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RESUMO 

 

A Common Intermediate Language (CIL), linguagem intermediária definida pelo 

padrão ECMA-335, provou ser uma representação alvo eficiente para muitas linguagens 

de alto nível, permitindo a portabilidade de programas para diversas plataformas. 

Entretanto, os compiladores de linguagem CIL disponíveis nas implementações 

existentes do padrão ECMA-335 não são adequados para o desenvolvimento de 

sistemas que executem diretamente sobre o hardware, como sistemas em tempo real, 

sistemas embarcados e novos sistemas operacionais específicos, porque exigem o 

suporte de uma máquina virtual (VES – Virtual Execution System) para o 

funcionamento dos programas compilados. Este fato confina a seleção de linguagens às 

tradicionais C e C++ como opções para o desenvolvimento de tais sistemas. Face a esse 

confinamento, apresentamos a construção de um compilador estático de código CIL 

chamado CILCompiler, que transforma um subconjunto da linguagem em uma imagem 

executável que funciona com acesso direto ao hardware, sem a necessidade de uma 

máquina virtual. No intuito de tornar didático o compilador, facilitando a construção, 

compreensão e extensão do mesmo, foi adotada a abordagem incremental para a 

construção de compiladores, que sugere a utilização de pequenos passos incrementais 

para obter um compilador funcional logo nos estágios primitivos de desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Compilador, Representação Intermediária, Common Intermediate 

Language. 
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ABSTRACT 

 

The Common Intermediate Language (CIL), intermediate language defined by the 

ECMA-335 standard, has proved to be an efficient target for compilation of many high-

level languages, allowing the portability of programs to many platforms. However, the 

CIL language compilers available in existing implementations of the ECMA-335 are not 

suitable for the development of systems that run directly on hardware, such as real-time 

systems, embedded systems and new specific operating systems because they require 

the support of a virtual machine (VES - Virtual Execution System) for running 

compiled programs. This fact constrains the choice of languages to the traditional C and 

C++ as options for developing such systems. For that reason, we present the 

construction of a static compiler of CIL code named CILCompiler which transforms a 

subset of the language in an executable image that runs with direct access to the 

hardware, without the necessity of a virtual machine. In order to make the compiler 

more pedagogic and facilitate its construction and extension, we adopted an incremental 

approach to compiler construction, which suggests the use of small incremental steps to 

get a working compiler on the early stages of development. 

 
Keywords: Compilers, Intermediate Representation, Common Intermediate Language. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contexto e Motivação 

A geração de código intermediário vem sendo usada há muitos anos em 

compiladores para melhor estruturar seus componentes, aumentar a qualidade do código 

gerado e tornar mais fácil a portabilidade, tanto em termos de suporte às linguagens-

fonte como no suporte às arquiteturas-alvo, reduzindo o esforço de redesenho aos 

módulos de front-end ou de back-end do compilador, respectivamente. 

Atualmente, máquinas virtuais são usadas como um método para garantir 

portabilidade [CRAIG, 2006] e o código intermediário é o principal meio pelo qual as 

máquinas abstratas provêem esse benefício. Mais do que quaisquer outros motivos, a 

garantia de portabilidade pode explicar por que as máquinas virtuais se tornaram as 

plataformas de desenvolvimento preferidas de muitos desenvolvedores e 

implementadores de linguagens de programação. 

As High-Level Language Virtual Machines (HLL VM’s) viabilizaram a 

portabilidade cruzada entre plataformas por seu foco em minimizar características 

específicas do hardware e do sistema operacional [SMITH; NAIR, 2005]. 

Diferentemente do modelo tradicional de compilação, nas HLL VM’s o código 

intermediário é utilizado na forma de um conjunto virtual de instruções da arquitetura 

(Virtual Instruction Set Architecture – V-ISA), usualmente definido para aplicações do 

usuário e para serem executadas em um processador virtual. 

Em um modelo tradicional de geração e distribuição de software, o front-end de 

um compilador transforma o código fonte em código intermediário através da análise 

léxica, sintática e semântica do programa. Este código intermediário, por sua vez, é 

transformado pelo back-end do compilador em um código executável que pode então 

ser distribuído, instalado e executado diretamente sobre o sistema operacional no 

conjunto de instruções nativo do hardware. Para uma HLL VM o modelo de geração e 

distribuição de software é diferente em pelo menos dois aspectos: primeiro, o código 

intermediário gerado passa a ser distribuído para posterior instalação; segundo, este 

código é instalado e executado em uma máquina virtual sobre o sistema operacional e o 

hardware existente, abstraindo os mesmos do código intermediário que só enxerga o 
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ambiente virtual. Este modelo de distribuição foi a razão do sucesso do ambiente de 

desenvolvimento Pascal P-Code [SMITH; NAIR, 2005]. 

A linguagem P-Code, para a qual o Pascal é compilado para distribuição, é 

suportada por uma máquina virtual composta por um emulador P-Code e uma biblioteca 

padrão responsável pelas rotinas que provêem funcionalidades do sistema, como a 

entrada e saída. A mesma idéia foi adotada nos dois frameworks de grande sucesso 

comercial utilizados atualmente, Java e .NET, ambos desenvolvidos para suportar o 

paradigma da orientação a objetos, guardando muitas semelhanças entre si. No entanto, 

a Common Language Infrastructure (CLI), padrão sob o qual foi desenvolvido o .NET 

Framework, teve como objetivo de projeto o suporte a múltiplas linguagens de alto 

nível, ao contrário da Java Virtual Machine (JVM), concebido para suportar a 

linguagem Java. O suporte a múltiplas linguagens da Common Language Infrastructure 

está baseado em dois recursos fundamentais: um conjunto de instruções virtual 

conhecido como Common Intermediate Language (CIL) e um sistema de tipos comum a 

todas as linguagens de programação, o Common Type System (CTS). 

A Common Intermediate Language provou ser uma representação intermediária 

eficiente para muitas linguagens de alto nível, permitindo a portabilidade de programas 

para diversas plataformas. Aproximadamente quinze linguagens diferentes [MILLER; 

HOGG; HESS, 2002], dentre elas a C#, C++, COBOL, FORTRAN, F#, Java, JScript, 

Lua, ML, Pascal, Scheme e Visual Basic são suportadas pelo padrão. Tal flexibilidade 

decorre de muitas decisões tomadas na especificação CLI, dentre elas a granularidade 

de níveis de segurança de execução. Os programas codificados em CIL estão sujeitos a 

vários níveis de verificação de segurança. Linguagens seguras quanto ao uso de tipos 

como a Java e a C# podem sempre ser compiladas para código verificável, mas para a 

maioria das outras linguagens isso não pode ser garantido. Apesar disso, a Common 

Language Infrastructure é tão permissiva quanto ao uso de código não-verificável que 

mesmo linguagens de programação como o ANSI C podem ser compiladas [GOUGH, 

2002]. 

Os benefícios da portabilidade e da interoperabilidade trazidos pelo uso conjunto 

da linguagem CIL e do Common Type System, poderiam ser estendidos para uma gama 

maior de aplicações. No entanto, os compiladores de linguagem CIL disponíveis nas 

implementações existentes do padrão CLI (Shared Source CLI, .NET Framework e 

Mono Platform) não são adequados para o desenvolvimento de “bare metal 
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environment systems” ou seja, sistemas que executem diretamente sobre o hardware, 

porque exigem o suporte de uma máquina virtual (Virtual Execution System – VES) 

para o funcionamento dos programas compilados. Exemplos de tais artefatos são os 

sistemas em tempo real, sistemas embarcados e novos sistemas operacionais 

específicos. Este fato confina a seleção de linguagens às tradicionais C e C++ como 

opções para o desenvolvimento de tais sistemas. 

O desenvolvimento de compiladores estáticos de código CIL contribui para 

aumentar o alcance dessa importante linguagem intermediária, possibilitando o uso de 

um número maior de linguagens de alto nível no desenvolvimento de “bare metal 

environment systems”. 

 
1.2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo a construção de um compilador estático de 

código CIL – o CILCompiler – que transforma um subconjunto da linguagem em uma 

imagem executável que funciona sem a presença de uma máquina virtual. No intuito de 

tornar didático o compilador, facilitando a construção, compreensão e sua extensão, foi 

adotada uma versão simplificada da abordagem incremental proposta por Abdulaziz 

Ghuloum para a construção de compiladores [GHULOUM, 2006] que sugere a 

utilização de pequenos passos incrementais para obter um compilador funcional logo 

nos estágios primitivos de desenvolvimento. 

O subconjunto da linguagem CIL suportado está limitado às instruções que 

manipulam tipos primitivos e simples invocações a métodos estáticos. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro esta introdução. 

No Capítulo 2 é apresentada a abordagem incremental, descrevendo as principais 

definições para a construção de um compilador e a metodologia de desenvolvimento. 

No Capítulo 3 são introduzidos os conceitos fundamentais especificados na 

Common Language Infrastructure, necessários para se entender as entidades 

manipuladas por um programa CIL. 
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No Capítulo 4 é descrito o critério de seleção do subconjunto inicial suportado 

da linguagem CIL e discutidos os aspectos principais de sua compilação estática e a 

primeira evolução do subconjunto, contemplando a invocação de métodos. 

No Capítulo 5 apresenta-se a implementação do compilador, suas fases e 

principais classes, bem como os pontos do programa que precisam ser modificados para 

a continuidade do desenvolvimento incremental. 

No Capítulo 6 conclui-se o trabalho, mencionando suas contribuições, limitações 

e trabalhos futuros. 

Finalmente, são apresentadas as referências, seguido do Apêndice I, que contém 

diagramas de classe do compilador e o Apêndice II que descreve as ferramentas 

utilizadas no desenvolvimento e teste do compilador. 
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2 A Abordagem Incremental de Construção de 

Compiladores 

 

2.1 Decisões de Projeto 

Dentre as muitas decisões a serem tomadas no projeto e desenvolvimento de um 

compilador, as mais fundamentais são a seleção da linguagem fonte, a linguagem de 

implementação do compilador e a plataforma alvo para a qual a linguagem fonte será 

compilada. Porém, a demasiada complexidade de um compilador demanda um número 

enorme de outras decisões, tais como o modelo de gerenciamento de memória, as 

técnicas de geração de código, quando e quais otimizações devem ser aplicadas ao 

código, entre muitas outras. Para um projeto de tamanha complexidade, o uso de uma 

abordagem incremental é adequado por permitir que vários desses requisitos sejam 

construídos ao longo do tempo, à medida que se aumenta o escopo de instruções 

implementadas pelo compilador. 

 

2.2 Linguagem Fonte 

A linguagem fonte transformada pelo CILCompiler é a Common 

Intermediate Language. O principal atrativo dessa linguagem é o fato dela ter sido 

criada para mapear características de várias linguagens de programação de diferentes 

níveis de abstração. Ela foi projetada para suportar os paradigmas da programação 

estruturada (procedural programming), da programação orientada a objetos e da 

programação funcional. 

A Common Intermediate Language, como outras linguagens intermediárias 

usadas em máquinas virtuais, é baseada em uma arquitetura de pilha. Esta arquitetura 

tem dois grandes benefícios: permite uma codificação mais compacta e é mais fácil de 

gerar, em relação ao código baseado em registradores, pois dispensa a necessidade de 

um complexo módulo de alocação de registradores nos compiladores das linguagens de 

alto-nível suportadas [GREGG et al, 2004]. 

Ao contrário de outras linguagens de máquinas abstratas, como a P-Code e o 

bytecode da Java, a Common Intermediate Language foi projetada desde o princípio 
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para ser compilada, não interpretada [MILLER; HOGG; HESS, 2002], [POBAR et al. 

2008]. Sua natureza polimórfica a torna mais compacta, mas dificulta a sua 

interpretação. A instrução add, por exemplo, pode ser usada em valores inteiros, 

longos, e de ponto flutuante, enquanto a equivalente em bytecode Java requer instruções 

separadas para cada tipo. Entretanto, a diversidade de técnicas de transformação adotada 

nas implementações existentes demonstra o uso do CIL tanto para a compilação como 

para a interpretação, como demonstrado na tabela 2.1. 

Tabela  2.1. Implementações do padrão CLI quanto ao tipo de transformação adotada 

Implementação Empresa Tipo de Transformação 
.NET Framework Microsoft Compiladores JIT e AOT 
.NET Compact Framework Microsoft Compilador JIT 
.NET Micro Framework Microsoft Interpretador (atua como um sistema 

operacional, executando diretamente 
sobre o hardware) 

Shared Source CLI Microsoft Compilador JIT 
Mono Novell Compiladores JIT e AOT 
Net60 Red Five Labs Compilador JIT 
DotGNU Project Free Software 

Foundation 
Interpretador (Portable.NET) e 
Compilador JIT (LibJIT) 

 

Tanto a linguagem CIL como outros conceitos necessários para entender as 

entidades manipuladas por suas instruções serão explicados no capítulo 3. 

 

2.3 A Linguagem de Implementação 

A linguagem adotada para a implementação do CILCompiler é a C#. A C# 

também é usada no código exemplo utilizado para gerar as amostras em CIL, as quais 

serviram como código fonte para os experimentos com o CILCompiler. 

A linguagem C# foi criada em 2000 por Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth, e 

Peter Golde como parte do desenvolvimento do .NET Framework [ECMA-334, 2006]. 

No mesmo ano foi formado um comitê para padronização internacional da linguagem, 

que resultou no padrão ECMA-334. 

C# é uma linguagem de programação orientada a objetos e componentes, mais 

simples que as linguagens C e C++, embora similar a ambas. Tirando proveito de ser 

familiar aos programadores dessas linguagens, a linguagem C# tem uma forte 

verificação de tipos e cria objetos que devem ser gerenciados por um coletor de lixo, 
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isto é, pressupõe a existência de um gerenciamento automático de memória no ambiente 

de suporte à execução. Estes dois últimos aspectos são conseqüência da linguagem ter 

sido desenhada para aproveitar os recursos disponíveis na Common Language 

Infrastructure. 

