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SUMMARY 
Dataflow (DF) computer architectures are based on the DF computing model where program instructions are executed 

when corresponding operands (data) are enabled. From several DF computing models dynamic models belong to the most 
significant ones. The dynamic DF models enable parallel execution of some operators in dependence on the number of 
operands, which are available for the execution. The nodes of the corresponding DF graph, by means of which the computing 
process is represented, can be created dynamically during the execution. 

Structural organisation of the DF computer architecture model consists of the five base components like there are 
Coordinating Processors, Data Queue Unit, Instruction Store, Frame Store and Interconnection Network. The paper deals 
with the Interconnection Network witch is designed for switching of individual Coordinating Processors together for their 
data transmission. This research is supported by VEGA grand project No. 1/9027/2002. 
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1. ÚVOD 
 

V rámci rie�enia grantového projektu: No: 
1/9027/2002 �Výskum paralelných architektúr 
�pecializovaných vysoko výkonných po íta ových 
systémov: architektonické rie�enie, metódy 
hodnotenia, simulácie a aplikácie�, je vyvinutý 
model data flow (DF) architektúry vychádzajúci 
z reprezentácie data flow programu pomocou 
funkcionálneho jazyka. Systém DF KPI [8,14] 
vyvinutý na Katedre Po íta ov a Informatiky 
Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej 
univerzity v Ko�iciach je navrhovaný ako 
dynamický systém s priamym spájaním operandov. 
Kombinácia lokálneho control flow modelu 
s globálnym data flow modelom umo� uje efektívne 
organizova  paralelnú implementáciu funkcionálne-
ho programu. Predpokladá sa, �e implementácia 
tejto architektúry sa mô�e pou�i  ako �pecializovaný 
akcelerátor v problémovo orientovaných po íta o-
vých systémoch s vysokými po�iadavkami na 
opera nú rýchlos .  

 
Hlavné komponenty dynamickej architektúry DF 

KPI, zobrazené na obrázku 1 sú: 
 
- vykonávacia jednotka (EXU), ktorá obsahuje 

skupinu koordina ných procesorov (CP) 
a jednotku procesorových elementov, 

- jednotka dátového frontu (DQU) navrhnutá na 
ulo�enie operandov produkovaných v priebehu 
výpo tu, 

- prepojovacia sie  (IN), ktorá umo� uje prenos 
údajov medzi procesormi, 

- jednotka IS (instruction store) � v nej sú 
umiestnené in�trukcie data flow programu, 

- jednotka SS (structure store) � pamä  ur ená na 
ulo�enie dátových �truktúr a spájacích vektorov 
programu. 
 

 

Obr. 1  Komponenty architektúry DF KPI 
Fig. 1  Components of DF KPI architecture 
 
 

Pri spracovaní operandov a vykonávaní 
in�trukcií koordina ný procesor sa mô�e nachádza  
v  jednom z nasledujúcich stavov: LOAD, FETCH, 
OPERATE, MATCHING a PUTTING. Týmto 
stavom zodpovedá jeho architektúra, pozostávajúca 
zo �truktúry zre azených segmentov [7,14], ktoré 
umo� ujú realizova  výpo et operandov systémom 
data flow. Základom architektúry CP je prúdová 
jednotka stavov, ktorá pozostáva zo segmentov, 
ktoré reprezentujú jednotlivé stavy [7,8]. 
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2. PREPOJOVACIA SIE  

Prepojovacia sie  je jednou z piatich hlavných 
komponentov navrhovanej architektúry DF KPI 
(obr. 1). Táto sie  prepája navzájom koordina né 
procesory, ím sa urýchli vykonanie programu 
zapísaného vo forme DF grafu [6,9]. Z potreby 
komunikova  v multiprocesorových systémoch 
a paralelne distribuovaných pamätiach vznikla 
po�iadavka na vývoj komunika ných prepojovacích 
sietí. Pri tomto vývoji sa vy lenil konflikt medzi 
po�iadavkami na spo ahlivé rýchle prepojenie 
a nízkou cenou. Na základe navrhovanej 
architektúry sa lánok zaoberá prepojovacou sie ou 
typu hyperkocka. 

