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Kokkuvõte

Veebi kaudu pakutavate teenuste populaarsuse järsust kasvust ja nende kiirest tehnoloo-
gilisest arengust ei ole ilma jäänud ka JavaScript. Ka veebibrauserite vaheline konkurents
on soodustanud JavaScripti virtuaalmasinate tehnoloogilist arengut, mille tulemusena on
üha aktuaalsem võimalikult kiirete JavaScripti virtuaalmasinate arendamine ja ka kiire-
te virtuaalmasinate arendamine üldiselt. Käesoleva töö raames tutvustame ja võrdleme
tehnikaid, mis võivad oluliselt tõsta JavaScripti ja ka teiste keelte baitkoodi interpretee-
rivate virtuaalmasinate kiirust. Töös on vaadeldud, kuidas tõsta virtuaalmasinate kiirust
tänapäeva arvutite mikroprotsessoritel, võrreldud lühidalt magasini- ja registripõhist ar-
hitektuuri virtuaalmasinates ning tutvustatud kahte tehnikat paremaks toimetulemiseks
JavaScripti nõrga tüüpimise ja objektidega.

1. Sissejuhatus

Valdavalt veebis kliendipoolse skriptimiskeelena kasutatav JavaScript on nõrgalt tüübi-
tud prototüübi-põhine programmeerimiskeel esimese-klassi funktsioonidega. Alates versioo-
nist 1.5 põhineb JavaScript keele ECMAScript standardi kolmandal väljaandel [15].

Veebi pidev ja plahvatuslik areng on loonud vajaduse keeruliste interaktiivsete kasu-
tajaliideste järele veebis, mis sõltuvad aina rohkem JavaScripti jooksutamisest, eriti seoses
AJAX1 tehnoloogiate kasutuselevõtuga, mis võimaldavad brauseri poolt täidetavates Java-
Script rakendustel asünkroonselt veebiserveriga suhelda. Need arengud nõuavad brauseritelt
kasutajale sujuva veebikogemuse pakkumiseks kiiret JavaScripti interpretaatorit.

Esimene ilmne samm – milleks on võtta JavaScripti kiireks interpreteerimiseks kasutusele
baitkood – on juba tehtud, mistõttu on kiiruse saavutamise ülesanne suures osas taandunud
just vastavate virtuaalmasinate täiustamisele. Ometi võib JavaScripti virtuaalmasinate rea-
liseerimisel tekkida ka mitmeid just JavaScripti-spetsiifilisi probleeme, mis tulenevad selle
programmeerimiskeele eripäradest, näiteks nõrgast tüüpimisest, prototüübi-põhisest objekti-
de süsteemist või funktsioonidest kui esimese klassi (first-class) objektidest.

Käesoleva töö esimeses peatükis tutvustame vaid mõningaid tehnikaid, kuidas kirjutada
virtuaalmasinaid, mis töötleksid baitkoodi instruktsioone efektiivselt, pidades silmas eelkõige,
kuidas töötlevad tänapäeva arvutite mikroprotsessorid hargnemisi masinkoodis. Toetume esi-
meses peatükis kõige enam M. Anton Ertl ja David Gregg tööle [4]. Teises peatükis kirjel-

1Asynchronous JavaScript and XML
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dame lühidalt magasini- ja registripõhiseid virtuaalmasinate erinevusi, võttes aluseks Yunhe
Shi jt poolt kirjeldatu [16]. Kolmandas peatükis kirjeldame, kuidas on võimalik elimineerida
osa JavaScripti nõrgast tüüpimisest tingitud ajakuludest, kohandades JavaScript program-
mi baitkoodi selle täitmise ajal sõltuvalt muutujate tüüpidest. Kolmandas peatükis lähtume
eelkõige M. Chang jt vastavale uurimusele [10]. Neljandas peatükis kirjeldame tehnikat, mis
võimaldab kiiret juurdepääsu JavaScripti objektide väljadele, kasutades selleks peidetud klas-
se ja vastava kiire koodi genereerimist JavaScripti programmi täitmise ajal. Vastavat tehnikat
kasutab tänapäeval juba mitu JavaScripti virtuaalmasinat.

Autor on käesolevat tööd koostades üritanud põhilistes lähteartiklites kirjutatut kokku
võtta viisil, mis võimaldaks nendes esitatud põhilisi ideid vähema vaevaga mõista. Arusaada-
vuse parandamiseks on mõningaid töös toodud lähtematerjalide näiteid ja jooniseid oluliselt
täiendatud, lisatud on ka uusi.