Pela semelhança com as linguagens C e C++, a C# também se assemelha à 

linguagem Java. No entanto, muitos dos recursos da C++ que foram suprimidos na Java 

estão presentes na C# com melhorias – como os ponteiros, tipos enum, sobrecarga de 

operadores e a instrução goto [SEBESTA, 2006]. Desses recursos, a possibilidade de 

trabalhar com ponteiros é a mais útil para a criação de sistemas de baixo nível. A 

interface com o hardware é comum em tais sistemas, o que requer na maioria das vezes 

a manipulação direta de endereços e conteúdo de memórias e portas. O modificador 

unsafe habilita esta funcionalidade na linguagem C#, chamada de “unsafe code”. 

A C# não contempla o conceito de itens globais (membros fora do escopo de 

uma classe), como ocorre na linguagem C++. 

 

2.4 Arquitetura Alvo 

A arquitetura alvo selecionada para o compilador foi a plataforma Intel IA-32, 

mais conhecida como x86, dominante no mercado mundial de computação pessoal e 

muito bem documentada em diversos textos. 

A arquitetura IA-32 é caracterizada por possuir um conjunto de instruções 

complexo (CISC) e por manter uma compatibilidade histórica com antigos 

processadores Intel. Apesar de possuir oito registradores de propósito geral (EAX, EBX, 

ECX, EDX, EDI, ESI, ESP, EBP), alguns deles são utilizados para fins especiais, como 

o stack pointer (ESP) e o base pointer (EBP). 

Seu conjunto de instruções tem códigos de operação de comprimento variável, 

de um a quinze bytes e divide as instruções de usuário em três classes: instruções para 

inteiros, para ponto flutuante e para multimídia. 

Os operandos das instruções podem vir tanto dos registradores quanto da 

memória, mesmo para operações de lógica, aritmética e deslocamento de bits, 

diferentemente dos conjuntos de instruções RISC, onde somente instruções de carga ou 

armazenamento têm operandos de memória. 
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A arquitetura IA-32 possui três esquemas de endereçamento ou modelos de 

memória: o modo real, o modo real segmentado e o modo protegido. Os dois primeiros 

modelos são os mais antigos e em desuso. O modo protegido é o modelo utilizado nas 

versões modernas dos sistemas operacionais Windows e Linux. 

 

2.5 A Metodologia de Desenvolvimento 

Nesse projeto foi utilizada a mesma metodologia criada por Ghuloum 

[GHULOUM, 2006] que propõe uma abordagem incremental para a construção de 

compiladores e é descrita a seguir como uma seqüência de seis passos: 

1. Selecionar um pequeno subconjunto da linguagem fonte que possa ser compilado 

diretamente para código de máquina. 

2. Escrever as unidades de teste necessárias para cobrir o subconjunto escolhido da 

linguagem. 

3. Desenvolver um compilador que aceite um enunciado escrito no subconjunto da 

linguagem fonte e gere como saída a seqüência equivalente de instruções nativas. 

4. Garantir que o compilador seja funcional, isto é, que passe em todos os testes 

escritos previamente. 

5. Refatorar o compilador, se necessário, garantindo que nenhum dos testes falhe 

devido a uma refatoração incorreta. 

6. Aumentar o subconjunto da linguagem em um grau muito pequeno e repetir o ciclo, 

escrevendo mais testes e estendendo o compilador para atender aos requisitos do 

novo subconjunto. 

Na abordagem tradicional de desenvolvimento de compiladores, o compilador é 

construído para todo o conjunto da linguagem fase a fase, estando apto a produzir 

código funcional apenas após a implementação da última fase. A vantagem da 

abordagem incremental, como ressaltada pelo próprio Ghuloum, é a minimização do 

risco de não produzir um compilador funcional ao fim do cronograma planejado, muito 

importante para profissionais que estejam aprendendo a construir compiladores por 

conta própria, como é o caso do autor desta dissertação.  
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3 Conceitos Fundamentais da Common Language 

Infrastructure 
 

Um grande número de conceitos suporta a especificação CLI. Dentre as 

muitas idéias por trás da especificação, temos uma linguagem intermediária “universal” 

e a exposição de todas as entidades programáveis em um sistema de tipos unificado que 

juntos formam um modelo abstrato agnóstico à arquitetura de hardware. A especificação 

complementa este modelo com regras que descrevem como ele pode ser transformado 

em código nativo e referências à memória. Estas transformações foram projetadas para 

capturar e representar com eficiência e precisão a semântica de muitas linguagens de 

programação diferentes. 

  

3.1 Componentes 
 

O modelo computacional da Common Language Infrastructure é 

inerentemente orientado a objetos. O conceito de tipo, explicado na próxima seção, é a 

idéia central sobre a qual é construído o padrão. Programas escritos para a Common 

Language Infrastructure utilizam uma hierarquia de componentes auto-descritivos 

formada por assemblies, modules e tipos. 

Todo ambiente de execução tem a noção de componente de software 

[MEIJER; GOUGH, 2002]. Na CLI este conceito é desenhado sob a forma de um 

assembly, um conjunto lógico reutilizável de módulos (modules) que juntos 

implementam uma unidade de funcionalidade. O controle de versão, o escopo de nomes 

dos tipos e o isolamento em domínios de aplicação é todo feito no nível de um 

assembly. 

Um module é um arquivo contendo metadata, código e outros recursos 

armazenados no formato especificado pela partição II do padrão ECMA-335 (uma 

extensão do formato Portable Executable / Common Object File Format – PE/COFF). 

O Metadata (dados que descrevem dados) é um sistema de descrições de todos os itens 

que são declarados ou referenciados em um módulo, podendo ser estendido com o uso 

de atributos definidos pelo usuário. O código de um module é composto de instruções 
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CIL e seus recursos consistem em dados estáticos como strings, bitmaps e outros 

aspectos de um programa que não são armazenados como código executável. 

Tipos residem nos modules, onde são declarados e implementados. A CLI 

permite o uso de membros globais em modules, fora do escopo de um tipo. Isto significa 

que é possível a criação de métodos e variáveis na “raiz” do programa, sem a 

necessidade de um container, como uma classe, para eles. Tais membros têm o escopo 

do módulo no qual o membro é implementado. Este recurso é suportado através do uso 

de um tipo especial <Module>. 

Toda a hierarquia de componentes de uma aplicação é descrita pelo 

manifesto de um assembly, que informa a sua versão, seus módulos e tipos constituintes 

e quais outros assemblies são necessários para resolver referências a tipos externos 

usados no assembly. 

 

3.2 Common Type System 

A especificação CLI expõe todas as suas entidades programáveis usando um 

sistema de tipos unificado chamado de Common Type System (CTS). 

Para o CTS um tipo é caracterizado tanto por sua representação de dados 

como por seu comportamento [LIDIN, 2002]. Ao contrário de algumas linguagens 

orientadas a objetos, no CTS dois objetos que possuem representações de dados 

fundamentalmente diferentes têm tipos diferentes, mesmo que respondam igualmente a 

um conjunto de mensagens [ECMA-335, 2006]. 

Tipos descrevem valores. Qualquer valor descrito por um tipo é uma 

instância daquele tipo. Também é correto afirmar que todo valor é uma instância de seu 

tipo exato, podendo ser também uma instância de outros tipos (instância de um tipo que 

herda de outro tipo). 

A especificação classifica os tipos em duas categorias básicas: os tipos 

Value e os tipos Reference. Tipos Value são auto-contidos, ou seja, eles contêm a 

própria informação que querem representar, enquanto os tipos Reference são compostos 

pela informação e por uma referência (um indicador de localização) para a informação. 

Assim, uma instância de um tipo Value contém o próprio valor enquanto uma instância 

de um tipo Reference contém uma referência para o valor, não o próprio valor. Ambas 
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as categorias derivam de um tipo base chamado System.Object. A figura 3.1 ilustra a 

estrutura de tipos do padrão, especificada na partição IV do conjunto ECMA-335 e 

implementada na forma de uma Base Class Library (BCL). 

 

 

Figura 3.1. Sistema de Tipos [GOUGH, 2002] 

 
Uma característica relevante dos tipos Value é que eles possuem a semântica de 

serem copiados por valor [LIPPERT, 2009], [POBAR et al. 2008], sendo manipulados 

diretamente. Já o tipo Reference, nunca é manipulado diretamente, mas sim 

indiretamente através de um proxy chamado referência, com propriedades de segurança 

associadas [POBAR et al. 2008]. 

Tipos Value são subdivididos em escalares, typed reference, enum e value class. 

Os dois primeiros são pré-definidos (built-in) e possuem codificação especial enquanto 

os dois últimos são definidos pelo usuário. Os tipos escalares são os aritméticos, bool e 
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char. Typed reference são tipos Value que agregam uma referência e uma informação 

sobre o tipo. Value classes são similares a structs na linguagem C (uma sequência de 

campos de vários tipos) e os tipos enum associam nomes a valores inteiros. 

Tipos Reference, por sua vez, possuem três subdivisões: object, interface e 

pointer. Tipos object se subdividem em reference class e array, enquanto pointer se 

subdivide em managed pointer, unmanaged pointer e function pointer. Reference class 

é o tipo que caracteriza o Common Type System como orientado a objetos [GOUGH, 

2002]. Reference classes declaram exatamente de qual tipo elas herdam além de 

também poderem implementar uma ou mais interfaces. O tipo interface é um “contrato” 

descritor de membros expostos por outros tipos que estes devem implementar. Managed 

pointers são ponteiros especiais que apontam para o interior dos objetos gerenciados 

pela CLI (não confundir com uma referência, que aponta para o objeto em si); quando 

os objetos são movidos pelo gerenciamento automático de memória os managed 

pointers são atualizados. Mas existem restrições quanto ao uso deles: eles não podem 

assumir valores nulos por exemplo. Unmanaged pointers são ponteiros tradicionais em 

outros ambientes de suporte a execução, ou seja, os endereços dos dados [MEIJER; 

GOUGH, 2002]. Eles são equivalentes a um inteiro de tamanho dependente do 

hardware – como no ANSI C – e permitem operações aritméticas sobre eles. Function 

pointers são ponteiros tanto para métodos gerenciados como não gerenciados pelo VES. 

A especificação CLI também menciona a existência de transient pointers. 

Transient pointers são ponteiros gerados internamente pelo CLI (não podem ser criados 

nas linguagens de alto nível) e que só podem ser usados dentro do corpo de um método, 

apontando para suas variáveis locais e argumentos. 

Existem situações em que é necessário usar tipos Value como se fossem tipos 

Reference. Para estas situações um Value pode ser transformado por uma operação 

chamada boxing, que consiste da criação de um tipo Reference que empacota o Value 

original. O inverso também é possível através da operação unboxing: transformar um 

valor empacotado e “dereferenciá-lo” para um Value. 

Um tipo consiste de zero ou mais membros, os quais determinam o seu 

funcionamento. Existem três tipos fundamentais de membros: campos (fields), tipos 

aninhados (nested types) e métodos. Cada membro de um tipo tem seu próprio 

modificador de acesso, que controla o acesso ao membro definindo ele como público, 

privado, etc. [BOX; SELLS 2002]. 
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Campos são locais em memória para o armazenamento de informação “tipada”. 

As declarações de campos de um tipo determinam o quanto de memória é necessário 

para alocar o tipo que os declara. Um tipo aninhado é um segundo tipo definido como 

parte da implementação do tipo declarante. Métodos são operações associadas ao tipo 

que podem ser invocadas e executadas. Outros membros de tipos, tais como 

propriedades e eventos, são simplesmente métodos que foram modificados com 

metadata [BOX; SELLS 2002]. 

Tipos e seus membros podem ser definidos como estáticos ou acessíveis 

somente a partir de uma instância dos mesmos. A definição padrão (implícita) associa 

tipos e membros a uma instância. Quando são estáticos podem ser acessados 

diretamente a partir de sua definição. 

Um tipo pode associar operações a ele diretamente ou a instâncias desse tipo. 

Estas operações, chamadas de métodos, possuem um nome e uma assinatura. Esta é 

composta por um padrão de chamada, um número de parâmetros genéricos (se 

existirem), uma lista dos tipos de cada argumento (um tipo para cada argumento) e o 

tipo do valor de retorno, se houver. O padrão CLI define como estático todo método 

associado diretamente ao próprio tipo. Quando o método é associado aos valores de um 

tipo (objetos) ele é definido como um método instância ou como um método virtual. 

Um método estático é chamado primeiramente passando os argumentos 

esperados para ele e em seguida invocando o nome do método, que deve indicar a classe 

à qual ele está associado. A passagem de argumentos é realizada carregando cada um 

deles em uma pilha de operandos (a evaluation stack, descrita na próxima seção). 

Métodos instância e virtuais exigem a passagem prévia de um ponteiro chamado this 

antes dos argumentos do método. O ponteiro this é a referência para a instância da 

classe sobre a qual o método irá operar. 

A diferença entre os métodos virtuais e os métodos instância é onde a 

implementação do método está localizada. Em métodos instância a implementação 

reside no tipo que definiu o método. Métodos virtuais por outro lado podem ter uma 

implementação própria do método em suas classes herdadas. Esta implementação pode 

ser indicada em tempo de compilação ou dinamicamente em tempo de execução. 

Um método especial chamado iniciador de tipo (type-initializer) pode ser 

definido opcionalmente por um tipo para inicializá-lo [ECMA-335, 2006]. Um type-
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initializer é um método estático privado com um nome bem conhecido (.cctor), que 

não tem argumentos e nem valor de retorno. Eles não podem ser invocados diretamente, 

somente de forma automática no processo de inicialização de um tipo [BOX; SELLS 

2002]. Type-initializer’s tanto podem ser criados explicitamente pelo desenvolvedor 

como implicitamente pelo compilador front-end. O último caso ocorre quando a 

inicialização de um campo do tipo ocorre no mesmo enunciado de sua definição. 

A execução do type-initializer deve sempre ocorrer antes do uso de qualquer um 

dos membros de um tipo. A execução padrão ocorre imediatamente antes do primeiro 

uso, mas a marcação do tipo com o atributo beforefieldinit permite que a 

execução do iniciador ocorra a qualquer momento antes do primeiro uso. 

Outro método especial, reservado à inicialização de instâncias de um tipo, é o 

construtor. Ele é invocado automaticamente a cada criação de instância e também 

possui um nome bem conhecido (.ctor). Ao contrário de um type-initializer, um 

construtor permite os modificadores de acesso normais a um método (protected, public, 

etc.), aceita argumentos e pode ter outras versões sobrecarregadas do método. A versão 

que não tem argumentos é chamada de construtor default do tipo. 

