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Розширення вiртуальної машини LLVM паралельними iнструкцiями для
реалiзацiї системи передачi повiдомлень
Розглянуто архiтектуру побудови паралельної системи з вiртуальною машинию LLVM
з використанням парадигми передачi повiдомлень.

Розробка вiртуальної машини Low Level Virtual Machine [1,2] почалась у 2000 роцi в
Университетi Iллiнойсу. Проста та ефективна реалiзацiя вiртуальної машини з Intermediate
Representation коду програми дозволяє широко використовувати код на процесорах X86, MIPS,
ARM та багатьох iнших архiтектурах. JIT-компiляцiя реалiзує перехiд вiд промiжного набору
команд до оптимiзованого машинного коду. Для органiзацiї системи паралельних обчислень з
парадигмою передачi повiдомлень мiж паралельними процесорами [3, 4] необхiдно забезпечити
такi базовi функцiї:
• встановлення зв’язку з паралельною вiртуальною машиною.
• запуск задачi (функцiї) на паралельнiй вiртуальнiй машинi.
• передача повiдомлення до паралельної та вiд паралельної машини.
• завершення задачi на паралельнiй вiртуальнiй машинi.
Таким чином, якщо в LLVM на рiвнi байт-коду реалiзувати iнструкцiї для вказаних функцiй,
тодi органiзацiя вiртуального паралельного середовища буде мати вигляд (Рис. 1).
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Рис. 1. Архiтектура паралельної вiртуальної машини на базi LLVM
Порiвняно з парадигмою shared memory, запропонована реалiзацiя середовища буде мати
такi переваги:
• легку реалiзацiю розширення команд LLVM i реалiзацiю на рiвнi ядра вiртуальної
машини.
• ефективну систему авторизацiї запуску задач.
• легку сумiснiсть за типами даних гетерогенних систем у зв’язку з невеликою кiлькiстю
типiв данних у LLVM.
• можливiсть використання у мобiльних та побутових платформах з рiзними типами
процесорiв для вирiшення задач перекодування аудiо- та вiдео-потокiв, т.iн.
• чiтку органiзацiю архiтектури програмного коду для паралельних обчислень у LLVM.
• бiльшi можливостi для реалiзацiї паралельних обчислень порiвняно реалiзованою системою SIMD в LLVM [5].
Лiтература. 1. LLVM, Wikipedia:http://ru.wikipedia.org/wiki/Low_Level_Virtual_Machine
2. LLVM: http://llvm.org/ 3. Message Passing Interface, Wikipedia:http://ru.wikipedia.org/wiki/
Message_Passing_Interface 4. PVM: http://www.csm.ornl.gov/pvm/ 5. LLVM, Generic Vector
Support:http://llvm.org/releases/1.7/docs/ReleaseNotes.html
14-th International conference on System Analysis and Information Technologies SAIT 2012
Institute for Applied System Analysis, National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, April 24, 2012
ISBN 978-966-2748-07-9, revision 1.0 (2012.04.23), available at http://sait.kpi.ua/books/sait2012.ebook.pdf