2. Instruktsiooni lähetus

Virtuaalmasina instruktsiooni ehk baitkoodi instruktsiooni interpreteerimine koosneb
selle instruktsiooni operandide poole pöördumisest, instruktsiooni funktsiooni teostamisest
ning järgmise käivitatava instruktsiooni leidmisest, selle dekodeerimisest ehk tuvastamisest ja
interpreteerimise alustamisest. Viimast kolme sammu nimetatakse instruktsiooni lähetuseks
(instruction dispatch). Kõik virtuaalmasinad kasutavad instruktsiooni lähetuse mehhanismi.

Tüüpiline viis instruktsiooni lähetuseks on kasutada lihtsaid switch- või if-tingimusdi-
rektiive, mis iga erineva baitkoodi instruktsiooni korral täidavad erineva ploki koodi. Eelista-
tud on switch-tüüpi direktiivid, mille korral on kompilaator võimeline genereerima switch-
plokile vastavat koodi, mis lahendab tingimusi konstantse keerukusega, kasutades selleks
näiteks hüppetabeleid (jump table).

Efektiivseim meetod baitkoodi instruktsiooni lähetuseks on kasutada otsepöörduskoodi
(direct threaded code) [4], mis tähendab, et iga baitkoodi instruktsioon tähistab mäluaadressi,
kus asub virtuaalmasina vastavat instruktsiooni täitev kood interpretaatoris [2]. Otsepöördus-
koodi puhul tähendab baitkoodi instruktsiooni lähetus instruktsiooni I lugemist, interpre-
taatori enda koodi täitmise jätkamist aadressilt I, kus asub virtuaalmasina kood baitkoodi
instruktsiooni I täitmiseks, ja interpreteeritava programmi instruktsiooni-loenduri suuren-
damisest ühe võrra. Võrreldes switch-direktiiviga täidab otsepöörduskood oluliselt vähem
masinkoodi instruktsioone baitkoodi instruktsiooni tuvastamiseks ja vastava hargnemise te-
gemiseks. Ideaalis kulub selleks ainult üks masinkoodi instruktsioon, mis hüppab vastava
baitkood-instruktsiooni täitmise aadressile, milleks on selle instruktsiooni väärtus ise. Kah-
juks on otsepöörduskoodi võimalik implementeerida ainult programmeerimiskeeltes, mis toe-
tavad esimese klassi märgendeid (first-class labels) ehk märgendite hoidmist muutujatena (la-
bels as values), või garanteerivad sabaväljakutsete optimeerimist (tail-call optimization) [4,5],
mis tähendab, et kompilaator asendab funktsiooni A lõpus tehtud funktsiooni B väljakutse ja
naasmisinstruktsiooni hüppeinstruktsiooniga funktsiooni B (asendades näiteks call B; ret
masinkoodiga jmp B).
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typedef void *Inst;

void virtuaalmasin() {
static Inst programm[] = { &&instr_1, /* ... */ &&lopp };
Inst *ip = programm;

/* instruktsiooni lähetus: */

lahetus:

goto **ip++;
instr_1:

/* instr_1 täitmine */

goto lahetus;
lopp:

}

Joonis 1: Otsepöörduskoodi näide keeles GNU C, kasutades märgendeid viitadena.

typedef void(*Inst)();
Inst *ip;

void instr_1() {
/* instr_1 täitmine */

/* järgmine lähetus: */

if (*ip == 0) return;
(*ip++)();

}

void virtuaalmasin() {
static Inst programm[] = { &instr_1, /* ... */ 0 };
ip = programm;

/* esimene lähetus: */

if (*ip == 0) return;
(*ip++)();

}

Joonis 2: Otsepöörduskoodi näide keeles C, lootes sabarekursiooni optimeerimisele. Instruktsiooni
lähetuse kood on kopeeritud instruktsiooni täitva koodi lõppu.