 

3.3 Machine State 
 

O modelo de memória do padrão CLI é definido como machine state e consiste 

de dois estados: um estado global (global state) e um estado local a um método (method 

state). O estado global é composto de um espaço de memória compartilhado, managed 

heaps e threads de controle. 

Uma thread de controle pode ser descrita como um conjunto aninhado de 

method state’s, representando métodos invocados por outros métodos. Uma managed 

heap é uma heap com dados gerenciados, ou seja, dados que são alocados e desalocados 

automaticamente por um processo chamado coleta de lixo (garbage collection). O 

principal finalidade da managed heap é evitar que o desenvolvedor se preocupe com o 

gerenciamento manual de memória para objetos, evitando a existência de referências 

inválidas e vazamento de memória (memory leak). 
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Um method state é o ambiente no qual um método é executado. Ele é dividido 

em quatro áreas logicamente distintas: os argumentos passados para o método, as 

variáveis locais, um pool de memória local endereçável e a evaluation stack. 

A quantidade e o tipo dos argumentos são determinados na assinatura de um 

método, enquanto a quantidade e o tipo das variáveis locais são determinados na sua 

definição. Ambos possuem uma numeração lógica independente cujo índice é atribuído 

de acordo com suas respectivas posições na declaração dos mesmos, não importando o 

tamanho em bytes de seus tipos. 

Apesar de argumentos e variáveis serem locais ao método, eles podem conter 

referências a objetos existentes na managed heap. Enquanto os valores de argumentos e 

variáveis locais são visíveis apenas em uma thread de controle, os valores de campos 

estáticos ou instâncias e elementos de arrays podem ser visíveis a múltiplas threads. 
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Figura 3.2. Arquitetura de memória CLI [ECMA-335, 2006] 

 

A evaluation stack é a “memória temporária” utilizada para processar os dados 

de um method state e das áreas globais de memória (ver figura 3.3). As posições de 

memória em todos estes repositórios – inclusive na própria evaluation stack – são 

polimórficas, podendo ter quatro bytes (caso do inteiro de 32 bits) ou centenas de bytes 

(caso dos tipos Value definidos pelo usuário), por exemplo [MEIJER; GOUGH, 2002]. 

Isto significa que, independente do tamanho do tipo, ele sempre ocupará uma posição na 

pilha. 

Valores numéricos curtos (int8, int16, unsigned int8, e unsigned 

int16) são ampliados quando são copiados para a pilha e truncados quando são 

devolvidos à memória. Isto reflete um modelo computacional que assume, para valores 
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numéricos e referências a objetos, células de memória que possuem 1, 2, 4, ou 8 bytes 

de comprimento, mas posições de pilha que possuem 4 ou 8 bytes de tamanho [ECMA-

335, 2006]. 

 

 

Figura 3.3. Evaluation stack 

 

A maioria das instruções CIL manipula seus operandos sobre a evaluation stack. 

Os tipos dos operandos são inferidos de acordo com o fluxo de dados e do 

comportamento da pilha. Quinze tipos básicos, demonstrados na tabela 3.1, são 

suportados diretamente pela Common Language Infrastructure, mas somente um 

subconjunto deles é requisitado nas operações sobre a evaluation stack [ECMA-335, 

2006]: 

• int32 

• int64 

• native int 
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• F (native floating point) 

• & (managed pointer) 

• O (object reference) 

• * (“transient pointer”) 

• user-defined value type 

 

Tabela  3.1. Tipos de dados diretamente suportados pela CLI 

CLI Data Type Código 
do Tipo 

Descrição 

int8 I1 8-bit two’s-complement signed value 
unsigned int8 U1 8-bit unsigned binary value (including boolean) 
int16 I2 16-bit two’s-complement signed value 
unsigned int16 U2 16-bit unsigned binary value (including char) 
int32 I4 32-bit two’s-complement signed value 
unsigned int32 U4 32-bit unsigned binary value 
int64 U8 64-bit two’s-complement signed value 
unsigned int64 U8 64-bit unsigned binary value 
float32 R4 32-bit IEC 60559:1989 floating-point value 
float64 R8 64-bit IEC 60559:1989 floating-point value 
native int I native size two’s-complement signed value 
native 

unsigned int 
U native size unsigned binary value, also unmanaged 

pointer 
F F native size floating-point number (internal to VES, not 

user visible) 
O I native size object reference to managed memory 
& I native size managed pointer (can point into managed 

memory) 
 

Os demais tipos são sintetizados através de uma combinação de técnicas 

[ECMA-335, 2006]. 

Os tipos de comprimento nativo (native int, native unsigned int, O, e 

&) foram criados para representar valores que dependem da arquitetura alvo na 

compilação de uma linguagem de alto nível para a Common Intermediate Language. Na 

compilação final para código nativo, quando a arquitetura é conhecida, eles são 

mapeados para um processador específico. 

Sendo polimórfica, a evaluation stack não tem um tamanho pré-determinado 

para seus elementos. O número de elementos é conhecido como profundidade da pilha e 
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independe do tamanho em bytes dos valores que devem ser alocados nestas posições. Os 

valores contidos nos elementos sempre são acessados pelo topo da pilha, não havendo 

possibilidade de acesso através de um “stack pointer”. Toda leitura de valores do topo é 

destrutiva – se for necessário manter um valor no topo após uma leitura, deve ser feita 

uma operação de duplicação do elemento topo para isso [GOUGH, 2002]. 

 

3.4 Common Intermediate Language 
 

A linguagem CIL contém 213 instruções para a realização de operações 

aritméticas e lógicas, armazenamento pilha-memória, conversão de tipos, controle de 

fluxo, chamadas a métodos, criação e manipulação de objetos, tratamento de exceções e 

manipulação de ponteiros. As instruções são representadas por códigos de operação 

(opcodes) de 1 a 2 bytes. 

O conjunto completo da linguagem CIL não é confinado apenas às instruções. 

Os tokens da linguagem são agrupados em três categorias: 

• Diretivas 

• Atributos 

• Códigos de operação 

As diretivas são usadas para definir a estrutura de um assembly em termos de 

namespaces, tipos e membros. 

Os atributos servem para codificar características descritivas de um tipo ou de 

seus membros e para informar como uma diretiva deveria ser processada. 

Os códigos de operação são utilizados para implementar a lógica de membros e 

só são usados dentro deles. 

Uma característica importante de uma operação CIL é a mudança na 

profundidade da pilha resultante da execução. Esta mudança é chamada de stack-delta 

(stack-∆) e é representada pela diferença no número de elementos antes e depois da 

execução. 

As instruções são divididas em dois grupos. O primeiro grupo é composto de um 

conjunto base de instruções que serve para mapear qualquer linguagem de programação. 

O segundo grupo corresponde às instruções que implementam o modelo de objetos do 
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CTS, que apesar de contemplar operações que podem ser reproduzidas pelo conjunto 

base, é mais fácil de mapear nas linguagens orientadas a objetos: tanto porque abstrai o 

layout de objetos como por conter informação simbólica que simplifica a verificação de 

código [GOUGH, 2002]. 

Quanto ao efeito sobre a evaluation stack, as instruções podem ser classificadas 

em quatro categorias: instruções que colocam valores na pilha, instruções que retiram 

valores da pilha para armazenar em algum local, instruções que operam sobre valores 

presentes na pilha e instruções especiais. 

Instruções que carregam valores na evaluation stack são “loads”. Estas 

instruções em geral aumentam a profundidade da pilha em uma posição. Instruções que 

atuam sobre valores presentes na evaluation stack podem aumentar ou diminuir sua 

profundidade, dependendo da diferença entre o número de valores entrantes e 

resultantes da operação. Instruções que retiram os valores da pilha de volta para a 

memória são “stores”. Por fim a categoria de instruções especiais, cujo efeito não se 

enquadra em nenhum dos anteriores, como é o caso da instrução dup, que copia o valor 

presente no topo da evaluation stack para a própria pilha. 

Algumas instruções precisam especificar o tipo do elemento sobre o qual 

operam (um dos tipos da tabela 3.1), outras referenciam informações simbólicas na 

forma de metadata tokens. Metadata tokens são índices de 32 bits presentes nas tabelas 

do metadata para as classes, métodos, campos e outras informações simbólicas. 

Nas duas próximas subseções são descritas algumas instruções CIL com o 

propósito de prover uma visão geral da linguagem. 

 

3.4.1 Conjunto Base de Instruções 
 

As instruções descritas no conjunto base são independentes do modelo de 

objetos sendo executado e suas operações são muito parecidas com as existentes em um 

processador real. 

 

Instruções para carga de valores na evaluation stack: 

ldarg num, ldarg.s 

num, ldarg.0, ..., 

Carrega o argumento de índice num na evaluation stack. A 

codificação especial ldarg.0, ..., ldarg.3 carregam os 
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ldarg.3 quatro primeiros argumentos. 

ldloc indx, ldloc.s 

indx, ldloc.0, ..., 

ldloc.3 

Carrega a variável local de índice indx na evaluation stack. 

ldc.t num, ldc.i4.s 

num, ldc.i4.0, ..., 

ldc.i4.8 

Carrega uma constante numérica num na evaluation stack. 

A instrução ldc especifica um tipo t (i4, i8, r4 ou r8) para 

o valor e a constante é codificada “inline” com a instrução. 

ldind.t Carrega indiretamente um valor a partir de um endereço 

indicado no topo da pilha. O tipo é especificado pelo 

sufixo t. 

ldnull Carrega uma referência nula na evaluation stack. 

ldstr token Carrega uma string na evaluation stack. 

 

Instruções para armazenar valores na memória: 

starg num, starg.s 

num 

Armazena o argumento de índice num na memória. 

stloc indx, stloc.s 

indx, stloc.0, ..., 

stloc.3 

Armazena um valor da evaluation stack na variável local 

indicada pelo índice indx. 

stind.t Armazena um valor no endereço especificado, ambos 

presentes na evaluation stack. 

 

Instruções especiais: 

dup Cria uma cópia adicional do valor presente no topo da 

evaluation stack. 

pop Remove o valor presente no topo da evaluation stack. 

 

Instruções para operações lógicas e aritméticas: 

add, sub, mul, Instruções polimórficas para as operações aritméticas de 
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div(.un), rem(.un), 

neg 

soma, subtração multiplicação e divisão. Operam tanto 

com tipos inteiros como números em ponto flutuante. 

Pares de operandos retirados da evaluation stack 

precisam ser do mesmo tipo. 

add.ovf(.un), 

sub.ovf(.un), 

mul.ovf(.un) 

Instruções aritméticas com detecção de overflow. 

ceq,cgt(.un),clt(.un) Compara dois valores. 

and, or, xor, not Instruções para operações lógicas booleanas. 

shl, shr(.un) Deslocamento de bits. 

chkfinite Verifica se um valor em ponto flutuante é infinito 

 

Instruções para conversão de tipos: 

conv.t, conv.r.un Converte o valor presente no topo da evaluation stack 

para o tipo t especificado no opcode (i1, i2, i4, ..., i, u) e 

deixa o valor convertido no topo. Valores inteiros 

menores que 4 bytes são estendidos para int32 ou 

native int quando são carregados na evaluation stack 

e valores em ponto flutuante são convertidos para o tipo 

F. 

 

Instruções para controle de fluxo: 

br Desvio incondicional. 

ble(.un), blt(.un), 

bge(.un), bgt(.un), 

bne.un, beq 

Compara os dois valores do topo da evaluation stack e 

realize o desvio de acordo com o resultado. 

brtrue, brfalse Testa o valor no topo da evaluation stack e realiza o 

desvio de acordo com o resultado 

switch Branch according to offsets following instruction, chosen 



 30 

by the top-of-stack value. 

 

Instruções para invocação de métodos: 

call token Invoca o método que o metadata token faz referência. 

calli token Invoca indiretamente um método cujo ponteiro é 

indicado no metadata token. 

ret Retorno do método. 

 

Instruções inseguras: 

localloc Aloca espaço no pool de memória dinâmica local 

endereçável (local allocation), de tamanho indicado no 

topo da evaluation stack e retorna um endereço na forma 

de um unmanaged pointer para o primeiro byte alocado. 

cpblk Copia um bloco de memória a partir de um endereço 

fonte e comprimento para um endereço destino. 

initblk Inicializa um bloco de memória de endereço inicial e 

comprimento indicados com um determinado valor. 

arglist Retorna um handle opaco para uma lista de argumentos 

do método corrente. Utilizado para implementar macros 

de procedimentos da linguagem C que trabalham com 

um número variável de argumentos. 

jmp token Transfere o controle para o método indicado no 

metadata token. 

 

Instruções de manipulação de ponteiros: 

ldloca indx, 

ldloca.s indx 

Carrega o endereço de uma variável local de índice indx. 

ldarga argNum, Carrega o endereço de um argumento de índice argNum. 
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ldarga.s argNum 

ldftn token Carrega um unmanaged pointer de um método. 

 

3.4.2 Conjunto de Instruções Relacionadas ao Modelo de Objetos 
 

As instruções relacionadas ao modelo de objetos são mais abstratas a um 

processador real no sentido de que suas operações podem ser implementadas a partir de 

outras instruções básicas ou de chamadas a um sistema operacional. Elas incorporam 

em suas operações as convenções definidas pelo CTS, tais como o layout de campos 

dentro de um objeto, layout para ligação a métodos virtuais, alocação e desalocação de 

memória, tratamento de exceções e operações boxing e unboxing. 

 

Instruções do modelo de objetos: 

box Converte um tipo Value em um tipo Reference. 

callvirt token Chama um método virtual. 

castclass token Tenta efetuar o cast de um objeto na evaluation stack 

para a classe indicada pelo metadata token. 

ldtoken token Carrega na evaluation stack um handle que é a 

representação em tempo de execução de um metadata 

token. 

ldfld token Carrega o campo de um tipo. 

ldsfld token Carrega o campo estático de um tipo. 

newobj token Cria um novo objeto cujo construtor é indicado no 

metadata token. A referência para o objeto criado é 

devolvido na evaluation stack  

unbox Converte um tipo Reference em um tipo Value. 

 

Array: 

newarr token Aloca um array unidimensional com índice iniciado em 
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zero. 

ldlen Carrega o comprimento do array na evaluation stack. 

ldelem.t Carrega na evaluation stack um elemento de um array. 

stelem.t Substitui o valor de um elemento do array. 