 
Vlastnosti hyperkocky. N dimenzionálna hyper-

kocka Qn ponúka mno�stvo výhod [19]: 
- má 2n uzlov (procesorov), 
- relatívne malá priemerná vzdialenos  uzlov, 
- prepojenie medzi uzlami je zabezpe ené n2n-1 

hranami (linkami). 
 

Ka�dý vrchol n-dimenzionálnej hyperkocky má 
svoju jedine nú adresu. Prepojovacia funkcia n-
dimenzionálnej hyperkocky je definovaná v tvare: 
 

1 1 1 0 1 1 1 0( )i n i i i n i i icube p p p p p p p p p p , 
 
kde

1 1 0nj p p p  je binárna reprezentácia adresy 
uzla, 0,1ip , 0,1, , 1i n . 

Takto definovaná prepojovacia sie  predpokladá 
vytvori  medzi procesormi usporiadanými 
v �truktúre n-rozmernej kocky vzájomné medzi-
procesorové komunikácie v�dy iba medzi dvoma 
susednými vrcholmi kocky [12]. Teda dva susedné 
uzly, ktoré sú prepojené linkou (hranou), majú 
adresy rozdielne iba v jedinom bite. Po et bitov, 
v ktorých sa adresy dvoch uzlov jr a js lí�ia, je 
ozna ený ako d(pr, ps). Tento rozdiel adries sa 
nazýva Hemmingova vzdialenos  medzi uzlami. 
Linka spájajúca dva susedné uzly má index i, ak sú 
adresy týchto dvoch uzlov rozdielne práve v i-tom 
bite adresy. 

Obr. 2  Realizácia prepojovacích funkcií cubei(j) 
Fig. 2  Realization of interconnection functions

Mo�né prepojenia v prepojovacej sieti typu 
hyperkocka sú inicializované prepojovacími 
funkciami cube0(j), cube1(j) a cube2(j) (obr. 2), kde j 
je adresa vstupu prepojovacej siete (j=p2,p1,p0). Vo 
v�eobecnosti sa adresami j indexujú procesory Pj, 
ktoré sú prostredníctvom prepojovacej siete 
prepojené. 

Teda uzly hyperkocky reprezentujú procesory, 
ktoré komunikujú medzi sebou prostredníctvom 
liniek. Predpokladá sa, �e správy sú prená�ané 
metódou "store and forward", t.j. "ulo� a po�li 

alej". Ka�dá linka medzi dvoma susednými uzlami 
predstavuje obojsmerný komunika ný kanál alebo 
dva jednosmerné kanály pre prenos [1,2]. 

Potreba prepojovacej siete v architektúre DF 
KPI. V takto navrhnutom systéme, v prípade, �e 
v stavoch OPERATE alebo MATCHING bude 
operand DT zapísaný do vstupného portu stavu 
FETCH a ten je obsadený (uva�uje sa o prúdovom 
spracovaní), tento operand DT sa zapí�e do frontu 
DQU príkazom Put DQ. Aby sa operand DT mohol 
opä  spracova  v koordina nom procesore v stave 
OPERATE, tak musí prejs  nasledovným procesom: 
1. DT sa zapí�e do DQU, 
2. z DQU sa DT zapí�e do vstupného portu stavu 

LOAD, 
3. zo stavu LOAD prejde DT do stavu FETCH, 
4. zo stavu FETCH prejde DT do stavu OPERATE. 

 
Teda proces bude trva  minimálne 4 kroky. Ak 

by sme vyu�ili prepojovaciu sie , proces by trval len 
2 kroky: 
1. DT sa zapí�e do vstupného portu stavu FETCH 

vo ného koordina ného procesora, 
2. zo stavu FETCH prejde DT do stavu OPERATE. 

 
 

3. HYPERKOCKA V DF KPI 
 

V navrhnutej architektúre DF KPI sa uva�uje 
o pou�ití 16 koordina ných procesoroch. Tieto 
koordina né procesory sú usporiadané v prepo-
jovacej sieti typu hyperkocka Q4 (obr. 3) nasle-
dovným spôsobom [13,16]: 
- koordina né procesory sú o íslované CP0, CP1, 

..., CP15, 
- ka�dému koordina nému procesoru je priradená 

binárna reprezentácia jeho adresy j (napr. pre 
CP0 j = 0000, CP7 j = 0111, CP15 j = 1111). 