2.1. Kaudsete hüpete ennustus

Tänapäeva arvutite protsessorid töötlevad programmide käske käsukonveieri abil, mis
sarnaselt konveierilindile tootmises võimaldab järjestikuseid programmi masinkoodi instrukt-
sioone täita eri etappides paralleelselt. Kui instruktsioon on läbinud mingi etapi, jätkub
järgmisel protsessori tsüklil instruktsiooni töötlemine järgmises etapis. Samal ajal võib haka-
ta töötlema sellele instruktsioonile järgnevat masinkoodi instruktsiooni etapis, mille eelmine
masinkoodi instruktsioon juba läbis. Näidis lihtsa 5-etapilise käsukonveieri tööpõhimõtte koh-
ta on toodud joonisel 3.
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Joonis 3: Näide lihtsa protsessori käsukonveierist. Halli värviga on tähistatud, mis instruktsioonidega
käsukonveieri erinevad etapid 5. tsüklil tegelevad. Käsukonveieri etapp fetch loeb instruktsiooni, etapp
decode tuvastab instruktsiooni, etapis memory access loetakse vajadusel instruktsiooni täitmiseks
vajalik info mälust, etapis execute tehakse vastavad arvutused instruktsiooni täitmiseks ning etapis
write back kirjutatakse täitmise tulemused mällu.

Kaudsed hüpped2 (indirect branch) tähendavad tänapäeva arvutite käsukonveieritega
protsessorite jaoks hüppe sihtaadressi valearvestuse (või arvestamata jätmise) korral prot-
sessori käsukonveieri (instruction pipeline) tühjendamist, sest käsukonveieril on täitmisetapi-
eelseid etappe läbinud vaid hüppe eeldataval sihtaadressil olevad masinkoodi instruktsioo-
nid, mitte hüppe praegusel sihtaadressil olevaid instruktsioonid. Seetõttu tuleb käsukonveier
tühjendada (flush) eeldatult järgnevatest instruktsioonidest, ning hakata käsukonveierile si-
sestama hüppe korrektselt sihtaadressilt loetud instruktsioone. Valearvestuse tagajärjel teeb
protsessor mitmeid tsükleid lisatööd, põhjustades ajakulu (misprediction penalty). Joonisel 4
on toodud näide (kaudse) hüppe valearvestusest käsukonveieril.

Kaudsete hüpete sihtaadressite ennustamiseks võib kasutada masinkoodi profileerimise
käigus leitud enim kasutatud sihtaadresse. Algselt kompileeritud masinkoodi jooksutatak-
se tüüpilisi kasutusjuhtumeid imiteerides, mille jooksul loetakse kokku iga hüppe kasutatud
sihtaadressid, ning leitakse iga kaudse hüppe enim kasutatud sihtaadress. Kood kompileeri-
takse uuesti, sisestades iga masinkoodi kaudse hüppe instruktsiooni ette instruktsiooni, mis
edastab protsessorile selle hüppe enim kasutatud sihtaadressi, vihjates seega protsessorile,
mis aadressilt peaks järgnevaid masinkoodi instruktsioone lugema. Kahjuks toetavad vaid
vähesed protsessoriarhitektuurid ja kompilaatorid sellist lähenemist.

Enamus protsessoreid kasutab kaudsete hüpete sihtaadressite ennustamiseks puhvertabe-
leid (branch target buffer, BTB), mis sisaldavad viimaseid kaudsete hüpete sihtaadresse. Tabe-
li võtmeks kasutatakse enamasti masinkoodi hüppeinstruktsiooni aadressi. Viimase meetodi
edasiarendusena kasutatakse puhvertabeleid, kus hüppeinstruktsiooni ennustatava sihtaad-
ressi kirje asendatakse alles peale teistkordse valearvestuse tegemist, vältimaks üksikuid
erandeid hüppe sihtaadressite seas (BTB2 ). Kahetasemelised ennustajad (2-Level predic-
tors) kasutavad puhvertabeli võtmeks hüppeinstruktsiooni aadressi koos n viimase reaalselt
kasutatud sihtaadressiga.

2hargnemisinstruktsioonid, mille hüppe sihtaadress pole toodud ilmutatud kujul masinkoodis, vaid loetakse
instruktsiooni täitmise ajal registrist või mälust
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Joonis 4: Näidis käsukonveieri tööst hüppeinstruktsiooni valearvestuse korral. Hüppeinstruktsioon
aadressil 2 hüppab aadressile 3 või aadressile j. Protsessor on eeldanud, et hüpatakse aadressile 3
ning on hakanud käsukonveieril juba töötlema sealseid instruktsioone, üle on kriipsutatud kasutuks
osutunud töö ja tulemused. Ajas kaotati 3 protsessori tsüklit, mis kulus instruktsioonide 3-5 töötlusele.