 

Tratamento de Exceções: 

throw Dispara uma exceção. 

rethrow Dispara uma exceção existente, a partir de um bloco 

catch. 

leave, leave.s Sair de blocos protegidos try, filter e catch. 

endfinally Retorna de um bloco finally de tratamento de exceção. 

endfilter Retorna de um bloco filtrado de tratamento de exceção. 

 

Instruções de manipulação de ponteiros: 

ldflda token Carrega o endereço de um campo indicado no metadata 

token. 

ldsflda token Carrega o endereço de um campo estático indicado no 

metadata token. 

ldelema Carrega o endereço de um elemento de um array. 

ldvirtftn token Carrega um unmanaged pointer de um método virtual. 
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4 Compilação Estática de Código CIL 

 

4.1 Seleção do Subconjunto Inicial da Common Intermediate 

Language 

Para a seleção do subconjunto inicial de instruções CIL, partiu-se da seguinte 

questão: qual é o programa mais simples que pode ser compilado, exibindo um 

resultado? 

A fim de tornar menos complexa a implementação inicial do CILCompiler, este 

programa deve limitar-se ao uso de tipos básicos primitivos e métodos estáticos, de 

modo que não seja necessária a criação de uma infra-estrutura de instanciação e 

gerenciamento de objetos durante a execução. 

Assim, foi criada uma amostra mínima de programa que apresenta uma saída 

visível sem precisar de ligação externa a nenhuma biblioteca existente. Esse código 

mínimo executa diretamente sobre o hardware, como se fosse um sistema operacional 

muito simples e por isso foi chamado de VerySimpleKernel. O código para ele pode ser 

visualizado na figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Código em C# do VerySimpleKernel€ 

 

O programa VerySimpleKernel consiste de uma classe estática 

WriteCharacterOnVideo que exibe a letra “A” no vídeo em modo texto de um PC. Ele 
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carrega o byte ASCII correspondente à letra “A” na primeira posição da memória de 

vídeo (endereço B8000) e o byte correspondente à cor branca no endereço subseqüente. 

Para manter a saída na tela indefinidamente, um laço infinito é colocado no final do 

método Main(). 

Desconsiderando as diretivas, o código CIL do VerySimpleKernel possui quinze 

instruções. No entanto, só nove delas são distintas: add, br.s, conv.i, ldc.i4.1, 

ldc.i4, ldc.i4.s, ldloc.0, stind.i1 e stloc.0, conforme pode ser visualizado 

na figura 4.2. Estas instruções foram selecionadas como primeiro subconjunto da 

linguagem CIL implementado no CILCompiler. 

 

 

Figura 4.2. Código do VerySimpleKernel compilado para CIL 

 

4.2 Leitura do Código CIL de uma Aplicação CLI 

Para iniciar a compilação de um programa CLI é indispensável a leitura dos 

assemblies que compõem a aplicação. Neste procedimento o CILCompiler faz uso de 
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uma biblioteca open source de geração e inspeção de código da plataforma Mono 

denominada CECIL [MONO, 2008]. A CECIL (Mono.Cecil) permite não só a leitura de 

assemblies CLI como também sua modificação, oferecendo mais recursos que a 

implementação das classes do namespace System.Reflection existentes no .NET 

Framework. Estas classes, apesar de fazerem parte do padrão CLI, sendo especificadas 

pela BCL, são mais indicadas para geração e execução de código CIL late-binding do 

que para leitura de assemblies. A CECIL por outro lado é mais apropriada para análises 

estáticas, possibilitando a identificação de todos os tipos contidos nos assemblies, bem 

como seus membros e o código CIL contido nos métodos – sem a necessidade de 

criação de domínios de aplicação para isso. 

A Common Intermediate Language é uma linguagem de máquina abstrata e 

presumidamente os programas produzidos nessa linguagem são pré-processados por um 

compilador como resultado de uma transformação anterior, constituindo-se de uma 

seqüência de tokens válidos. Mesmo assim, isso não garante que se possa dispensar a 

necessidade de certas verificações sintáticas e semânticas típicas de processadores de 

linguagem. A CECIL abstrai do CILCompiler estas verificações. 

 

4.3 Processo de Transformação do Código CIL 

Visando entender, idealizar e implementar o processo de transformação, foi 

considerada como referência a especificação CLI de cada uma das nove instruções 

presentes na amostra mínima. A partir da compreensão do comportamento e resultado 

final esperado, foram mapeadas as instruções da arquitetura IA-32 que seriam 

suficientes para reproduzir tal resultado.  

Uma característica fundamental desse processo de transformação é a mudança 

de uma arquitetura baseada em pilha para uma arquitetura baseada em registradores. 

Dentre as diferenças que precisam ser tratadas nessa transformação, temos a mudança 

de endereçamento: uma arquitetura de pilha utiliza um endereçamento zero, ou seja, os 

operandos são especificados implicitamente, ao contrário de uma arquitetura baseada 

em registradores na qual os operandos são especificados explicitamente (a IA-32 usa 

endereçamento dois). 

Muitas pesquisas foram desenvolvidas sobre este tipo de transformação. Em seu 

trabalho sobre compilação de programas da linguagem Forth para código nativo, Martin 
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Anton Ertl [ERTL, 1992] descreveu a abordagem utilizada no framework RAFTS para a 

geração de código a partir das instruções de manipulação de pilha do Forth. Dentre 

muitas outras técnicas empregadas, o RAFT usou a alocação dos itens das pilhas em 

registradores. Esta técnica foi usada não só no RAFTS, mas também em outros 

compiladores, tais como JForth 3.0 e CForth. A técnica consiste em atribuir pseudo-

registradores para todos os itens referenciados na pilha, fazendo com que todos os 

acessos a ela dentro de um bloco básico sejam eliminados. Uma etapa de alocação de 

registradores substitui os pseudo-registradores por registradores reais, “espirrando” 

(spilling) o conteúdo dos pseudo-registradores excedentes para a memória. Esse método 

de manter os itens da pilha mais freqüentemente acessados nos elementos de maior 

velocidade da hierarquia de memória (registradores) foi chamado por ele de stack 

caching e também foi aplicado a interpretadores [ERTL, 1996]. 

No contexto de bytecodes Java, as transformações aplicadas nos compiladores 

Caffeine [HSIEH; GYLLENHAAL; HWU, 1996] e Marmot [FITZGERALD et al. 

1999] também se utilizam do mapeamento de elementos da pilha em registradores. Os 

elementos da pilha de operandos da JVM são similarmente associados a registradores 

virtuais. Ambos, no entanto, realizam a associação utilizando uma representação 

intermediária linear de três endereços. Em um estudo comparativo sobre máquinas 

virtuais, Gregg et al. [GREGG et al, 2004] construiu um sistema de tradução que 

transforma bytecodes Java em uma representação equivalente que usa registradores. A 

representação produzida tem instruções diretamente equiparáveis às do Java, com 

exceção do fato de que elas possuem operandos fonte e destino adicionais para cada 

valor lido ou escrito na pilha. Assim, instruções aritméticas que consistem de apenas um 

opcode passam a ter um opcode e três operandos. O esquema de tradução desse sistema 

mapeia variáveis locais e posições da pilha em um conjunto de registradores virtuais. A 

numeração utilizada na JVM para as variáveis locais é utilizada para identificar os 

registradores virtuais. A numeração acima do índice da última variável local é usada 

para mapear as posições da pilha. 

Uma diferença essencial no mapeamento pilha-registrador entre a pilha de 

operandos da JVM e a evaluation stack do padrão CLI ocorre devido à natureza 

polimórfica da evaluation stack. Enquanto na JVM todas as posições da pilha de 

operandos possuem quatro bytes, na evaluation stack ela pode assumir qualquer 

tamanho. Esse aspecto implica que não só o tipo do operando, mas também seu tamanho 
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influenciem na atribuição de um registrador para armazenar a posição da pilha. Na JVM 

um operando de oito bytes ocupa duas posições na pilha de operandos, sendo mapeado 

em dois registradores virtuais. Na evaluation stack um operando de oito bytes seria 

mapeado em um único registrador virtual. 

No CILCompiler a associação pilha-registrador é similar à do compilador 

Marmot [FITZGERALD et al. 1999], onde uma variável temporária é associada a cada 

profundidade da pilha de operandos. Apesar do CILCompiler atribuir um temporário 

novo com índice único a cada posição reusada da pilha, o temporário referencia a 

posição juntamente com o tipo do valor armazenado – conforme ilustração da figura 

4.3. 

 

 

Figura 4.3. Associação de temporários a posições da evaluation stack no CILCompiler 

 

Embora seja possível a compilação de código baseado em pilha para um código 

baseado em registradores sem o uso de uma representação intermediária, a exemplo da 

técnica “lazy code selection” [AD-TABATA et al., 1998], no CILCompiler preferiu-se 

adotar a construção de duas representações intermediárias para refletir esta mudança de 

arquitetura na geração do código alvo. A primeira representação é um código de três 

endereços (TAC – three address code), muito próximo à linguagem CIL, com a 

finalidade de tornar explícitos os operandos e inferir tipos a eles. A segunda 

representação, por outro lado, é muito próxima ao conjunto de instruções IA-32, sendo 

composta em grande parte pelos mnemônicos da arquitetura utilizados em montadores 

(assemblers) tais como o FASM, MASM ou NASM [WIKIPEDIA, 2009]. 
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A compilação de código CIL ocorre método a método. A razão disso é o método 

representar o comportamento de um tipo. Em uma aplicação CLI as instruções CIL 

sempre são usadas dentro do escopo de um método, nunca fora dele. 

A transformação de código de cada método para a representação intermediária 

segue o roteiro abaixo: 

• Ler as instruções CIL do corpo do método 

• Acessar seus operandos, ajustando seus tipos 

• Computar o estado da evaluation stack para cada operação 

• Criar a versão intermediária das instruções 

• Identificar instruções que são alvo de desvios e atribuir rótulos (labels) para elas. 

Na representação intermediária as operações de inserção na pilha (operações 

push) definem variáveis temporárias para armazenar o valor. Em cada operação push 

um novo temporário passa a ocupar o topo da pilha e todos os operandos que assumem 

esta posição devem ser rastreados, pois são os valores mais acessados durante a 

execução, sendo os melhores candidatos a atribuição de registradores reais. O 

CILCompiler sempre mantém o topo da pilha em um registrador real se o tipo do 

operando permitir esta atribuição. Este funcionamento é inspirado no compilador JIT do 

Shared Source CLI [POBAR et al. 2008], que mantém o topo da pilha para valores 

inteiros de 32 bits em um registrador de propósito geral EAX na arquitetura IA-32. As 

operações de remoção de valores da pilha (operações pop) usam as variáveis 

temporárias criadas pelas operações push. 

As instruções CIL não usam só os operandos carregados na evaluation stack. 

Muitas instruções usam operandos “inline” (codificados juntamente com a instrução), 

na maioria das vezes metadata tokens, que apontam para informações importantes 

contidas nas tabelas de metadata. Os metadata tokens mais comumente referenciados 

são os MethodRef’s (referências a métodos) e os FieldRef’s (referências aos campos de 

um tipo). 

Para todas as instruções que afetam a evaluation stack (operações push e pop) o 

comportamento da pilha de operandos deve ser reproduzido para a detecção de overflow 

ou underflow da pilha. O overflow é detectado comparando o número de posições 
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existentes na evaluation stack com a máxima profundidade esperada para ela 

(representada em código CIL pela diretiva maxstack). 

O apêndice C da partição IV do padrão CLI [ECMA-335, 2006] provê 

informações adicionais sobre a linguagem CIL, trazendo a listagem de um arquivo que 

descreve cada uma das instruções e seus efeitos push e pop sobre a evaluation stack, a 

presença de operando “inline” e o efeito sobre o controle de fluxo do programa. Com 

base nesse arquivo foram construídas tabelas para entender o comportamento das 

instruções. A tabela 4.1 exibe as informações acima para cada uma das instruções do 

programa VerySimpleKernel: 

 

Tabela  4.1. Descrição do comportamento das instruções do programa de teste 

Instrução Efeito POP Efeito 
PUSH 

Operando “Inline” Controle de 
Fluxo 

add Pop1+Pop1 Push1 InlineNone NEXT 
br.s Pop0 Push0 ShortInlineBrTarget BRANCH 
conv.i Pop1 PushI InlineNone NEXT 
ldc.i4 Pop0 PushI InlineI NEXT 
ldc.i4.1 Pop0 PushI InlineNone NEXT 
ldc.i4.s Pop0 PushI ShortInlineI NEXT 
ldloc.0 Pop0 Push1 InlineNone NEXT 
stind.i1 PopI+PopI Push0 InlineNone NEXT 
stloc.0 Pop1 Push0 InlineNone NEXT 

 

As tabelas 4.2, 4.3 e 4.4 explicam o significado dos efeitos pop, push e dos 

operandos “inline”. 

 

Tabela  4.2. Descrição dos efeitos pop de instruções CIL 

Efeito POP Descrição 
Pop0 Nenhuma remoção.  
Pop1 Remove um valor de tipo definido pelo fluxo de dados.  
Pop1+Pop1 Remove dois valores de tipos definidos pelo fluxo de 

dados.  
PopI Remove um inteiro nativo ou ponteiro.  
PopI+Pop1 Remove dois itens: topo descrito pelo fluxo de dados, 

item adjacente é um ponteiro nativo.  

PopI+PopI Remove dois itens inteiros cujo tamanho depende da 
instrução.  

PopI+PopI+PopI Remove três itens inteiros cujo tamanho depende da 
arquitetura.  
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PopI+PopI8 Remove dois itens: topo é um inteiro de 8 bytes, item 
adjacente é um inteiro de tamanho nativo. 

PopI+PopR4 Remove dois itens: topo é um número de ponto 
flutuante de 4 bytes, item adjacente é um ponteiro 
nativo.  

PopI+PopR8 Remove dois itens: topo é um número de ponto 
flutuante de 8 bytes, item adjacente é um ponteiro 
nativo.  

PopRef Remove uma referência a objeto.  
PopRef+Pop1 Remove dois itens: topo é um valor de tipo definido 

pelo fluxo de dados, item adjacente é uma referência a 
objeto. Efeito encontrado na instrução stfld mas não 
descrito na documentação. 