 
Z navrhnutej prepojovacej siete je zrejmé, �e 

ka�dý koordina ný procesor je prepojený s al�ími 
�tyrmi koordina nými precesormi. Adresy dvoch 
susedných koordina ných procesorov sú rozdielne 
v jenom bite a sú prepojené linkou, ktorá je 
ozna ená práve íslom, ktoré odpovedá tomuto bitu.  

Ako príklad je uvedení koordina ný procesor 
CP0 (j = 0000), ktorý je prepojený s CP1 (j = 0001) 
cez linku 0, s CP2 (j = 0010) cez linku 1, s CP4 (j 
= 0100) cez linku 2 a s CP8 (j = 1000) cez linku 3. 

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5
6

cube0(j) 

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5
6

cube1(j)

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5
6

cube2(j)



60 Prepojovacia sie  v architektúre data flow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3  Prepojovacia sie  Q4 pre DF KPI 
Fig. 3  Interconnection netware Q4 for DF KPI 
 
 
Tak�e prepojovacia linka i reprezentuje spojenie 

koordina ného procesora CPj pomocou prepojovacej 
funkcie cubei(j) (obr. 4). V takto navrhnutej 
prepojovacej sieti mô�u medzi sebou komunikova  
v�dy susediace koordina né procesory, ktoré sú 
prepojené pomocou jednej prepojovacej linky. 

4. NÁVRH KOMUNIKÁCIE 
V HYPERKOCKE Q4 

 
Pri návrhu komunikácie sú na výber dva spôsoby 

riadenia: centralizovaný a distribuovaný. 
Centralizovaný systém je charakteristický jednou 

centrálnou riadiacou jednotkou, ktorá by ovládala 
tok údajov medzi jednotlivými koordina nými 
procesormi [4,5]. Sledovala by obsadenos  
vstupných portov jednotlivých koordina ných 
procesorov a ur ovala by ciele pre operandy DT 
vstupujúce do prepojovacej siete. Nevýhodou tohto 
systému je ve ká zlo�itos  rastúca s po tom 
koordina ných procesorov.  

Distribuovaný systém je charakteristický 
vlastnos ou, �e ka�dý koordina ný procesor ur uje 
tok údajov medzi koordina nými procesormi [3,18]. 
Teda, ka�dý koordina ný procesor si ur í, do 
ktorého koordina ného procesora po�le operand DT. 
Výhodou je jednoduchos  rie�enia a mo�nos  
paralelizmu z poh adu celej hyperkocky. innos  je 
zalo�ená na rie�ení konfliktov v prípade viacerých 
vo ných koordina ných procesorov alebo v prípade 
viacerých �iadostí o zápis do koordina ného 
procesora.  

Správnym predpokladom návrhu je paralelný 
výpo et, preto je potrebné zamera  sa práve na 
distribuovaný systém. 

Celý presun vyprodukovaného operanda DT 
v koordina nom procese CPi (ak je jeho vstupný port 
v stave FETCH obsadený) do susedného 
koordina ného procesora CPj sa udeje v troch 
etapách: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4  Prepojovacie funkcie hyperkocky Q4 
Fig. 4 Interconnection functions of hypercube Q4 
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1. výber cie a presunu operanda DT a vyslanie 
�iadosti o zápis, 

2. odpove  prijímacieho CPj na �iados  
vysielacieho CPi, 

3. reakcia na odpove  a výber al�ej cesty 
operanda DT. 
 
Ak nastane situácia, �e operand DT alej putuje 

v komunika nej sieti a v�etky susediace koordina né 
procesory sú obsadené, bude pre ka�dý koordina ný 
procesor CPzdroj pevne ur ený jeden koordina ný 
procesor CPcie , do ktorého sa tento operand DT 
presunie. Ka�dý koordina ný procesor bude ma  
pomocný register, ktorý bude slú�i  na do asné 
uschovanie tohoto operanda DT. V al�om kroku by 
sa algoritmom, ktorý je tu navrhnutý, h adal vo ný 
sused, t.j. koordina ný procesor, ktorý by mal 
vstupný port v stave FETCH. 