2.2. Soovitusi interpretaatorite kirjutajatele

Uurides interpretaatorite implementatsioonide efektiivsust erinevate masinkoodi kaud-
sete hüpete ennustamise tehnikate puhul leidsid Ertl ja Gregg [4] järgmist:

Baitkoodi instruktsioonide lühikese täitmisaja puhul on otsepöörduskoodi kasutamine
instruktsioonide lähetuseks kuni 2,02 korda kiirem kui switch-direktiivi kasutamine optimee-
rimata kujul, kuid maksimaalse porditavuse säilitamiseks peaks tingimusliku kompileerimise
abil pakkuma ka ANSI C keelset versiooni interpretaatorist. Direktiivi switch kasutamisel
kiirendab instruktsioonide lähetuse koodi kopeerimine instruktsioone täitvate koodide lõppu
instruktsiooni lähetuse kiirust 1,5 korda.

Instruktsiooni lähetust virtuaalmasinas saab kiirendada, kui instruktsiooni lähetuse kood
kopeerida iga baitkoodi instruktsiooni täitva koodi lõppu. Kuna instruktsiooni lähetus sisal-
dab masinkoodina kaudse hüppe instruktsiooni, tekitab kopeerimine interpretaatori masin-
koodi rohkem kaudseid hüppeid, parandades seega üldist kaudsete hüpete ennustuste täpsust.
Virtuaalmasinat jooksutava protsessori võime kaudseid hüppeid ennustada paraneb enim
nende baitkoodi instruktsioonide puhul, millele baitkoodis peaaegu alati järgneb mõni kindel
teine instruktsioon. Instruktsiooni lähetuse kopeerimisel välditakse masinkoodis ka varem iga
baitkoodi instruktsiooni täitmise lõpus olnud hüpet ühisele instruktsiooni lähetuse mehha-
nismini. Joonisel 1 toodud koodi optimeerimiseks instruktsiooni lähetust kopeerides tuleks
asendada kood “goto lahetus;” koodiga “goto *ip++;”.

Veelgi aitab kaudsete hüpete ennustuste täpsust parandada baitkoodi instruktsioone
täitva koodi dubleerimine [6]. Staatilise dubleerimise korral luuakse baitkoodi instruktsiooni
täitvast koodist mingi kindel arv koopiaid, ning instruktsiooni lähetusel valitakse neist üks.
See võib vähendada valede ennustuste arvu baitkoodi tsüklites. Vastava koopia võib valida
suvaliselt, kuid Ertl ja Gregg leidsid, et efektiivsem on koopiaid valida järjest (round-robin).
Dünaamilise dubleerimise korral kopeerib interpretaator baitkoodi instruktsiooni täitva koodi
iga baitkoodi instruktsiooni esinemise jaoks konkreetses baitkoodi programmis, tagades, et
kõik kaudsed hüpped instruktsioonide lähetustes saavad alati korrektsed ennustused. Seega
sarnaneb dünaamiline dubleerimine baitkoodi kompileerimisele masinkoodi. Joonisel 5 on
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toodud näited koodi dubleerimisest.

Joonis 5: Koodi staatiline ja dünaamiline dubleerimine [6] näitel.

Virtuaalmasina kiirust suurendab ka tüüpiliste instruktsioonide järjendite kombineerimi-
ne superinstruktsioonideks [7]. Superinstruktsioonide kasutamise korral jääb ära instruktsioo-
ni lähetus, mis esineks eraldi seisvate instruktsioonide vahel. Samuti võib superinstruktsioo-
nis võimalusel ühendada instruktsioonide argumentide lugemise superinstruktsiooni algusesse
ning nende salvestamise superinstruktsiooni lõppu. Elimineerida saab ka ajutised muutu-
jad, mille mõni superinstruktsiooni alaminstruktsioon salvestab ainult mõnele järgmisele ala-
minstruktsioonile kasutamiseks. Magasinipõhiste virtuaalmasinate puhul tehakse superinst-
ruktsiooni kasutamise korral seega vähem operatsioone magasiniga. Superinstruktsioonide
kasutamine vähendab kaudsete hüpete teostamise arvu virtuaalmasina jooksutamisel. Samas
lisavad superinstruktsioonid masinkoodi kaudseid hüppeid superinstruktsioonide lõppu uute
instruktsiooni lähetuste abil, aidates seega parandada kaudsete hüpete ennustusi üldiselt. Su-
perinstruktsioone on võimalik genereerida ka dünaamiliselt, baitkoodi kompileerides: baitkoo-
di iga instruktsiooni täitev kood kopeeritakse käesoleva superinstruktsiooni lõppu; kui tegu
on instruktsiooniga, mis muudaks baitkoodi instruktsiooniloendurit, kopeeritakse superinst-
ruktsiooni lõppu ka instruktsiooni lähetus [8]. Joonisel 6 on toodud näide dünaamilistest
superinstruktsioonidest.

