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4. نتایج 
مقاله حاضر راجع به اثر کاھش تعداد صفوف در یک 

سوئیچ ورودی صف بندی شده تحت ترافیک چند 
بخشی بحث می کند. راجع به الگوریتمھای زمان 

بندی و سیاست ھای صف بندی مختلف بحث شده 
و عملکرد آنھا از طریق شبیه سازی در تعدادی از 

ترکیبات ممکن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج 
شبیه سازی نشان می دھد که فقط ترافیک چند 

بخشی جمع شده، اختالفات عملکرد معناداری 
میان طرح ھای پیشنھاد شده روشن می کند. 

تحت ترافیک جمع شده، اثر تعداد صفوف را مطالعه 
کرده و به این نتیجه رسیدیم که معموالً برای نیل به 

باالترین کارایی، 2N صف کافی می باشد. اثر 
سیاست صف بندی بر عملکرد در مقایسه با اثر 

الگوریتم زمان بندی معنادار نمی باشد. طرح توزیع 
بار در میان صفوف در مقایسه با سایر طرح ھای 

صف بندی، عملکردرا بھبود می بخشد. سیاست 
زمان بندی حریصانه جدیدی که عملکردی بھتری 
نسبت به الگوریتم ھای زمان بندی قبالً پیشنھاد 

 . شده عرضه می کند، مطرح شده است
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