 
Mohol by nasta  prípad, kedy by koordina ný 

procesor mal vlastný operand DT, ktorý by chcel 
posla  do siete a e�te aj operand DT v pomocnom 
registri, ktorý má tie� ís  do siete. Nastal by tu 
konflikt, ktorý by sa obslú�il. Opä  by sa jeden 
z nich nedostal alej. V prípade, �e by vä �ina 
koordina ných procesorov bola plne obsadená, 
za ala by sa sie  prepl ova  a operandy DT by 
"zbyto ne" putovali len do pomocných registrov. 
Kvôli tomuto problému sa táto mo�nos  vylu uje. 
 

Výber cie a presunu. Na výber koordina ného 
procesora, do ktorého má by  poslaný operand DT, 
je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky[15]: 
1. ka�dý koordina ný procesor vysiela do svojich 

susedov (koordina ných procesorov, s ktorými je 
prepojený cez linku 0, linku 1, linku 2 a linku 3) 
signál o stave vstupného portu (t.j., i je vo ný 
alebo nie v nasledujúcom takte) v segmente 
FETCH, 

2. ka�dý koordina ný procesor prijíma signály od 
svojich susedov o stave vstupných portov a je 
schopný vyhodnoti  aktuálnu situáciu. 
 
Pri takto definovaných podmienkach mô�u 

nasta  tri základné situácie: 
1. V�etky susediace koordina né procesory sú 

obsadené. Vtedy operand DT bude poslaný do 
frontu DQU. 

2. Vo ný je práve jeden susediaci koordina ný 
procesor. Vy�le sa �iados  o zápis operanda DT 
do tohto vo ného koordina ného procesora. 

3. V�etky susediace koordina né procesory sú 
obsadené. Vyberie sa pod a priority jeden 
koordina ný procesor, do ktorého sa vy�le 
�iados  o zápis opranda DT. Priorita susedov je 
daná poradím liniek, cez ktoré je vysielací 
koordina ný procesor CPi prepojený s koordi-
na ným procesorom CPj.  

 
Priorita liniek je vyzna ená v tabu ke 1, pri om 

najvy��iu prioritu má linka 0 a najni��iu linka 3. 
 
 

Priorita linky linka 
1. linka 0 

2. linka 1 
3. linka 2 

4. linka 3 
 

Tab. 1  Priorita liniek 
Tab. 1  Priority of lines 

 
Odpove  na �iados  o zápis. Koordina ný 

procesor, ktorý má vo ný vstupný port v stave 
FETCH, je schopný prija  operand DT od suseda, 
tak�e vysiela signál o tom, �e je "vo ný". Ako je 
zrejmé z predchádzajúcich astí, niektoré 
koordina né procesory si ho mô�u vybra  ako cie  
a po�lú mu signál �iadosti o zápis. Tak�e tento 
koordina ný procesor musí ma  schopnos  vybra  
zo �iadostí o zápis jednu, na ktorú odpovie kladne 
a ostatné zamietne. 

A vtedy mô�u nasta  tieto dva prípady: 
1. O zápis bude �iada  práve jeden koordina ný 

procesor a koordina ný procesor jednoducho 
odpovie, �e akceptuje �iados  a je pripravený 
prija  operand DT. 

2. O zápis bude �iada  viac koordina ných 
procesorov. Koordina ný procesor vyberie 
z viacerých �iadostí jednu, ktorá má najvä �iu 
prioritu a akceptuje túto �iados . Ostatné �iadosti 
zamietne.  

 

 
 

Obr. 5  Obvod pre paralelné rozhodovanie 
Fig. 5  Circuit for parallel decision 

 
 

Tento výber je mo�né realizova  cez jednoduchý 
logický obvod pre paralelné rozhodovanie [17] 
pomocou pevne stanovených priorít (obr. 5). 
V systéme DF je pou�ité rie�enie, ktoré je be�né pri 
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rie�ení obvodov, známych z navrhovania preru�ova-
cích systémov. 
 