Joonis 6: Dünaamilised superinstruktsioonid [8] näitel.

3. Magasini- ja registripõhised virtuaalmasinad

Populaarseimad virtuaalmasinad, nagu näiteks Java VM, on kasutavad magasini-põhist
arhitektuuri, vastandudes reaalsete protsessorite hulgas valitsevale registri-põhisele arhitek-
tuurile [16]. Esimene laialt kasutatav registripõhine virtuaalmasin on keele Lua 5.0 virtuaal-
masin [12].

Nii magasini- kui ka registripõhistel masinatel on oma eelised ja puudujäägid ning mõle-
ma lähenemise efektiivsus interpretaatorites on jätkuvalt uurimise all. Magasinipõhised arhi-
tektuurid võimaldavad väiksemat virtuaalmasina koodi, kuid nõuavad kulukamat instrukt-
siooni lähetusmehhanismi. Hoolimata suuremast koodist, sisaldab registripõhise virtuaalmasi-
na kood vähem instruktsioone, mistõttu kulub vähem aega instruktsioonide lähetusele. Aval-
dist a = b + c võib näiteks magasinipõhises Java virtuaalmasina (JVM) koodis esitada inst-
ruktsioonidega ILOAD c, ILOAD b, IADD, ISTORE a; mõnes registripõhises virtuaalmasinas
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aga näiteks instruktsiooniga IADD a, b, c.
Registripõhises koodis peavad instruktsiooni operandid olema ilmutatud kujul koodis,

magasinipõhise masina instruktsioonide operandid leitakse magasinist, mistõttu on regist-
ripõhised instruktsioonid keskmiselt suuremad kui magasinipõhised. Ühe registripõhise ma-
sina instruktsiooni täitmisel tehakse operandide arvu tõttu ka rohkem mälu poole pöördusi
kui ühe magasinipõhise instruktsiooni täitmisel. Magasinipõhiste virtuaalmasinate interpre-
taatorid peavad instruktsiooni operandide puhul manipuleerima magasiniga, registripõhised
virtuaalmasinad aga operande koodist dekodeerima. Mõlemal arhitektuuri korral hoitakse
baitkoodis operande tavaliselt kohe instruktsiooni järel, mistõttu on nende asukohad instrukt-
siooni täitmisel teada kasutades instruktsiooniloendurit. Muidugi peab instruktsiooniloendu-
rit suurendama vastavalt operandidele nii, et see viitaks järgmisele baitkoodi instruktsioonile.

Lihtsad arvutused, mida enamus virtuaalmasina instruktsioone teostavad, ei erine palju
magasini- ja registripõhistel virtuaalmasinatel, ent registripõhises virtuaalmasina koodis on
palju lihtsam elimineerida invariante, ühiseid avaldisi, ning konstantide mitmekordset laadi-
mist.

4. Tüübipõhine koodi spetsialiseerimine täitmisel

JavaScript on nõrgalt tüübitud keel, ehk tema muutujate tüübid pole alati üheselt
määratud programmi kirjutamisel, vaid võivad programmi täitmise ajal muutuda. Sarna-
selt [10] eeldame järgnevalt, et JavaScript virtuaalmasin eristab jõudluse tõstmise eesmärgil
sisemiselt täisarve ja ujukomaarve, kuigi JavaScripti standardi järgi hoitakse kõiki numbrilisi
väärtusi Number tüübis [1].

Paljud primitiivsed operatsioonid JavaScriptis sõltuvad oma argumentide tüüpidest.
Näiteks kui binaarse liitmisoperaatori + korral on vähemalt üks operand sõne, teostatakse
arvudest väärtuste liitmise asemel sõnede konkatenatsioon. Üheselt pole määratud ka kõikide
JavaScripti definitsioonist lähtuvate operaatorite, funktsioonide ega meetodite tagastatavate
väärtuste tüübid konkreetsete argumentide tüüpide korral. Näiteks binaarse liitmisoperaatori
+ rakendamisel täisarvudest argumentidele on tulemuseks täisarv vaid juhul kui ei esinenud
ületäitumist, vastasel juhul on tulemuseks ujukomaarv.

Argumentide tüübid võivad aga isegi sama instruktsiooni järjestikuste täitmiste vahel
muutuda [10], mistõttu pole alati staatiliselt võimalik täpset teostatavat operatsiooni tuvasta-
da ning peab programmi täitmise ajal kasutama kulukaid mehhanisme argumentide tüüpide
tuvastamiseks, et valida korrektne operatsioon. Üheks selliseks meetodiks on topeltlähetus
(double dispatch [10, 14]).

