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 پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار
ترين و    يكي از شاخص   اينترنتهاي كامپيوتري و به طور مشخص        گسترش روزافزون شبكه   

. هاي اخير ارتباطات را به خود معطوف داشته است    رود كه در دهه    مهمترين رخدادهايي به شمار مي    
سكوهاي دانشگاهي،  (و سنتي اين شبكه     اين رشد فزاينده عالوه بر آنكه در برگيرنده محيط اصلي            

، مدتي است محيطهاي روزمره اداري، تجاري و حتي خانگي را به سرعت بوده) تحقيقاتي و پژوهشي  
بدون شك اين رشد و توسعه مرهون تحقيقات و پژوهشهايي است كه به طور مستمر و . نوردد در مي

يكي . پذيرد مرتبط در ساير علوم صورت مي     هاي   پيوسته در اين شاخه از علم كامپيوتر و ساير زمينه         
ها،  هاي كامپيوتري فراهم آوردن امكان ارزيابي و سنجش ايده           هاي جالب توجه در شبكه      از زمينه 

 قبل از تحقق و پياده سازي فيزيكي يك         ،پروتكلها،  معماريها و پاسخ به سواالت متنوع در مورد آنها         
هاي كامپيوتري محيطي را در اختيار محققين و          شبكهسازي   در واقع شبيه  . شبكه و اجزاء آن است    

 بدون نياز به ١" ؟...د اگر وش چه مي"دهد كه با استفاده از آن پاسخ به پرسشهاي        پژوهشگران قرار مي  
 .صل گرددا حو با تقريب قابل قبولپياده سازي فيزيكي و با استفاده از مدل شبيه سازي شده، 

  
ساز  يك شبيه )  ۲نگارش   (NS-2 يا    ٢٢٢٢هاي كامپيوتري هاي كامپيوتري هاي كامپيوتري هاي كامپيوتري     ههههساز شبك ساز شبك ساز شبك ساز شبك     شبيهشبيهشبيهشبيهافزاري   بسته نرم 

اين بسته  .  است ٤ و شئ گرا   ٣هاي كامپيوتري و مبتني بر روش شبيه سازي رخدادهاي گسسته         شبكه
اين نرم افزار توسط زبانهاي .  طراحي و پياده سازي شده است٥)بركلي(كاليفرنيا  افزاري دردانشگاه نرم

هاي  شده است و يكي از سودمندترين ابزار براي شبيه سازي شبكه          نوشته   OTcl و   ++Cبرنامه سازي   
 پس از آشنايي اوليه نسبتاً سهل االستفاده        NSبا وجود اينكه    . باشد كامپيوتري محلي و گسترده مي    

شايد يكي از داليل اين     . رسد ، در نظر اول پيچيده و دشوار به نظر مي          عادي ، ولي براي كاربران   است
افزاري باشد تا از طريق آن كاربران بتوانند با          ِ كاربران مناسب براي اين بسته نرم      امر فقدان راهنماي  

در واقع مستندات    . افزاري و قابليتهاي اساسي آن آشنا شوند          چهارچوب عملياتي اين بسته نرم      
گوناگون فعلي اين بسته نرم افزاري نيز عموماً توسط توليدكنندگان آن تهيه شده است كه اطالع                   

اي   جزئي از آن داشته و با چنان سطحي از جزئيات تهيه شده كه براي كاربران ماهر و حرفه    عميق و 
هدف از تهيه اين راهنماي سريع،  آشنايي اوليه و           . افزار و نه كاربران عادي، مناسب است        اين نرم 

مطالعه اين  پس از   . باشد اي كاربران اين بسته نرم افزاري با اجزاء  آن و چگونگي عملكرد آن مي               پايه
سازي شبكه، روش دسترسي به      يك شبيه  ٦ كاربر قادر خواهد بود تا با روش برپايي         ،راهنماي سريع 

 . ، روش ايجاد يك جزء جديد و نظاير آن آشنا شود٧اطالعات بيشتر در مورد كدهاي اجزاء شبكه

 
1 -“What … if …” Questions 
2-Network Simulator 
3 -Discrete Event Simulator 
4 -Object Oriented 
5 -University of California Berkeley 
6 -Setup 
7 -Network Components 
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سعي مؤلف  .  آموزش از طريق ارائه مثال است      ،روش بكارگرفته شده در اين راهنماي سريع      
تجربيات ساير كاربران و در قالب مثالهاي كاربردي و           و  نموده تا با استفاده از تجربيات شخصي          

با وجود اينكه در اين      . افزاري را ارائه نمايد     گيري از اين بسته نرم       روش بهره  ،توضيحات مربوطه 
يم كه با   پوشش قرار نگرفته است، ليكن اميد دار         راهنما تمام كاربردهاي ممكن شبيه ساز تحت        