Reakcia na odpove . Vysielací koordina ný 
procesor po vysielaní �iadosti do cie a presunu DT 
aká na odpove . Mô�u nasta  dva prípady: 

1. Koordina ný procesor dostane kladnú odpove  
na svoju �iados  a za ne presun operanda DT do 
cie a. 

2. Koordina ný procesor dostane zápornú odpove  
na svoju �iados . Oprand DT sa po�le do frontu 
DQU. 

 
5. SIMULÁCIA PREPOJOVACEJ SIETE 
 

Model zachytáva medziregistrové prenosy 
v jednotlivých segmentoch. Nezoh ad uje asové 
h adisko pri komunikácii koordina ných procesorov 
s al�ími komponentmi systému. innos  celého 
modelu je opísaná stavmi vstupných a výstupných 
portov v jednotlivých segmentoch koordina ných 
procesorov stavovými signálmi. 

Pod a [10,12] má výpo et DF programu na 
základe DF grafu tvar "lievika", t.j. na za iatku 
výpo tu vo fáze programu LOADING sa deje ve ké 
rozmno�ovanie operandov DT. Postupne sa zni�uje 
po et operandov DT, tak ako sa jednotlivé operandy 
"konzumujú" rôznymi funkciami, a� kým sa 
nedospeje ku kone nému výsledku. Tejto schéme 
výpo tu je prispôsobený i navrhovaný model. 

Na za iatku je pripustené ve ké rozmno�ovanie 
operandov a neskôr sa postupne zvy�uje 
"konzumácia" operandov. Pod "konzumáciou" sa 
rozumie spájanie operandov, ak sú vstupom 
viacoperandovej funkcie, alebo ak operand prislúcha 
k operátorom KIL alebo GATE [8,11]. 

alej táto simulácia nezoh ad uje v�etky druhy 
operátorov, koncentruje sa na tri druhy: 
1. výstupom je viacero operandov DT 

(rozmno�ovací operátor), 
2. výstupom je jeden operand DT, 
3. výstupom nie je �iaden operand DT. 

 
Druh operátora, prislúchajúci vstupujúcemu 

operandu DT sa ur uje generovaním náhodného 
ísla z intervalu <0,8> v stave OPERATE. Pod a 

jeho hodnoty sa ur í jeho druh. Ak patrí intervalu 
<0,5>, výsledok nie je ur ený na rozmno�ovanie. Ak 
je z intervalu <5,7>, je ur ený na rozmno�ovanie. 
Po et rozmno�ovaní je ur ený generovaním 
náhodného ísla z intervalu <2,5>. Generovaním 
náhodného ísla sa tie� ur uje, i je tento operátor 
ur ený na spájanie alebo nie. D �ka výpo tu, t.j. 
po et taktov, ako dlho bude trva  výpo et v stave 
OPERATE sa ur uje generovaním náhodného ísla 
z intervalu <1,3>. 

V stave MATCHING sa tie� náhodne ur í, i u� 
daný operand DT má svojho partnera v pamäti 
�truktúr SS. 

Vytvorený program simuluje innos  koordina -
ných procesorov prepojovacej siete medzi nimi 
a frontom údajov DQU. Ke �e model paralelnej 
innosti je vytvorený na sekven nom po íta i, je 

nutné upravi  prácu jednotlivých segmentov tak, aby 
sa vykonávali paralelne. 
 
5.1.  Priebeh simulácie 
 

Na ú el simulácie boli vytvorené dva programy, 
ktoré simulujú innos  navrhnutého modelu DF KPI. 
Tieto programy sa lí�ia typom výstupov. 

Po spustení prvého z nich (správny zápis je 
program 1.exe), dáva na výstup stavy v�etkých 
koordina ných procesorov po ukon ení ka�dého 
taktu. Výstupom je íslo taktu a hodnoty 
nasledujúcich stavových premenných a hodnôt 
po ítadiel: F.DI_free, signály o stave vstupných 
portov susediacich koordina ných po íta ov, po et 
operandov DT prijatých od segmentu OPERATE, 
MATCHING, od prepojovacej siete, od segmentu 
LOAD, celkový po et vyprodukovaných operandov 
DT, po et odoslaných do segmentu MATCHING, 
do siete, do frontu údajov DQ, po et na ítaných 
z DQ a aktuálny po et operandov DT vo fronte DT. 
Ka�dý riadok odpovedá jednotlivému koordina né-
mu procesoru. Koordina né procesory sú usporia-
dané v poradí od CP0 do CP15. 