4.1. Dünaamiline topeltlähetus

Topeltlähetuse korral käsitletakse kõiki JavaScripti dünaamilisi tüüpe mõtteliselt klassi-
dena. Näiteks klass JsInt täisarvude jaoks, JsDouble ujukomaarvude jaoks jne. Kõik klassid
realiseerivad liidest JsAny, mis deklareerib meetodid iga väärtusega teostatava operatsiooni
jaoks. Sealjuures implementeeritakse iga binaarse operatsiooni tarvis meetod üldjuhu jaoks
(näiteks add(JsAny)), mis käivitatakse kui teise operandi tüüp pole teada, ning meetodid iga
konkreetse teise operandi tüübi tarvis (joonis 7). Meetod üldjuhu jaoks kutsub vaid välja teise
operandi meetodi esimese operandi kindla tüübi jaoks, mis on mõne liidest JsAny realiseeriva
klassi üldjuhu meetodis juba teada. [10]

Konkreetse binaarse operatsiooni implementatsiooni valik tehakse topeltlähetuse pu-
hul lähtudes mõlema operandi tüüpidest, kasutades kahte järjestikust liidese JsAny meetodi
väljakutset. Näiteks kahe muutuja x ja y, mille tüüpideks eeldatakse algselt olevat JsAny,
liitmise korral kutsutakse välja meetod x.add(JsAny y), milleks on üldjuhu meetod, sest
muutuja y tüüp pole veel teada. Kuigi muutuja x tüüp pole teada, on väljakutsutavaks
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meetodiks x tüübile vastava klassi vastav üldjuhu meetod. Viimane kutsub omakorda välja
meetodi y.add, mis võtab argumendiks muutuja x tüüpi muutuja (näiteks y.add(JsInt x)),
sest muutuja x tüüp on meetodis x.add juba teada. Kuigi ka muutuja y tüüp pole teada, kut-
sutakse siingi välja y tüübile vastava klassi meetod. Viimane väljakutsutud meetod teostabki
tegeliku binaarse operatsiooni. [10]

Joonis 7: UML diagramm klassidest dünaamilise topeltlähetuse tarvis [10] näitel.

4.2. Jälituste puud

Vältimaks dünaamilise lähetuse tekitatavaid suuri ajakulusid tihti täidetavates tsükli-
tes, on M. Chang jt [10] välja pakkunud meetodi baitkoodi spetsialiseerimiseks täitmise ajal
kasutades jälitusi (traces) ja jälituste puid (trace trees):

Algselt kompileeritakse programm sisaldama dünaamilist topeltlähetust. Baitkoodi jook-
sutamisel virtuaalmasinas seda samal ajal profileeritakse, leidmaks tihti läbitavaid tsüklilisi
baitkoodi piirkondi. Lindistatakse ka jälitus, ehk baitkoodi instruktsioonide jada, mis sisaldab
täpseid baitkoodi instruktsioone, mis iga dünaamilise topeltlähetuse tulemusena täideti. Ku-
na iga konkreetse dünaamilise topeltlähetuse puhul on väga tõenäoline, et ka selle järgnevatel
täitmistel on vastavate muutujate tüübid samad, on tõenäoliselt hiljem võimalik vastavat
jälitust jooksutada esialgse (dünaamiliste topeltlähetustega) baitkoodi asemel.

Muidugi on võimatu alati garanteerida, et selle baitkoodi järgnevad täitmised toimuvad
sama tüüpi muutujatega. Seetõttu peab siiski valvama (guard), et tingimustel, mis võivad
muutujate tüüpe muuta (näiteks täisarvude ületäitumine ujukomaarvudeks), ei jätkata bait-
koodi täitmist eelnevalt lindistatud jälitusest, vaid käivitatakse kompenseeriv kood, mis ta-
gastab täitmisjärje algsele optimeerimata baitkoodile.

