beskrivning och konstruktionslösning
	5.1  Avkodning av Chip-8 instruktioner
	5.2  Intel x86 maskinkodexempel
	5.3  Generering och exekvering av maskinkod i C/C++
	5.4  Översättning, kodblock och kodgenerering
	5.5  Kodcachet
	5.6  Hantering av timers, inmatning och grafikuppritning

	6  Implementering och test 
	6.1  Systembeskrivning
	6.1.1  Klassen CodeBlock
	6.1.2  Klassen CodeGenerator
	6.1.3  Klassen Translator
	6.1.4  Klassen TranslationCache
	6.1.5  Klassen RegTracker

	6.2  Systemtest

	7  Genomförande
	7.1  Prestandatest

	8  Resultat
	8.1  Prestandatest

	9  Diskussion
	10  Slutsatser 
	10.1  Återblick på frågeställningarna
	10.2  Vidareutveckling av emulatorn