Po spustení druhého programu (správny zápis je 
program2.exe) dáva na výstup po et operandov, 
ktoré chcú ís  do prepojovacej siete a po et, ktorý sa 
dostal do prepojovacej siete po ka�dom takte. 
Rozdiel medzi týmito íslami je po et operandov 
DT, ktoré boli zapísané do DQU, lebo neboli 
akceptované ich �iadosti pre ni��iu prioritu alebo 
vstupné porty F.DI susediacich koordina ných 
portov boli tie� obsadené. Tento program podáva 
informácie o za a�enosti koordina ných procesorov 
a prepojovacej siete. Pod a po tu �iadostí operandov 
o vstup do prepojovacej siete a po tu operandov 
vstupujúcich do siete je mo�né zisti , v ktorej fáze 
výpo tu sa nachádza celý model. 

 
DT CP_NET IN DQ % 

1. 9897 6241 2626 3615 26,53 
2. 10390 6546 2811 3735 27,05 
3. 10232 6407 2679 3728 26,18 
4. 9560 6013 2576 3437 26,94 
5. 10169 6394 2670 3724 26,25 
6. 10050 6328 2591 3737 25,78 
7. 10224 6378 2612 3766 25,54 
8. 10040 6218 2628 3590 26,17 
9. 9729 6104 2546 3558 26,16 

10. 9849 6172 2594 3578 26,33 
3ULHPHU� 10014 6280,1 2633,3 3646,8 26,29 

 
Tab. 2 Výsledky simulácie 

Tab. 2  Results of simulation 

V závere sa vypí�u celkové sú ty vyprodu-
kovaných operandov, �iadostí o sie , vstupujúcich 
do siete a po et zapísaných do DQU. Posledným 
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íslom je percentuálne vyjadrenie po tu zaslaných 
operandov DT do prepojovacej siete k celkovému 
po tu vyprodukovaných operandov (tab. 2). 

 
5.2.  Výsledky simulácie
 

Simulovaním tohto modelu sa získal obraz 
o innosti koordina ných procesorov, frontu DQU 
a samotnej prepojovacej siete. Program2.exe bol 
spustený 10 krát a výsledky sú zhrnuté v tabu ke 2. 

Z priemerov výsledkov je zrejmé, �e a� 26,29 % 
celkového po tu vyprodukovaných DT pre�lo cez 
sie  a tým sa výrazne zní�il as potrebný na výpo et 
oproti asu, keby nebola pou�itá prepojovacia sie . 

Program2.exe bol pou�itý na sledovanie 
za a�enosti siete v priebehu výpo tu. Rozdelením 
výsledkov po intervaloch 100 taktov sa dosiahli 
výsledky, ktoré hovoria o tom, �e vyu�itie siete 
vzrastá s dobou výpo tu (graf 1). Pri ve kom 
rozmno�ovaní operandov na za iatku programu vo 
fáze LOADING je vä �ina koordina ných 
procesorov obsadená a preto sa nemô�e vyu�íva  

prepojovacia sie . Vä �ina operandov sa zapisuje do 
frontu DQ.  

V grafe 2 je znázornené percentuálne vyjadrenie 
po tu operandov DT, ktoré sa dostali do siete 
k po tu operandov DT, ktoré �iadali o sie . 

 
6. ZÁVER 
 

Overenie správnosti návrhu sa dá uskuto ni  
programovou simuláciou alebo technickou 
realizáciou a �tatistickým vyhodnotením. Simulácia 
mô�e by  na úrovni spojovacej pamäti a tabuliek 
alebo na úrovni celého po íta a. Realizácia vy�aduje 
zrealizova  aspo  jeden DF procesorový element. 
Základným problémom je, ako overi  simula ný 
model. 

Pre simuláciu na úrovni spojovacej jednotky sú 
potrebné �tatistické údaje z programu o rozlo�ení 
jednotlivých riadiacich operátorov. Pri simulácii 
celého po íta a je potrebný preklada  
z programového jazyka a pomocou skuto ných úloh 
�tatisticky overi  navrhnuté predpoklady.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1  Sledovanie za a�enosti siete 
Graf 1  Monitoring of netware load 

Graf 2  Percentuálne vyjadrenie po tu operandov DT 
Graf 2  Per cently expression of operands counts DT 
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