Iga jälitus eeldab, et muutujate tüübid püsivad muutumatuna; vastasel juhul väljutakse
jälituse täitmisest kontrolldirektiivide (guard instruction) abil. Seetõttu on võimalik jälitusest
eemaldada mitmed tüübikontrolli direktiivid, mis olid seotud liidese JsAny meetodite väl-
jakutsetega dünaamilises topeltlähetuses. Alles jääb vaid jälituskood kõikide operatsiooni-
de jaoks, mis on spetsialiseeritud muutujate tüüpide konkreetsetele väärtustele. Enamus
tüübikontrolli direktiividest on võimalik elimineerida seepärast, et paljud tsüklite sees teht-
avad operatsioonid töötavad ajutiste väärtustega, mis loodi tsükli sees. Näiteks kui tsüklis
luuakse täisarv, ja seda hiljem mingis operatsioonis kasutatakse, pole vaja üle kontrollida, et
vastloodud väärtus tõepoolest täisarv on.
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Joonis 8: Lihtsustatud jälituspuu tsükli sisu jaoks pseudokoodis. Vasakul on toodud kõige esimene teh-
tud jälitus. Täisarvu ületäitumise tõttu on genereeritud parempoolne jälitus, mis on esimese jälitusega
seotud noolega näidatult nii, et ületäitumise korral, kui muutub muutuja x tüüp, jätkatakse täitmist
parempoolsest jälituskoodist.

Jälituste kompileerimise ideed võib laiendada jälituste puuks. Jälituste puu tehnikat
kasutab näiteks Mozilla TraceMonkey mootor [11]. Kui jälituse kontrolldirektiiv tuvastab
muutuja tüübi muutuse, tuleb kontrolldirektiivist alustada uue jälituse lindistamist, see taas
kompileerida ja esimese jälituse külge kinnitada nii, et kui see kontrolldirektiiv tuvastaks taas
vastava tüübi muutuse, alustataks täitmist uuest lindistusest. Joonisel 8 on toodud näide
jälituspuust.

5. Peidetud klassid

Erinevalt objekt-orienteeritud programmeerimiskeeltest ei kuulu objektid JavaScriptis
klassidesse, mistõttu pole JavaScript programmide kompileerimisel eelist mingi objekti mõne
välja poole pöördumise korral kasutada selle objekti klassi poolt määratud välja asukoha
suhtaadressi. Selle asemel on objekti väljadele ligipääsuks tarvis programmi täitmise ajal
kasutada paisktabeleid või muid andmestruktuure.

Kiirendamaks ligipääsu objekti väljadele on võimalik kasutada ka peidetud klasside teh-
nikat (hidden classes, polymorphic inline cache [13]), nagu on tehtud Google V8 [3] ja Squirrel-
Fish Extreme [9] virtuaalmasinates. Peidetud klasside tehnika korral seostatakse programmi
täitmise jooksul loodud objektid peidetud klassidega nii, et iga peidetud klassiga on seotud
sarnase konstruktsiooniga objektid. Sarnaselt tavaliste klassidega määrab peidetud klass ära
väljade suhtaadressid objektis.

Näiteks joonisel 9 toodud koodi korral, luuakse esmalt operaatorit new kasutades uus
objekt a, millega seostatakse tühi peidetud klass H0 (joonis 10.1). Kui konstruktoris Point
üritatakse kirjutada objekti a väljale x, otsitakse selle välja väärtuse suhtaadressi esmalt ob-
jekti a peidetud klassis H0 defineeritud väljade hulgast. Kuna välja x suhtaadressi ei leitud
ning klassil H0 ei ole alamklasse, loome peidetud alamklassi H1, mis defineerib välja x suhte-
liseks aadressiks järgmise vaba aadressi objekti väljade väärtuste mälupiirkonnas: selleks on
hetkel 0. Viitame peidetud klassist H0 klassile H1 kasutades viitetabeli võtmeks välja x, ning
seostame objekti a uue peidetud klassiga. Omistame objekti a väljale x (mis asub objekti
peidetud klassi kohaselt suhtaadressil 0 objekti väljade väärtuste mälupiirkonnas) väärtuse
1 vastavalt konstruktorile antud argumendile cx (joonis 10.2). Talitame analoogselt välja y
initsialiseerimisega objektil a, tekitades sedasi uue peidetud klassi H2 (joonis 10.3).
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function Point(cx, cy) {
this.x = cx;

this.y = cy;

}

var a = new Point(1, 2);
var b = new Point(3, 4);

Joonis 9: JavaScripti koodinäide peidetud klasside jaoks.

Objekti b loomisel sama konstruktoriga seostatakse loodud objekt alguses jällegi pei-
detud klassiga H0 (joonis 10.4), ent välja x initsialiseerimisel seostatakse objekt b esmalt
klassiga H1, sest leitakse, et H1 on klassi H0 alamklass välja x initsialiseerimisel. Seejärel
salvestatakse välja väärtus (joonis 10.5). Sarnaselt toimitakse ka teise välja initsialiseerimisel
(joonis 10.6). Lõpptulemusena on objektid a ja bmõlemad seotud ühise peidetud alamklassiga
H2, sest nende samanimelised väljad initsialiseeriti samas järjekorras.

