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Abstract: In the paper we discuss fourteen algorithms for obtaining non-conflict schedules in switching nodes of type Crossbar. The
comparative analysis of algorithms gives an overview of their capabilities and potentiality related to the speed and required memory as a
function of the size N of the connection matrix T.
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УВОД
Целта на изследването е да се направи сравнителен
анализ на клас алгоритми за безконфликтно разписание по
отношение на бързодействие и необходима памет.
Изследването се отнася за комутационни възли от тип
Кросбар. Алгоритмите са предназначени за процесора
управляващ изпълнението на заявките за обслужване на
трафика. Поради обстоятелството, че Кросбар възелът
работи в реално време е от изключително значение
бързодействието и необходимата памет. В статията са
сравнени четиринадесет алгоритъма по отношение на
бързодействие и необходима памет, използвайки
програмните им модели при различни размери на
матрицата на връзките.
Дисциплината при обработването на заявките се постига
чрез безконфликтните разписания, които гарантират
изцяло елиминиране на конфликтите. Известно е, че
конфликтите в работата на комутационните възли
намаляват драстично трафика.
Постановката на проблема с конфликтите, съпътстващи
работата на комутационните възли е следната:
комутаторите в комутационните възли са с размери N x
N, като N на брой източници на пакетни съобщения се
свързват през комутатора на комутационния възел с N на
брой приемници на тези съобщения. Конфликти се
получават при два случая:

когато един източник на съобщение дава заявка за
свързване към два или повече приемника на
съобщения.

когато към един приемник на съобщения има заявка
за свързване от два или повече източника на
съобщения.
Състоянието на комутатора на един комутационен
възел се представя с т.н. матрица на връзките. За
комутатор с размери N х N матрицата на връзките T също
е с размери N х N, като всеки член Tij = 1, ако има заявка
за връзка между източник на съобщение i и приемник j. В
противен случай Tij = 0.

Конфликтна ситуация се създава, когато в който и да е ред
от матрицата на връзките броя на единиците е по-голям от
една, това съответства на случая, когато един източник
заявява връзка с повече от един приемник. Наличието на
повече от една единица, в която и да е колона от
матрицата Т е също указание за конфликтна ситуация и
означава, че повече от един източник е заявил връзка към
един и същ приемник [1, 9, 10, 14, 17, 19].
Съществуват изследвания на проблемите с конфликтите в
комутационни възли с моделиране чрез апарата на
обобщените мрежи [15, 18]. Ние използваме програмни
модели написани на програмния език на Matlab.
АЛГОРИТМИ ЗА БЕЗКОНФЛИКТНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРАФИКА
Представени
са
четиринадесет
алгоритъма
безконфликтно управление на трафика:

за

Алгоритъм CMA (Classic algorithm with masks
matrixes) [12].
2. Алгоритъм JMA (Algorithm with joint mask matrixes)
[12].
3. Алгоритъм CWA (Classic algorithm without masks
matrixes) [13].
4. Алгоритъм DAA ( Algorithm considering the message
direction) [16].
5. Алгоритъм ADA (Algorithm by diagonal connectivity
matrix activation) [6].
6. Алгоритъм AJDA (Algorithm with joint diagonals
activations) [4 ].
7. Алгоритъм ADAJS (Algorithm with diagonal
activations of joint sub-switching matrices) [2].
8. Алгоритъм CSM (Classic algorithm with sparse mask
matrixes) [7].
9. Алгоритъм JSM (Algorithm with joint sparse mask
matrixes) [7].
10. Алгоритъм AAM (Adaptive algorithm for management
by weight coefficient of the traffic
in Crossbar
commutator) [1].
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11. Алгоритъм AAMO (Optimum adaptive algorithm for
management by weight coefficient of the traffic
in
Crossbar commutator) [1].
12. Алгоритъм ADAFA (Algorithm by diagonal
connectivity matrix activation by finite automat) [3].
13. Алгоритъм AJDAFA (Algorithm with joint diagonals
activations by finite automat ) [3].
14. Алгоритъм ADAJSFA (Algorithm with diagonal
activations of joint sub-switching matrices by finite
automat) [3].
Програмни модели се използват за изследване на
алгоритмите. Програмните модели са написани на
програмния език на Matlab и са тествани на компютър
Workstation Dell Precision 420.
Алгоритмите създават безконфликтни разписания при
обслужване на заявките. Дължината на пакетите при
създаване на безконфликтното разписание не се отчита
(приемат се за еднакви), като бързодействието S отразява
времето за изработване на безконфликтно разписание от
съответния алгоритъм.
Програмните модели, базирани на алгоритмите SMCMA,
SMJMA и SMCWA са описани и тествани в [11].
Програмните модели базирани на алгоритмите SMDAA,
SMADA, SMAJDA и SMADAJS са описани и тествани
съответно в [16], [6], [5] и [2]. Програмните модели
базирани на алгоритмите SMCSM и SMJSM са описани и
тествани в [8]. Програмните модели базирани на
алгоритмите SMAAM и SMAAMO са описани и тествани
в [1]. Програмните модели, базирани на алгоритмите
SMADAFA, SMAJDAFA и SMADAJSFA са описани и
тествани в [3].
В Таблица 1 и Таблица 2 са представени резултатите от
тестването на програмните модели по отношение на
бързодействието S[Sec.] и необходимата памет M[KB].
Резултатите от тестването на програмните модели по
отношение на бързодействието ( S ) и необходимата памет
( M ) графично са показани на Фигура 1 и Фигура 2
съответно.
От резултатите в Таблица 1 се вижда, че SMCWA е почти
равен по бързодействие с SMDAA и е четири пъти по-

бърз от SMJMA за N = 50. SMAAM и SMAAMO се
различават с по-малко от 20% по отношение на
бързодействието за N = 70.
При
SMADAFA
и
SMAJDAFA
разликата
бързодействието е по-малка от 3% за интервала

в

100< N< 250. От сравнението на SMADAJSFA и
SMADAJS се вижда, че SMADAJS е от два до четири
пъти по-бърз в интервала 100< N< 250.
SMAJDA и SMJSM са почти еднакви по бързодействие, а
от SMCSM и SMADA по-бърз е SMADA за интервала
100< N< 250.
По отношение на необходимата памет от Таблица 2 се
вижда, че най-икономичен е SMADAJS следван от
SMADAJSFA на около 25% за интервала
100< N< 300.
Сравнителният анализ на алгоритмите за безконфликтно
разписание е извършен за различни максимални
стойности на N, поради специфика на програмните
модели и ограничения, наложени от изчислителната мощ
на използвания компютър.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Програмните модели SMCMA, SMCWA, SMDAA,
SMJMA, SMAAM и SMAAMO са с пъти по-бавни от
SMCSM, SMADA, SMAJDA, SMJSM, SMADAJSFA и
SMADAJS което ги прави неподходящи за размери на
матрицата на връзките по-големи от сто. От програмните
модели
SMCSM,
SMAJDA,
SMJSM
SMADA,
SMADAJSFA и SMADAJS най-бърз е SMADAJS. По
отношение на необходимата памет програмният модел
SMADAJS е най-икономичен. Следователно може с
увереност да се каже, че algorithm with diagonal activations
of joint sub-switching matrices (ADAJS) е оптимален по
отношение на бързодействие и необходима памет. За да се
провери дали ADAJS е оптимален при по-големи
стойности на N от 300 трябва да се използва по-мощен
компютър.

Таблица 1. Бързодействие на програмните модели
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Фигура 1. Бързодействие

Таблица 2. Необходима памет
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Фигура 2. Необходима памет
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