PopRef+PopI Remove dois itens: topo é um inteiro cujo tamanho 
depende da instrução, item adjacente é uma referência 
a objeto.  

PopRef+PopI+PopI Remove três itens: dois inteiros cujo tamanho depende 
da instrução, último item é uma referência a objeto.  

PopRef+PopI+PopI8 Remove três itens: topo é um inteiro de 8 bytes, em 
seguida um inteiro de tamanho nativo, último item é 
uma referência a objeto.  

PopRef+PopI+PopR4 Remove três itens: topo é um número de ponto 
flutuante de 4 bytes, em seguida um inteiro de tamanho 
nativo, último item é uma referência a objeto.  

PopRef+PopI+PopR8 Remove três itens: topo é um número de ponto 
flutuante de 8 bytes, em seguida um inteiro de tamanho 
nativo, último item é uma referência a objeto.  

PopRef+PopI+PopRef Remove três itens: topo é uma referência a objeto, em 
seguida um inteiro de tamanho nativo, último item é 
uma referência a objeto. Efeito encontrado na instrução 
stelem.ref mas não descrito na documentação. 

VarPop Remove um número variável de itens.  

 
Tabela  4.3. Descrição dos efeitos push de instruções CIL 

Efeito PUSH Descrição 
Push0 Nenhuma inserção. 
Push1 Insere um valor de tipo definido pelo fluxo de dados. 
Push1+Push1 Insere dois valores de tipos definidos pelo fluxo de dados. 
PushI Insere um inteiro nativo ou ponteiro. 
PushI8 Insere um inteiro de 8 bytes. 
PushR4 Insere um número de ponto flutuante de 4 bytes. 
PushR8 Insere um número de ponto flutuante de 8 bytes. 
PushRef Insere uma referência a objeto. 
VarPush Insere um número variável de itens. 
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Tabela  4.4. Descrição dos operandos “inline” de instruções CIL 

Operando “Inline” Descrição 
InlineBrTarget Alvo do desvio, representado como um inteiro de 4 bytes com 

sinal a partir da instrução seguinte à atual. 

InlineField Metadata token (4 bytes) representando um FieldRef 
(MemberRef para um campo) ou FieldDef. 

InlineI Inteiro de 4 bytes. 
InlineI8 Inteiro de 8 bytes. 
InlineMethod Metadata token (4 bytes) representando um MethodRef 

(MemberRef para um método) ou MethodDef. 

InlineNone Nenhum operando "inline". 
InlineR Número de ponto flutuante de 8 bytes. 
InlineSig Metadata token (4 bytes) representando uma assinatura isolada. 
InlineString Metadata token (4 bytes) representando uma UserString. 
InlineSwitch Operando especial para instrução switch. 
InlineTok Metadata token (4 bytes) arbitrário, usado na instrução ldtoken. 
InlineType Metadata token (4 bytes) representando um TypeDef, TypeRef 

ou TypeSpec. 

InlineVar Inteiro de 2 bytes representando um argumento ou variável 
local. 

ShortInlineBrTarget Alvo curto do desvio, representado como um inteiro de 1 byte 
com sinal a partir da instrução seguinte à atual. 

ShortInlineI Inteiro de 1 byte, com ou sem sinal dependendo da instrução. 
ShortInlineR Número de ponto flutuante de 4 bytes. 
ShortInlineVar Inteiro de 1 byte representando um argumento ou variável 

local. 
 

 

As informações sobre o efeito no controle de fluxo, necessárias para a 

construção de grafos de controle de fluxo e otimizações de código, não foram usadas 

por não serem foco neste trabalho. Já os demais comportamentos das instruções, 

descritos nas tabelas anteriores, foram muito úteis para complementar a especificação de 

cada instrução, tornando mais evidente o efeito das instruções na evaluation stack e 

facilitando o mapeamento para operandos fonte e destino das instruções intermediárias. 

Tomemos como exemplo a primeira instrução do programa, Load Numeric 

Constant (ldc.i4 0xB000). Sua finalidade é carregar uma constante numérica na 

evaluation stack. Esta instrução possui um operando fonte imediato, uma constante 

numérica de 32 bits. Sua versão transformada assume a forma 

destino = LDC fonte 
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onde destino é uma variável temporária definida pelo efeito push sobre a evaluation 

stack e fonte é uma constante originada do operando “inline” da instrução. Para o caso 

de uma instrução que se apresenta explicitamente como tendo três endereços, um 

excelente exemplo é a instrução CIL add: sua representação intermediária assume a 

forma 

destino = ADD fonte1, fonte2 

na qual destino vem da operação push e fonte1 e fonte2 são obtidos pelas duas 

operações pop na pilha. 

Na figura 4.4 pode ser vista a representação intermediária do programa 

VerySimpleKernel: 

 

Figura 4.4. VerySimpleKernel em sua versão intermediária IR 

 

A abordagem de geração de código nativo adotada no CILCompiler é baseada 

em code templates: uma ou mais instruções do código nativo são utilizadas para 

implementar cada instrução CIL através de sua representação intermediária. A instrução 

LDC, por exemplo, é convertida com um code template para uma instrução 

MOV destino, fonte 

onde fonte é a constante numérica e destino é um registrador de 32 bits de propósito 

geral da arquitetura IA-32. Não havendo registradores disponíveis, destino representa 

uma posição de memória para a qual o temporário é “espirrado” (spilled). 
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Sabe-se que, em geral, o uso de code templates gera código ineficiente. Mas por 

tratar-se de ser um método simples de geração, que realiza a transformação 

semanticamente equivalente de instruções CIL para instruções x86, torna-se adequado 

aos propósitos de gerar código funcional nos estágios primitivos de desenvolvimento, 

como é o objetivo desse trabalho. 

O uso de code templates exige o encadeamento dos mesmos [BENDERS et al. 

2003]. Este encadeamento é realizado determinando um registrador para o resultado das 

operações. O registrador EAX é utilizado para isso, uma vez que foi criado para ser um 

acumulador. A reprodução do funcionamento de uma pilha, como é o caso da 

evaluation stack, facilita o encadeamento, porque os operandos carregados por 

instruções anteriores estão nas posições esperadas e conhecidas pela instrução corrente. 

A versão em baixo nível do programa VerySimpleKernel exibida na figura 4.5. 

As operações diretamente relacionadas ao código CIL encontram-se entre os endereços 

0x00000239 e 0x00000286. As demais instruções serão explicadas posteriomente. 
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Figura 4.5. VerySimpleKernel em sua versão de baixo nível 

 
4.4 Gerenciamento de Memória 

Assumindo que os binários gerados pelo CILCompiler serão executados em 

“bare metal environments”, sem o suporte de um sistema operacional ou de um runtime 

para gerenciar memória para o programa, o próprio executável deverá gerenciar a 

memória utilizada por ele. 

Tipicamente, a memória reservada para a execução de um programa é dividida 

em duas grandes partes: a memória reservada para o código do programa e a memória 

reservada para seus dados. Esta segunda parte, por sua vez, é dividida em uma área 

estática e outra dinâmica. 

Duas técnicas são largamente utilizadas para prover memória dinâmica: o uso de 

stacks e heaps. 
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Stacks têm um papel fundamental no código gerado para muitas linguagens de 

alto nível como o C e o Pascal, porque é uma estrutura eficiente para armazenar 

variáveis locais a métodos [DUNTEMANN, 2009]. Enquanto nas stacks os itens são 

adicionados e removidos em modo LIFO (last-in-first-out) em heaps os itens são 

alocados e desalocados de forma arbitrária [WILSON et al 1995]. 

Devido aos diferentes requisitos dos dados manipulados pelo programa, em 

geral as duas técnicas são usadas simultaneamente: a heap ocupa a parte baixa da 

memória e a stack ocupa a parte alta da memória. 

No CILCompiler a stack foi selecionada como estrutura de dados para 

armazenar argumentos e variáveis locais de tipos Value primitivos. Como será descrito 

na seção 4.6, esta stack será utilizada para prover memória local aos métodos. 

 

4.5 Formato de Arquivo 

Para ser completamente funcional, o código compilado precisa ser encapsulado 

em um formato de arquivo que possa ser reconhecido por um loader para a carga em 

memória e execução. Um formato de arquivo define uma coleção de campos em locais 

conhecidos ou calculáveis do arquivo que informam ao loader como o programa deve 

ser carregado na memória. 

Um detalhe importante sobre o formato de arquivo é a necessidade de dividir o 

código do programa em seções. Em sua forma final um programa é dividido em pelo 

menos duas seções: uma seção para as instruções do programa e outra seção para dados 

estáticos do programa. Essa divisão permite que o loader mapeie áreas de memória com 

níveis de proteção específicos para aquele bloco de código. 

A seção de instruções do programa é historicamente chamada de “text”. Pela 

natureza do seu conteúdo executável, a seção text deve ser carregada em uma área de 

memória marcada somente para leitura e com permissão de execução. 

A seção de dados do programa é na maioria das vezes subdividida em outras duas 

seções: uma seção para dados que contenham um valor inicial e outra para dados não 

inicializados. Historicamente estas seções são chamadas de “data” e “bss”, 

respectivamente. 
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O tipo de loader selecionado para a carga dos programas compilados foi um boot 

loader. Um boot loader é um programa que carrega a imagem executável de um sistema 

(em geral um sistema operacional), como parte do processo de inicialização do 

computador, de um de seus dispositivos de armazenamento para a memória principal da 

máquina e transfere o controle de execução para esse sistema. 

O boot loader utilizado para a execução do código compilado é o Grand Unified 

Bootloader (GRUB) [FSF, 1999]. Dentre as muitas qualidades do GRUB está a 

conformidade com a especificação Multiboot [OKUJI et al. 2009]. Esta especificação 

consiste numa proposta de padronização de uma interface entre boot loaders e sistemas 

operacionais. Através do uso de um cabeçalho especial embutido no código a ser 

executado (Multiboot Header), o padrão Multiboot permite que um boot loader carregue 

uma imagem executável sem ter que entender o formato do arquivo, simplificando 

assim o desenvolvimento de boot loaders e sistemas. 

Os detalhes sobre a configuração necessária para o uso do GRUB estão no 

Apêndice II. 

O formato de arquivo adotado para a geração de imagens executáveis no 

CILCompiler é o Portable Executable (PE) [MICROSOFT 2008]. A razão de utilizar o 

Portable Executable como formato de saída do compilador é o fato dele ser bem 

documentado, ter uma grande disponibilidade de ferramentas de inspeção de código 

compatíveis (disassemblers) e ser o formato adotado pela especificação ECMA-335 

para a geração dos modules CLI. 

 

4.6 Invocação de Métodos 

A primeira evolução do subconjunto inicial da linguagem CIL foi contemplar as 

instruções necessárias para a invocação de métodos. Uma chamada a um método 

estático, sem argumentos e sem valor de retorno foi empregada como primeiro passo 

evolutivo. Em seguida, dois códigos de teste, o primeiro aceitando argumentos e o 

segundo também retornando um valor, foram utilizados para os dois desenvolvimentos 

incrementais. Todos os códigos de teste usaram apenas tipos primitivos de até quatro 

bytes. Na figura 4.6 é exibido o programa de teste Arithmetic que invoca um método 

Sum para retornar o resultado da soma de dois inteiros. 
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Figura 4.6. Código do programa de teste de invocação de método Arithmetic compilado para CIL 

 

Como mencionado no capítulo anterior, a chamada a um método na linguagem 

CIL se inicia com a carga dos argumentos na evaluation stack. Em seguida, invoca-se o 

método usando uma instrução de chamada, que retira os argumentos da pilha de 

operandos. O retorno do método é carregado então na evaluation stack. 

Quando, em uma linguagem, variáveis locais são criadas na entrada de uma 

função e destruídas no retorno dela e por sua vez uma função retorna somente após 

todas as funções que ela chamou terem retornado, dizemos que as chamadas a funções 

nessa linguagem comportam-se de modo LIFO (last-in-first-out) [APPEL; PALSBERG, 

2002]. Como a CLI suporta linguagens nas quais a chamada e o retorno de métodos são 

estritamente aninhados dentro de threads de execução, comportando-se no modo citado, 

podemos usar uma stack para implementar a invocação de seus métodos. 

Como regras básicas para a invocação de métodos com pilhas, temos que: 

• O estado da pilha após cada invocação deve ser restaurado ao estado antes da 

invocação 

• Um “contrato” (calling convention) deve ser determinado para o método chamador e 

o método chamado determinando quem salva o status da stack para posterior 
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restauração, quem efetua a restauração, quem coloca os argumentos na stack, quem 

os remove, quem aloca espaço para temporários, etc. 

Foram criadas várias convenções ou calling conventions para uso em 

compiladores industriais: Pascal, C (CDECL), STDCALL, THISCALL e FASTCALL 

são alguns exemplos [CHEN, 2004], [JÖNSSON, 2005], [KASPERSKY, 2003]. Serão 

comentadas brevemente duas convenções no que diz respeito à passagem de 

argumentos: a convenção Pascal e a convenção C. 

Na convenção Pascal os argumentos são empilhados da esquerda para a direita 

(o primeiro argumento da função é passado primeiro, ficando na base da pilha). A 

exclusão dos argumentos é delegada à própria função chamada. Na convenção C os 

argumentos são empilhados da direita para a esquerda (o primeiro argumento da função 

é passado por último, ficando no topo da pilha). A exclusão dos argumentos é realizada 

pela função invocadora. Apesar de essa convenção tornar o consumo de memória maior, 

ela permite criar funções com um número variável de argumentos [KASPERSKY, 

2003]. 

No CILCompiler foi adotada a convenção CDECL. Mesmo esta convenção 

possui mais de uma versão, dependendo do sistema operacional para o qual o 

compilador produz código nativo. A versão tomada como base foi a utilizada pelo 

Visual C++/WIN32 [JÖNSSON, 2005]: 

• Os argumentos são inseridos na pilha em ordem reversa. 

• O método chamador remove os argumentos após o retorno do método chamado. 

• Tipos de dados primitivos, exceto os de ponto flutuante, são retornados no 

registrador EAX ou no par EAX/EDX dependendo do tamanho do tipo. 

• Objetos maiores que oito bytes são retornados em memória. 