Joonis 10: Peidetud klasside tekkimine. Sammudel 1-3 toimub punkti a konstrueerimine, mille taustal
luuakse vastavad peidetud klassid. Sammudel 4-6 toimub punkti b konstrueerimine. Tulemusena kuu-
luvad mõlemad objektid samasse peidetud klassi. Objektidest paremal on ära toodud objekti väljade
väärtusi hoidva mälupiirkonna sisu.

Peidetud klasside pakutav kasu seisneb aga hoopis selles, et olles kord tuvastanud min-
gisse peidetud klassi kuuluvad objektid, teame kõikide nende objektide väljade suhtaadresse
objektide väljade väärtuste mälupiirkonnas. Seetõttu, kui varem pidi virtuaalmasin iga ob-
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jekti välja ligipääsu korral otsima objekti välja aadressi näiteks paisktabelitest, siis nüüd
võib vastava koodi asendada optimeeritud baitkoodiga3. Joonisel 11 on toodud näide objekti
a välja y väärtuse leidmise kohta pseudokoodis.

1. kui objekti a peidetud klass pole H2, siis otsi väärtust paisktabelite abil (aeglane mee-
tod).

2. vastasel juhul
• leia objekti a väljade väärtuste mälupiirkonna aadress B
• loe välja väärtus mäluaadressilt B + Sy, kus Sy on välja y väärtuste suhteline

aadress peidetud klassi H2 objektidel.

Joonis 11: Optimeeritud välja väärtuse leidmise kood peidetud klasside korral.

6. Kokkuvõte

Käesolevas töös esitlesime mitut tehnikat, mis võimaldavad ehitada kiiremaid (Java-
Script) virtuaalmasinaid. Esimeses peatükis käsitletud instruktsiooni lähetuse optimeerimise
võtted on rakendatavad suurele osale baitkoodi interpreteerivatele virtuaalmasinatele. Just
instruktsiooni lähetus võib olla pudelikaelaks paljude virtuaalmasina jõudlusele. Kuni kahe-
kordset instruktsiooni lähetuse kiiruse kasvu pakkuva otsepöörduskoodi kasutamise võimalust
ei oleks arukas virtuaalmasina arendamisel ignoreerida. Vastuvaidlematult tuleb programmee-
rimisel kasuks arvestada ka programmi jooksutavate mikroprotsessorite arhitektuuri.

Teises peatükis võrdlesime magasini- ja registripõhiseid virtuaalmasinate arhitektuu-
re. Hoolimata populaarseks osutunud magasinipõhiste virtuaalmasinate implementeerimise
lihtsusest võivad ka registripõhised virtuaalmasinad neile võrdväärset konkurentsi pakkuda.
Üheks parimaks taoliseks näiteks on töö kirjutamise hetkel Lua 5.0 registripõhine virtuaal-
masin [12].

Kolmandas ja neljandas peatükis toodud tehnikad nõrgalt tüübitud keele muutujatega
kiiremaks ümberkäimiseks ning klassideta objektide väljade käsitlemiseks on lisaks JavaScrip-
tile rakendatavad ka mitmete teiste programmeerimiskeelte tarbeks. Liialt mahukaks osutus
näidetega demonstreerida vastavate tehnikate täielikku implementeerimist, mistõttu seda ei
tehtud. Reaalsete implementatsioonidena võib siiski nimetada jälituspuid kasutavat Mozilla
TraceMonkey’t [11] ning peidetud klasse kasutavaid Google V8’t [3] ja SquirrelFish Extre-
me’ [9].

Kõige laiemat kasutust käesolevas töös toodud tehnikatest leiab ilmselt otsepöörduskoodi
kasutamine virtuaalmasinate instruktsiooni lähetuseks, mis lubab suurt kiiruse kasvu inst-
ruktsiooni lähetusel võrdlemisi väikese vaevaga. Jälituste puude ning peidetud klasside teh-
nikad on võimaldanud implementeerida varasematest oluliselt kiiremaid JavaScripti virtuaal-
masinaid. Kuna töös nimetatud optimeerivaid tehnikaid on töö kirjutamise hetkel alles ha-
katud kasutama populaarsetes JavaScripti virtuaalmasinates, võib oodata veelgi kiiremate
veebibrauserite ilmumist lähitulevikus.

3või masinkoodiga juhul kui kompileerime JavaScripti otse masinkoodi
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