• Quando um retorno é feito em memória, o método chamador passa um ponteiro para 

a localização de memória como primeiro argumento (oculto). O método chamado 

armazena o valor de retorno na memória e retorna o ponteiro. O método chamador 

então remove o argumento oculto juntamente com os demais argumentos. 

As características chaves para implementar uma pilha na arquitetura IA-32 são 

[DANDAMUDI, 2005]: 
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• Somente word’s (dados de 16 bits) ou doubleword’s (dados de 32 bits) são salvos na 

pilha, nunca um único byte. 

• A pilha cresce rumo a endereços mais baixos. 

• O topo da pilha sempre aponta para o último dado colocado na pilha. 

A área da pilha destinada a variáveis locais, argumentos, endereço de retorno e 

outros temporários de uma função é chamada de activation record ou stack frame 

[APPEL; PALSBERG, 2002] (para evitar confusão com o termo stack, usaremos o 

termo activation record no restante do trabalho). Em outras palavras podemos dizer que 

um activation record é a área da stack reservada para um método que, em um hardware 

x86, é a região entre os endereços de memória contidas em dois registradores: o EBP e 

o ESP [DUNTEMANN, 2009]. 

Para criar um activation record dois blocos de código devem ser criados para um 

método: o prólogo e o epílogo. Prólogo é o código necessário para criar um activation 

record, precedendo o corpo de código do método e epílogo é o código responsável pelo 

retorno ao método chamador, restaurando a stack ao estado original, sucedendo o corpo 

do método. 

O processo genérico de criação de um activation record consiste no uso de dois 

ponteiros: o frame pointer (base) e o stack pointer (topo) [APPEL; PALSBERG, 2002]. 

O valor do frame pointer deve inicialmente ser salvo em memória. O valor do stack 

pointer então é copiado para o frame pointer criando a nova base. Finalmente, o novo 

registro é criado pela simples subtração do valor do stack frame no tamanho requisitado 

para abrigar o conteúdo do activation record (a subtração é necessária porque a stack 

cresce para baixo). Para retornar ao método chamador, o processo inverso é realizado. 

Das três instruções existentes na CIL para fazer chamadas – call, calli e 

calvirt – somente a instrução call foi projetada para ser usada quando o endereço 

destino é fixo na etapa de ligação (linking). A instrução call vem acompanhada de um 

operando codificado juntamente à instrução, um metadata token MethodRef, que 

referencia todas as informações importantes do método, tais como seu nome, tipo e 

número de argumentos e o tipo do valor de retorno. Com base nessas informações, 

extraídas através da CECIL, é construída uma representação intermediária CALL para a 

instrução – que utiliza temporários produzidos para os operandos da evaluation stack 

para representar os argumentos e o valor de retorno. A informação contida no metadata 



 50 

token é suficiente para determinar completamente o destino da chamada. O MethodRef 

também permite a detecção da existência do ponteiro this, mas não é necessário o 

tratamento desse ponteiro, pois ele não está presente em métodos estáticos.  

O processo completo da invocação de métodos também exige o tratamento da 

instrução CIL ret. Quando o método chamado retorna um valor, um temporário é 

criado para ele na representação intermediária, uma vez que o valor é carregado na 

evaluation stack. 

 

Figura 4.7. Representação intermediária do programa Arithmetic 

 

Igualmente ao código CIL, a passagem de argumentos para um método em 

código nativo é feita através da stack. Estes argumentos, presentes em um array de 

operandos na instrução intermediária CALL, são utilizados para a geração de código de 

baixo nível que passa os argumentos para o método chamado via stack, um a um. 

Após a passagem de argumentos, é gerada a instrução de invocação. O label para 

o método tem como regra de name mangling o formato: 

ReturnType Type::MethodName(ArgumentType1,ArgumentType2,...,ArgumentTypeN) 

onde ReturnType, Type e ArgumentType carregam o namespace atrelado ao nome 

do tipo (não houve necessidade de adotar nenhuma regra padrão de name mangling, 

pois a imagem gerada não tem símbolos exportados para ligação externa). 
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Feita a invocação, uma operação deve descartar os argumentos passados para o 

método chamado, que foram alocados na stack do chamador. Por fim, o valor de retorno 

é obtido a partir de um registrador EAX. Este valor é carregado no registrador pelo 

código de máquina gerado para a instrução intermediária RET. O código gerado para 

esta instrução também emite uma instrução de desvio para o label que aponta para o 

epílogo do método. Este label é composto do nome do método, seguindo a mesma regra 

do label da invocação, acrescido da string “_L_EXIT”. 

As figuras 4.8 e 4.9 demonstram o código para os métodos Arithmetic::Main e 

Arithmetic::Sum respectivamente, transformados para a representação de baixo nível: 

 

Figura 4.8. Representação em mnemônicos do método Arithmetic::Main() 

 

Figura 4.9. Representação em mnemônicos do método Arithmetic::Sum(...) 
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As instruções entre os endereços 0x00000270 e 0x00000273 correspondem ao 

prólogo do método enquanto as instruções entre os endereços 0x000002a2 e 

0x000002a5 correspondem ao epílogo. 

 

4.7 Incrementos do Subconjunto CIL Suportado  

Além dos programas de teste já citados nas seções anteriores, outros foram 

desenvolvidos para aumentar o subconjunto CIL suportado pelo compilador. No total 

foram utilizados os sete programas listados na tabela 4.5: 

 

Tabela  4.5. Descrição dos operandos “inline” de instruções CIL 

Programa Descrição 
VerySimpleKernel Exibe a letra A na tela. 

ForTest Em um laço for de quarenta iterações, exibe a letra B na tela. 

VerySimpleCall Chamada a um método sem argumento e sem valor de retorno 
que exibe a letra C. 

VerySimpleCallWithArg Chamada a um método com um argumento (uma letra) e sem 
valor de retorno que exibe a letra passada (D). 

VerySimpleCallWith2Arg Chamada a um método com dois argumentos (uma letra e um 
número) e sem valor de retorno que exibe a letra passada (E) o 
número de vezes passado (40). 

Arithmetic Chamada a um método com dois argumentos e um valor de 
retorno que soma os inteiros passados e retorna o resultado. 

SimpleKernel Programa de teste mais elaborado, com duas classes estáticas 
onde uma delas invoca métodos de outra para exibir o nome 
“CILCompiler” e a frase “Soma de 515 e 92”, fazendo uma 
soma com estes dois inteiros e exibindo o resultado. 
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A versão do CILCompiler ao final deste trabalho transforma com sucesso o 

código CIL gerado para os sete programas, que exigiram o suporte às quarenta e sete 

instruções CIL listadas na tabela abaixo. 

Tabela  4.6. Instruções CIL suportadas 

add conv.u2 ldc.i4.4 ldloc.2 stloc.0 
blt.s div.un ldc.i4.5 ldloc.3 stloc.1 
br.s ldarg.0 ldc.i4.6 ldloc.s stloc.2 

brtrue.s ldarg.1 ldc.i4.7 ldsfld stloc.3 
call ldarg.2 ldc.i4.8 mul stloc.s 
ceq ldc.i4 ldc.i4.m1 nop stsfld 
clt ldc.i4.0 ldc.i4.s rem.un sub 

clt.un ldc.i4.1 ldind.u1 ret   
conv.i ldc.i4.2 ldloc.0 starg.s   

conv.u2 ldc.i4.3 ldloc.1 stind.i1   
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5 Implementação do CILCompiler 

 

O CILCompiler é composto de uma simples aplicação console, responsável pela 

interface de linha de comando com o usuário e de uma biblioteca que realiza a 

compilação de assemblies CLI. Para facilitar o entendimento de sua arquitetura, o 

apêndice I apresenta os diagramas de classe UML das principais classes. 

 

5.1 Iniciando a Compilação 

A execução do CILCompiler se inicia com a criação de uma instância da classe 

ProgramDefinition. Esta classe mantém informações sobre a arquitetura alvo da 

compilação, o nome da imagem executável que será gerada e a lista dos assemblies que 

serão compilados. 

A classe Architecture, passada como argumento para ProgramDefinition, 

determina o tamanho em bytes da representação de um inteiro. Esse tamanho varia de 

arquitetura para arquitetura, sendo contemplado no padrão CLI através da especificação 

dos tipos de comprimento nativo mencionados no capítulo 3. A propriedade IntegerSize 

da classe Architecture é utilizada para converter esses tipos para o seu comprimento real 

na arquitetura IA-32 (4 bytes). 

 

5.2 Fases da Transformação 

Conforme foi tratado anteriormente, o fato do código CIL ser uma representação 

intermediária já processada por um compilador front-end e a leitura e verificação de 

código ser feita pela biblioteca CECIL, dispensa a necessidade de implementação das 

fases correspondentes às análises léxica, sintática e semântica para a transformação de 

código. O código CIL submetido à compilação já é considerado correto do ponto de 

vista sintático e semântico. 

O processo de transformação criado para o CILCompiler abrange a passagem 

por cinco fases: Visit, IR Generation, Low Level Code Generation, Linker e Encode (ver 

figura 5.1): 



 55 

 

Figura 5.1. Fases do CILCompiler 

 

Para tornar evidente a transformação em fases, o CILCompiler utiliza classes 

que as representam. Seu código é baseado na interface IPhase que requer a 

implementação de um método Transform. Toda classe que implementa IPhase deve 

receber como argumento uma unidade de compilação (IUnit), executar a transformação 

esperada e devolver a unidade para processamento pela fase seguinte. Toda a lógica da 

transformação em fases é controlada pela classe Compiler, responsável por manter uma 

lista de fases a ser processada. Esta lista é programada em uma classe PhaseList cujo 

método Append inclui fases que serão executadas na ordem da inserção. 

Um breve resumo da finalidade de cada fase é enunciado na tabela 5.1 – maiores 

detalhes sobre as implementações serão descritos nas próximas seções. 
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Tabela  5.1. Classes que Implementam as Fases do CILCompiler 

Classe Finalidade 
VisitPhase Descoberta dos tipos e métodos a serem 

compilados. 
IRGenerationPhase Geração de uma representação intermediária de 

alto nível mais adequada ao uso de registradores. 
LowLevelCodeGenerationPhase Geração de uma representação intermediária de 

baixo nível que contempla a reprodução de 
operações da máquina. 

LinkerPhase Encapsulamento de código em um formato de 
arquivo. 

EncodePhase Codificação final da imagem executável. 
 

 

5.2.1 VisitPhase 
 

A fase VisitPhase visita todos os métodos para criar uma lista deles e dos tipos 

aos quais pertencem. A lista não inclui o tipo especial <Module>. Um design pattern 

“visitor” existente na própria biblioteca CECIL é utilizado para identificação dos tipos e 

métodos. 

A unidade de compilação ProgramDefinition recebida é usada na criação de 

uma instância GlobalContext, responsável por manter as listas de tipos e métodos 

identificados por MethodVisitor.  Para cada método encontrado, é criada uma instância 

da classe MethodContext. Esta, por sua vez, cria e abriga membros importantes para o 

método tais como a sua pilha de operandos (classe EvaluationStack) e uma 

representação de seu registro de ativação (classe ActivationRecord). No CILCompiler a 

classe ActivationRecord não só mantém os argumentos e variáveis locais ao método 

como também todos os seus temporários que não puderam ser alocados em registradores 

físicos. 

Ao fim da visita aos tipos e métodos dos assemblies, a instância de 

GlobalContext é retornada à lista de fases como unidade de compilação para 

processamento pela próxima fase – ao invés da ProgramDefinition. Daí até a última fase 

a GlobalContext será a unidade padrão de compilação trafegada. 
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5.2.2 IRGenerationPhase 
 

Na transformação para a representação intermediária, todas as instruções CIL do 

corpo de cada método são desmembradas de modo a alterar o endereçamento das 

instruções, objetivando tornar os seus operandos mais explícitos. 

Durante o processo é realizada uma iteração sobre todos os objetos 

MethodContext da globalContext recebida para a realização de duas passagens: uma 

sobre as instruções CIL do método e outra sobre as instruções intermediárias geradas na 

primeira passagem. 

A IRGenerationPhase utiliza a classe CILInstructionDispatcher para o despacho 

das instruções CIL aos seus respectivos métodos de tratamento. Esse despacho é 

controlado por um enunciado switch com um case para cada instrução CIL 

suportada. As instruções CIL são mapeadas uma a uma em instruções intermediárias 

derivadas da classe IRInstruction. As instruções intermediárias são equivalentes diretas 

das instruções CIL, tendo como principal diferença a presença de operandos adicionais 

produzidos pelos métodos de tratamento. 

Os operandos das instruções CIL podem ter como origem a evaluation stack ou 

podem ser codificados inline com as próprias instruções. Operandos das instruções 

intermediárias são representados por objetos cujas classes herdam da classe Operand. A 

hierarquia de operandos exibida na figura 5.2: 
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Figura 5.2. Hierarquia de operandos utilizados por IRInstruction’s 

 

Todos os operandos possuem os atributos IsTOS e OperandType para indicar se 

o operando ocupa o topo da evaluation stack e qual é o seu tipo básico. A maioria dos 

tipos básicos de operandos é baseada na tabela 3.1 (capítulo 3). A lista completa pode 

ser visualizada na amostra de código da enumeração OperandType (figura 5.3): 
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Figura 5.3. Enumeração OperandType 

 

As classes Argument e Local são utilizadas para representar os argumentos e 

variáveis locais aos métodos do programa, respectivamente. Operandos do tipo 

Temporary representam os valores definidos e posteriormente usados da evaluation 

stack e são criados pela operação MethodContext.DefineTemporary(). 

O operando Constant mantém constantes numéricas e nesta versão do 

CILCompiler trata apenas inteiros de até quatro bytes (classe Integer). 

A classe de operandos MemberRef foi criada para manter os metadata token’s 

que representam membros MethodRef e FieldRef, usados por instruções que trabalham 

com referências a métodos ou campos de um tipo. 

Para algumas instruções intermediárias geradas (ADD, por exemplo), existe a 

necessidade de um ajuste de tipo de acordo com o resultado da operação. Esse ajuste é 

implementado através do método IRInstruction.AdjustType(). 

Todos os tratamentos de instruções CIL de desvio adicionam o offset alvo em 

uma lista de alvos. Esta lista será utilizada posteriormente na segunda passagem das 

instruções intermediárias com o intuito de criar labels nas instruções alvo dos desvios. 

Na segunda passagem, além da criação de labels, todos os operandos do tipo Variable, 

definidos ou usados – que não sejam argumentos do método compilado – são analisados 

para a alocação no registro de ativação. Assim, todos os operandos Temporary que 

possam ser representados por inteiros de 32 bits e que pertençam ao topo da evaluation 
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stack (propriedade IsTOS = true) são alocados a um registrador de propósito geral, o 

EBX. Todos os outros operandos são invariavelmente alocados na memória. 

 

5.2.3 LowLevelCodeGenerationPhase 
 

Na fase LowLevelCodeGenerationPhase todas as instruções intermediárias 

contidas em cada MethodContext são transformadas para um código de baixo nível 

muito similar a um código de montagem. A transformação ocorre na classe 

InstructionSelector utilizando a técnica de code template. 

Para cada método: 

• É criada uma lista de instruções correspondente ao prólogo. 

• É produzida uma lista de símbolos. 

• É usado um seletor de instruções para emitir uma lista de instruções para cada 

instrução IR. 

• É gerada uma lista de instruções correspondente ao epílogo. 

A tabela 5.2 descreve as operações básicas contidas no prólogo e epílogo para o 

hardware da arquitetura IA-32: 

Tabela  5.2. Operações de criação e destruição de um activation record 

Local Operação Descrição 
push EBP Salva o base pointer do método chamador. 
mov EBP,ESP Transforma o topo da pilha do método chamador em 

base pointer para o método chamado. 

Prólogo 

sub ESP, size Cria um novo topo da pilha para o método chamado, 
onde size é o tamanho do novo activation record 

mov ESP,EBP Restaura o antigo topo da pilha; todo o conteúdo do 
activation record do método chamado é descartado. 

Epílogo 

pop EBP Restaura a antiga base (do método chamador). Os 
argumentos ainda permanecem, pois foram incluídos 
antes do prólogo. A eliminação é feita pelo código 
chamador, conforme descrito na seção 4.6. 

 
 

Uma classe IA32Assembler, responsável por prover os mnemônicos (objetos 

IA32Instruction) usados nos code templates, constrói a lista de instruções de baixo nível 
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sobre IA32Section, a qual representa a seção de código posteriormente encapsulada em 

um formato de arquivo e codificada na sua forma binária em uma imagem executável.  

A construção de uma imagem executável envolve além da escrita do código 

transformado para instruções nativas, a inclusão de instruções ou informações que sejam 

úteis para o processamento das próximas fases, assim como a gravação de dados 

estáticos nos programas. Estas instruções especiais são normalmente chamadas de 

diretivas em programas montadores e no CILCompiler foram denominadas de pseudo-

instruções. As operações realizadas por elas são: 

• Informar em qual endereço base deve ser carregado o programa (ORIGIN). 

• Criar rótulos na imagem (LABEL). 

• Escrever dados estáticos na imagem (DATA). 

• Alinhar código (ALIGN) 

• Repetir padrões de bytes um determinado número de vezes (TIMES) 

O maior uso das pseudo-instruções ocorre nas etapas LinkerPhase e 

EncodePhase. 

 

5.2.4 LinkerPhase 
 

O encapsulamento do código gerado pelo compilador para a sua forma 

persistente (disco) é uma etapa de ligação (linking), por isso a produção do formato de 

arquivo PE e a inclusão do Multiboot foram delegadas à LinkerPhase. 

O Portable Executable é uma evolução do Common Object Format File 

(COFF), sendo o formato de arquivo padrão para as imagens executáveis em sistemas 

operacionais Windows. O formato COFF ainda é usado como padrão para arquivos 

objeto e algumas de suas partes também são usadas no formato PE. 

Uma peculiaridade do formato PE é a presença de um pequeno programa DOS 

de 124 bytes no início do arquivo. O cabeçalho DOS desse programa contém um 

ponteiro para o cabeçalho PE propriamente dito. O restante do arquivo PE é composto 

pelo cabeçalho principal, o PE Header, um cabeçalho opcional, as seções de código 
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(cada uma com seu cabeçalho) e uma área final contendo informações diversas tais 

como a tabela de símbolos. 

Segundo a especificação Multiboot, o Multiboot Header deve estar inteiramente 

contido nos primeiros 8192 bytes da imagem do programa. Ele possui a seguinte 

estrutura [OKUJI et al. 2009]: 

Tabela  5.3. Multiboot Header. O tipo u32 é um inteiro de 32 bits sem sinal 

Offset Tipo Nome do 
Campo 

Descrição 

0 u32 Magic Número padrão que identifica o cabeçalho 
(0x1BADB002), procurado pelo boot loader. 

4 u32 Flags Conjunto de bits que especifica as funcionalidades 
que o executável requer de um boot loader. Nos 
executáveis do CILCompiler é gravado como 
0x10001 (bits 16 e 0 setados: 0 – alinhamento da 
imagem em 4KB, 16 – habilita a leitura dos campos 
header addr, load addr, load end addr, bss end addr e 
entry addr pelo boot loader). 

8 u32 Checksum  
12 u32 header addr Posição de memória na qual o Multiboot Header será 

carregado. 
16 u32 load addr Posição de memória do início da seção text da 

imagem executável. 
20 u32 load end addr Posição de memória do final da seção data da 

imagem executável. Se este valor é zero, assume-se 
que as seções text e data ocupam inteiramente a 
imagem executável. 

24 u32 bss end addr Posição de memória do final da seção bss da imagem 
executável. O boot loader reserva esta área de 
memória para que a carga de outros módulos de um 
sistema operacional não a ocupem. Se a posição 
informada é zero, o boot loader assume que não há 
seção bss. 

28 u32 entry addr Endereço de memória para o qual o boot loader irá 
transferir a execução (ponto de entrada da imagem 
executável). 

32 u32 mode type Modo gráfico ou texto (não utilizado no código 
gerado pelo CILCompiler, bit 2 do campo flag não 
setado). 

36 u32 Width Número de colunas em pixels ou caracteres (não 
utilizado no código gerado pelo CILCompiler, bit 2 
do campo flag não setado). 

40 u32 Height Número de linhas em pixels ou caracteres (não 
utilizado no código gerado pelo CILCompiler, bit 2 
do campo flag não setado). 

44 u32 Depth Em modo gráfico indica o número de bits por pixel. 
Zero para modo texto (não utilizado no código 



 63 

gerado pelo CILCompiler, bit 2 do campo flag não 
setado). 

 

A LinkerPhase cria uma instância de PortableExecutable, a classe responsável 

pela formatação PE do arquivo executável. Após a definição do endereço base da 

imagem e o tamanho da pilha, é realizado o processamento necessário para montar uma 

imagem PE: 

• Criação de um "stub" DOS 

• Criação do Multiboot Header 

• Criação do cabeçalho PE (PE Header) 

• Criação dos cabeçalhos de seção PE (PE Section Header's) para as seções text, data 

e bss 

• Criação da seção text  

• Criação da seção data 

• Criação de símbolos 

• Criação da seção bss 

A criação da seção text aproveita o código gerado para os métodos na 

LowLevelCodeGenerationPhase. Ela se inicia com um ponto de entrada para a imagem, 

onde invoca todos os type-initializer's existentes na aplicação antes de invocar o método 

de entrada. É importante observar que a invocação prévia dos type-initializer's ocorre 

independentemente da existência do atributo beforefieldinit nos tipos 

(mencionado na seção 3.2). 

O alinhamento de dados é uma operação que merece atenção especial. Dados 

multi-bytes geralmente precisam estar alinhados em um contorno natural. Quando isso 

não ocorre, o sistema falhará ou sofrerá uma grande degradação de performance 

[LEVINE, 2000]. Em hardware x86 a falta de alinhamento em geral traz perda de 

performance. O alinhamento default dos dados no arquivo PE é de dezesseis bytes. 

Porém, algumas partes do código necessitam de um alinhamento diferente. O Multiboot 

Header deve estar alinhado em quatro bytes, assim como as variáveis locais e 

temporários armazenados no activation record, enquanto os símbolos COFF precisam 
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estar alinhados em oito bytes. Essa operação de alinhamento é comandada pela pseudo-

instrução ALIGN, imediatamente antes dos dados que precisam estar nesse contorno. 

 

5.2.5 EncodePhase 
 

A EncodePhase é responsável pela codificação binária dos mnemônicos para 

escrita na imagem final do programa e também pelas modificações requisitadas por 

operações das pseudo-instruções definidas na etapa de ligação, a exemplo do 

alinhamento de código. Além da imagem binária, a EncodePhase produz duas outras 

saídas: um arquivo texto contendo a representação intermediária de todas as instruções 

do programa e outro arquivo texto contendo o código low level (mnemônicos). 

O conjunto de instruções IA-32 utiliza instruções de comprimento variável e é 

bastante complexo. A figura 5.4 ilustra o formato de uma instrução [INTEL, 2009]: 

 

Figura 5.4. Formato de uma instrução IA-32 (extraída de [INTEL, 2009]) 

 

Os prefixos de instrução, quando presentes, afetam o modo como a instrução 

opera. O prefixo lock, por exemplo, é útil em sistemas multi-processados para garantir 

uso exclusivo de memória [DANDAMUDI, 2005]. No que tange aos programas de teste 

usados no CILCompiler, não foi necessário o uso de nenhum prefixo. 

O campo opcode é indispensável – foram utilizadas instruções com opcodes de 

um a dois bytes. O campo ModR/M indica o modo de endereçamento e o tamanho do 

operando (presente nas instruções que suportam registradores ou memória como 

operandos). O campo SIB está presente nas instruções que usam modo de 

endereçamento de memória indexado e com escala. O campo de Displacement traz um 

valor que indica o deslocamento em memória para a instrução e, por fim, o campo 
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Immediate é ocupado com um valor constante nas instruções que trabalham com 

operandos constantes imediatos. 

Todas as operações do CILCompiler usam uma codificação de 32 bits. Os 

mnemônicos da representação low level gerados para o programa que não são pseudo-

instruções possuem um atributo encoding que indicam para a EncodePhase como deve 

ser gerada a codificação binária. 

O encoding sempre se inicia com o opcode da instrução. Além do opcode, outros 

códigos são utilizados para indicar a necessidade dos campos ModR/M, SIB, 

Displacement e Immediate. 

O código “+r” indica que um dos operandos é um registrador e o valor numérico 

do registrador deve ser adicionado ao código da instrução para formar o opcode final. O 

valor numérico para cada um dos registradores de 32 bits é demonstrado na tabela 5.4. 

Tabela  5.4. Valores que representam os registradores na codificação de instruções 

Registrador Valor Registrador Valor 
EAX 0 ESP 4 
ECX 1 EBP 5 
EDX 2 ESI 6 
EBX 3 EDI 7 

 

O comando POP EBP, por exemplo, possui o encoding 0x58+r e é gravado na 

imagem como 0x5D, pois o índice do registrador EBP (cinco) é somando ao opcode do 

mnemônico POP para gerar a codificação final. 

O código id indica que um dos operandos é uma constante imediata e que deve 

ser codificado como um double word no campo Immediate. 

O código rd indica que um dos operandos da instrução é uma constante imediata 

e que a diferença entre este valor e o endereço do fim da instrução deve ser codificado 

como um double word. 

Comandos que precisam usar o byte ModR/M possuem códigos iniciados com o 

símbolo “/” no encoding. Conforme pode ser visto na figura 5.4, o campo ModR/M 

contém três sub-campos: mod, reg e r/m. 

O código “/” seguido por um dígito de 0 a 7 indica que um dos operandos da 

instrução é um endereço de memória ou um registrador. Quando o operando é uma 

posição de memória, ela deve ser codificada como um endereço efetivo (campo 
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ModR/M, campo SIB e campo Displacement), onde o valor do dígito fornecido no 

encoding é armazenado no sub-campo reg . Aqui o sub-campo reg provê uma extensão 

para o opcode da instrução [INTEL, 2009]. Em geral o campo mod indica o 

comprimento do campo Displacement: zero quando não há deslocamento, um quando o 

deslocamento é de um byte e dois quando o deslocamento é de quatro bytes. Quando o 

operando é um registrador o valor 3 é armazenado no sub-campo mod e o sub-campo 

r/m deve conter o número do registrador referenciado. Neste caso os campos SIB e 

Displacement não são usados. 

Para exemplificar o uso do campo ModR/M com um endereço de memória, a 

instrução PUSH [EBP – 0x4], que possui o encoding 0xFF /6, é gravada como 

0xFF 0x75 0xFC, onde 0xFF é o opcode, 0x75 (01 110 101 em binário) é o campo 

ModR/M – indicando um deslocamento de um byte no sub-campo mod, sub-campo reg 

com valor seis e sub-campo r/m igual a cinco (EBP) – e por fim 0xFC o deslocamento 

negativo. Como exemplo do uso do campo ModR/M com um registrador, a instrução 

ADD ESP, 0x8 (encoding 0x81 /0 id) transforma-se na sequência 0x81 0xC4 

0x08 0x00 0x00 0x00 onde 0x81 é o opcode, 0xC4 o campo ModR/M e 0x08 

0x00 0x00 0x00 o campo Immediate gravado como um double word com o byte mais 

baixo na primeira posição (little endian). O byte ModR/M, representado como 11 000 

100 em binário, traz o sub-campo mod igual a três, sub-campo reg igual a zero e sub-

campo r/m igual 4 (ESP). 

O código /r indica que o byte ModR/M contém um operando registrador e um 

operando r/m [INTEL, 2009]. O sub-campo reg mantém um dos registradores enquanto 

o sub-campo r/m mantém o outro registrador ou um endereço de memória. 

As pseudo-instruções não são codificadas na imagem binária, mas provocam 

alterações nela de acordo com sua finalidade, conforme mencionado na seção 5.2.3. 

A tabela 5.5 contém a descrição dos quarenta e quatro mnemônicos necessários 

para a compilação dos programas exemplo e seus respectivos encoding’s. 
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Tabela  5.5. Instruções IA-32 utilizadas 
M

ne
m

ôn
ic

o 

O
pc

od
e 

E
nc

od
in

g 

D
es

ti
no

 

F
on

te
1 

F
on

te
2 

Descrição 
ADD 01 /r r/m32 r32  Adiciona r32 a r/m32. 
ADD 03 /r r32 r/m32  Adiciona r/m32 a r32. 
ADD 05 id EAX imm32  Adiciona imm32 a EAX. 
ADD 81 /0 id  r/m32 imm32  Adiciona imm32 a r/m32. 

AND 25 id EAX imm32  
Operação lógica AND com 
imm32. 

AND 81 /4 id  r/m32 imm32  
Operação lógica AND com 
imm32. 

CALL E8 rd rel32   
Chamada a deslocamento relativo 
à próx. Instrução. 

CDQ 99     
Extensão com sinal de EAX para 
EDX:EAX. 

CMP 39 /r r/m32 r32  Compara r32 com r/m32. 

DIV F7 /6  r/m32  

Divisão sem sinal de EDX:EAX 
por r/m32 doubleword;  EAX = 
Quociente, EDX = Resto. 

HLT F4     Parada. 

IDIV F7 /7    

Divisão com sinal de EDX:EAX 
por r/m doubleword. (Resultado: 
EAX=Quociente, EDX=Resto). 

IMUL 0F AF /r r32 r/m32  
Registrador destino = registrador 
dest. * registrador r/m. 

INC 40 +r r32   
Incrementa conteúdo do 
registrador em 1. 

JB  0F 82 rd rel32   Desvio (próximo) se abaixo. 
JE  0F 84 rd rel32   Desvio (próximo) se igual. 
JL 0F 8C rd rel32   Desvio (próximo) se menor. 

JMP E9 rd rel32   

Desvio (próximo) para 
deslocamento relativo à próxima 
instrução. 

JNE 0F '85 rd rel32   Desvio (próximo) se diferente. 
MOV 88 /r r/m8 r8  Copia r8 para r/m8. 
MOV 89 /r r/m32 r32  Copia r32 para r/m32. 
MOV 8B /r r32 r/m32  Copia r/m32 para r32. 
MOV B8 +r  id  r32 imm32  Copia imm32 para r32. 
MOV C7 /0 id  r/m32 imm32  Copia imm32 para r/m32. 

MOVSX 0F BE /r r32 r/m8  
Copia byte para doubleword 
(sign-extension). 

MOVSX 0F BF /r r32 r/m16  
Copia word para doubleword 
(sign-extension). 

MOVZX 0F B6 /r r32 r/m8  
Copia byte para doubleword 
(zero-extension). 

MOVZX 0F B7 /r r32 r/m16  Copia word para doubleword 
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(zero-extension). 

POP 58 +r r32   

Move o topo da pilha para 
registrador e incrementa stack 
pointer. 

POPFD 9D     
Move o topo da pilha para 
EFLAGS. 

PUSH 50 +r  r32  
Copia o conteúdo do registrador 
para o topo da pilha. 

PUSH 68 id  imm32  
Copia imm32 para o topo da 
pilha. 

PUSH FF /6  r/m32  
Copia o conteúdo do registrador 
r/m para o topo da pilha. 

RET C3     
Retorno (próximo) ao método 
invocador. 

SBB 1B /r r32 r/m32  
Subtrai (with borrow) r/m32 de 
r32. 

SUB 29 /r r/m32 r32  Subtrai r32 de r/m32. 
SUB 81 /5 id  r/m32 imm32  Subtrai imm32 de r/m32. 
SUB 2B /r r32 r/m32  Subtrai r/m32 de r32. 
SUB 2D id EAX imm32  Subtrai imm32 de EAX. 

TEST 85 /r  r32 r/m32 

Teste AND r32 com r/m32; altera 
SF, ZF, PF de acordo com o 
resultado. 

XCHG 87 /r r32 r/m32  
Permuta o valor de r/m32 com 
r32. 

XCHG 90 +r EAX r32  Permuta r32 com EAX. 
XCHG 90 +r r32 EAX  Permuta EAX com r32. 
XOR 31 /r r/m32 r32  Operação lógica XOR em r32. 

 

5.3 Implementação Incremental das Demais Instruções CIL 

Apesar do fato de que novos requisitos para implementar o restante das 

instruções CIL possam modificar profundamente a estrutura do protótipo do 

CILCompiler, é importante ressaltar os pontos principais da versão atual do compilador 

que precisam ser alterados para a continuidade do desenvolvimento. 

A tabela 5.6 descreve um resumo das principais alterações necessárias para a 

implementação incremental: 

Tabela  5.6. Principais Alterações para Implementar as Demais Instruções CIL 

Classe Implementação Necessária 
CILInstructionDispatcher Criação de um método de tratamento (handler) para a nova 

instrução suportada. Inclusão do opcode da instrução e 
chamada ao método de tratamento criado. 

IRInstruction Criação de uma subclasse de IRInstruction para a 
representação intermediária da nova instrução CIL 
suportada. 

Operand Se a nova instrução requerer um operando ainda não 
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suportado, criar uma subclasse de Operand para ele. 
InstructionSelector Criação de um método para o code template necessário 

para a reprodução em mnemônicos das operações da nova 
instrução e possivelmente um método auxiliar (helper) se 
parte do tratamento puder ser compartilhado com outras 
instruções. 

Assembler Inclusão dos mnemônicos requisitados no novo code 

template. 

 

Se os novos requisitos descobertos exigirem uma nova fase ou a implementação 

deles puder ser facilitada com uma etapa de transformação à parte, o código, para isso, 

envolverá a alteração de componentes adicionais, descritos na tabela 5.7: 

Tabela  5.7. Alterações para uma Nova Fase 

Classe Implementação Necessária 
IPhase Criação de uma nova classe que implemente a interface 

IPhase. A transformação deve ser implementada a partir 
do método Transform(IUnit). Utilizar uma unidade 
GlobalContext para prover as instruções CIL, 
IRInstruction ou mnemônicos necessárias para a fase. 

Compiler Incluir a nova fase entre as fases existentes através de um 
PhaseList.Append(IPhase). 
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6 Conclusões 

 

O grande número de requisitos de um compilador e a enorme complexidade de 

muitos deles torna o seu desenvolvimento um projeto de difícil execução. Verificou-se 

na prática que o uso da abordagem incremental para a construção de compiladores 

facilitou muito o desenvolvimento do CILCompiler, por se tratar de uma metodologia 

que permite o foco na produção de código funcional nos estágios primitivos de 

construção, através da descoberta gradual de requisitos com um pequeno número de 

instruções a implementar em cada incremento. Esta abordagem permitiu o estudo e a 

sedimentação dos conceitos necessários à sua conclusão também de forma gradual, 

sendo perfeitamente adequada para iniciantes na construção de compiladores. 

 

6.1 Contribuições 

Como principais contribuições desse trabalho enumeram-se a demonstração da 

possibilidade de gerar programas para “bare metal environments” a partir de código CIL 

com técnicas simples e a exploração do conhecimento nos aspectos práticos da criação 

de compiladores de código CIL. A estrutura do compilador e desse trabalho que 

contempla a implementação das etapas de ligação e codificação binária, em geral 

ignoradas em livros-texto de compilação, ajudam na sua utilização para fins 

educacionais, sendo uma importante ferramenta para o aprendizado da geração de 

código. 

 

6.2 Trabalhos Relacionados 

O NGEN é um compilador estático de código CIL existente no .NET Framework 

e usado principalmente durante a instalação do framework para eliminar a latência da 

primeira compilação dinâmica de executáveis CIL pelo compilador JIT da plataforma. 

A plataforma MONO também disponibiliza a compilação estática de programas CIL 

através da funcionalidade AOT (ahead-of-time) de sua máquina virtual. Entretanto, as 

transformações estáticas realizadas pelas duas ferramentas produzem imagens binárias 

que fazem uso de stubs [KOMMALAPATI; CHRISTIAN, 2005] [WILKES, 2005] ou 
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trampolins [KJAMBUNATHAN, 2009] [MONO, 2010] para invocar serviços do 

ambiente virtual de execução e atualizar endereços de métodos virtuais. 

No contexto de “bare metal environments”, uma importante citação é o projeto 

Singularity, um sistema operacional experimental produzido pela Microsoft Research 

com o intuito de pesquisar novos paradigmas no desenvolvimento de SO’s [HUNT et al, 

2005]. Além de ser escrito em sua maior parte com a linguagem C#, uma de suas 

inovações foi a utilização de um compilador de código CIL chamado Bartok para a 

transformação de seus componentes em código nativo standalone [CHEN, 2009]. O 

Bartok é um compilador e runtime baseado no framework Phoenix que oferece suporte 

especial às funcionalidades projetadas para o Singularity, tais como gerenciadores 

automáticos de memória (Garbage Collectors) específicos para cada processo, Software 

Isolated Processes (SIP’s) e comunicação inter-processos através de canais verificáveis. 

As funcionalidades específicas do Singularity foram suportadas na linguagem CIL 

através do uso de extensões em metadata [HUNT et al, 2005]. Seu código fonte 

fechado, seu amplo escopo e complexidade, aliados às restrições de licenciamento para 

aplicações profissionais, impediram o estudo de sua tecnologia para uso no 

CILCompiler. 

 

6.3 Limitações e Trabalhos Futuros 

O padrão CLI não foi criado para ser implementado sem a presença de uma 

máquina virtual para o suporte em tempo de execução (runtime). Naturalmente, 

compilar programas CLI sem este suporte impõe restrições ao uso de suas 

funcionalidades.  A necessidade da implementação de uma Managed Heap para tipos 

Reference, que não fez parte do escopo desse trabalho, limitou o desenvolvimento do 

CILCompiler às partes da linguagem que não dependiam desse suporte. 

Como trabalho futuro, o primeiro passo a ser dado é a completa transformação 

de Value Classes, para em seguida iniciar o desenvolvimento da instanciação de objetos 

e do gerenciamento automático de memória para os mesmos. Isso possibilitará também 

a futura implementação do tratamento de exceções orientado a objetos. Estas duas 

grandes funcionalidades permitirão evoluir o compilador para que seja possível 

implementar outras abstrações previstas no padrão CLI e o desenvolvimento de 

bibliotecas de software altamente especializadas para “bare metal environments”. 
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Uma notável ausência, necessária diante do escopo definido para o compilador, é 

a otimização de código. Futuras versões do compilador devem implementar fases que 

realizem otimizações dependentes e independentes de arquitetura alvo. 

Por fim, outra importante extensão futura é portá-lo para uma arquitetura alvo 

diferente, preferencialmente a MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline 

Stages). A plataforma MIPS é uma arquitetura RISC bastante documentada em livros e 

manuais, além de ser licenciada para muitos fabricantes, com simuladores tanto 

comerciais como não-comerciais para uso educacional e kits de desenvolvimento 

disponíveis no mercado que facilitam muito a sua aplicação didática. 
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Apêndice I: Diagrama de Classes UML 
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Apêndice II: Ferramentas Utilizadas 

 

Nesse trabalho foram utilizadas as seguintes ferramentas no ambiente Windows 

para desenvolvimento e testes: 

Tabela  B.1. Ferramentas utilizadas para desenvolvimento e testes 

Ferramenta Utilidade 
Visual Studio 2008 Desenvolvimento do CILCompiler e do código de teste 

utilizado nas compilações. 
Mono CECIL Leitura de código CIL em assemblies CLI. 
GRUB Carga em memória durante o processo de boot do 

executável gerado pelo CILCompiler. Gravado num 
disco de boot (imagem de um floppy-disk). 

Virtual Floppy Drive Manipular um floppy-disk virtual para gravar os 
executáveis compilados na imagem de um floppy-disk. 

Bochs Emulação de um computador PC (IA-32) para o boot 
dos executáveis gerados pelo CILCompiler. 

CFF Explorer Inspeção visual de imagens binárias Portable 
Executable. 

IL DASM Inspeção visual de assemblies CLI. 
 

 

Para tornar menos trabalhoso o teste dos programas gerados pelo CILCompiler 

diretamente sobre o hardware de um PC, foi utilizado o emulador Bochs. Uma imagem 

de floppy-disk pré-formatada contendo o GRUB é lida pelo floppy-drive virtual do 

Bochs no processo de boot. O VFD, driver de floppy-disk virtual, mapeia a imagem do 

floppy-disk no ambiente de desenvolvimento para a cópia do programa compilado no 

floppy-disk. 

Segue abaixo as instruções para a preparação do ambiente de execução: 

1. Faça o download das ferramentas nos endereços abaixo e as instale no PC: 

Download do Virtual Floppy Drive: 
http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfd.html 
 
Download de uma imagem de um floppy-disk formatado com FAT e contendo o 
GRUB: 
http://sourceforge.net/projects/clicker/files/miscellaneous/GRUB%20bootdisk%20%28
by%20Solar%29/solar_grub_disk.zip/download 
 
Download do Bochs: 
http://bochs.sourceforge.net/ 
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2. Execute o VFD (“vfdwin.exe”). Na aba Driver, clique em Start para habilitar o drive 

virtual. Na aba Drive0 clique em Open/Create para abrir a imagem do floppy-disk 
“grub_disk.img”. 

 
3. Com o VFD, acesse o floppy-disk e altere o nome do diretório boot para grub. 

Altere também o nome do arquivo menu.cfg para menu.lst e edite-o com as 
seguintes entradas: 

 
timeout 10 

title Very Simple Kernel 

root (fd0) 

kernel /VerySimpleKernel.bin 

boot 
 
4. Copie o arquivo gerado pelo CILCompiler (VerySimpleKernel.bin) para a raiz do 

floppy-disk. 
 
5. Edite o arquivo de configuração do Bochs (bochsrc.bxrc) para 
 
megs: 64 

debugger_log: debug.log 

log: info.log 

 

floppya: image=grub_disk.img, status=inserted 

 

boot: floppy 

 

error: action=report 

panic: action=ask 
 
6. Execute o Bochs. 

 

O CFF Explorer é uma ferramenta para inspeção visual de imagens binárias PE 

que foi muito útil para investigar erros na geração de código. O download dele pode ser 

feito pela URL http://www.ntcore.com. Similarmente, o Intermediate Language 

Disassembler (IL DASM) é a ferramenta equivalente para inspeção do código CIL 

existente em assemblies CLI, muito usado na inspeção visual dos assemblies utilizados 

como fonte de compilação para o CILCompiler. Uma boa introdução ao IL DASM pode 

ser encontrada na seção Bugslayer da edição de maio de 2001 da MSDN Magazine 

[ROBBINS, 2001]. 

 