 .افزاري گردند مطالعه آن، كاربران قادر به آشنايي سريع و استفاده از اين بسته نرم
 

تر از واژه هاي انگليسي استفاده  در تهيه اين گزارش فني سعي شده است تا جاي ممكن كم
شود و معادلهاي انتخاب شده عموماً برگرفته از فرهنگ بسامدي واژگان كامپيوتر و انفورماتيك                   

با اين وجود به سبب       . باشد و واژه نامه انجمن انفورماتيك ايران مي         ) شوراي عالي انفورماتيك   (
. نامأنوس بودن برخي از برابرنهاده ها، معادل انگليسي هر واژه در اولين كاربرد زيرنويسي شده است                
 در بعضي موارد نيز معادل انگليسي در كاربردهاي بعدي جهت يادآوري و سهولت درك مطلب                   

 .مجدداً ذكر شده است
  

هرچند كه تالش بسيار شده است كه اين گزارش بدون اشتباه باشد، ولي نگارنده به هيچ                  
لذا اميدوارم اساتيد گرامي و       . وجود ندارد  خطا و اشتباهي در آن          تواند ادعا كند كه     وجه نمي 

لع كنند و اشتباهات را از نظرات اصالحي خود مط (Azods@Yahoo.com)دانشجويان محترم، اينجانب    
 . نسبت به رفع نواقص اقدام گردد،احتمالي را ياد آور شوند تا در نگارشهاي بعد

 
  ۱۳۸۰  بهار –تهران 

 سيامك عضدالملكي
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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه----۱۱۱۱

هاي كامپيوتري، يك شبيه ساز مبتني بر رخداد است كه            ساز شبكه  بسته نرم افزاري شبيه   
اين بسته نرم افزاري قادر است طيف . پياده سازي شده استطراحي و  ) بركلي(در دانشگاه كاليفرنيا    

الزم به تذكر   . هاي محلي و گسترده را شبيه سازي نمايد         وسيعي از پروتكلها و همبنديهاي شبكه      
 به عنوان يكي از اجزاء       TCP/IPاست كه به سبب فراگيري و محبوبيت اينترنت، و خانواده پروتكل              

پروتكل فوق    افزاري قابليتهاي قابل توجهي در شبيه سازي خانواده تفكيك ناپذير آن، اين بسته نرم 
 ، رفتار منابع مولّد ترافيك      TCP  ،UDPاين بسته نرم افزاري پروتكلهايي نظير       . دهد از خود نشان مي   
مانند  ٣، مكانيزمهاي مديريت صف در مسيريابها      ٢ VBR،  ١ Telnet  ،FTP  ،WEB ،CBRنظير پروتكلهاي   

Drop Tail،4RED   و ،CBQعالوه . نمايد  و امثالهم را مهيا مي     ٦ و الگوريتمهاي مسيريابي نظير ديجسترا     ٥
 براي شبيه سازي   ٨و برخي از پروتكلهاي دسترسي به رسانه        ٧ مكانيزمهاي چندپراكني  NSبر اينها   
 اين پروژه در حال حاضر به عنوان بخشي از پروژه               .گذارد هاي محلي را نيز در اختيار مي         شبكه
VINT در كنار   .  است ٩NS             و اين ابزار    است ابزار كمكي ديگري نيز در دست طراحي و پياده سازي 

 شبكه توسط مولدهاي رايج به شكل       ١٠امكان نمايش نتايج شبيه سازي، تحليل، و تبديل همبنديهاي       
يري در حال حاضر نگارش دوم اين بسته نرم افزاري با بهره گ. گيرند  را در بر ميNSقابل استفاده در 

. طراحي وپياده سازي شده است      OTcl ١١ و زبان دست نويس    ++Cاز قابليتهاي زبان برنامه نويسي       
OTcl             زبان دست نويس با ساختار نگارشي زبان Tcl           و امكانات و تواناييهاي شئ گرايي است  .

 . استگرديدهطراحي و پياده سازي   MIT در دانشگاه Tclقابليتهاي شئ گرايي و افزوده شده به 
 

پردازيم و به دنبال آن با         مي NS ابتدا به بررسي ساختار       ، در اين راهنماي سريع كاربران     
تصاوير بكار  . شويم افزاري آشنا مي   ذكر مثالهاي كاربردي با چگونگي استفاده عملي از اين بسته نرم           

اي  و اجزاء شبكه از مجموعه اساليده        NSگرفته شده در اين راهنما، خصوصاً در زمينه ساختار             
 گرفته شده و در مواردي با تغييرات جزئي مورد استفاده VINT و پروژه NSساز  پنجمين كارگاه شبيه

 NSافزاري    و بسته نرم    VINTبراي كسب اطالعات بيشتر در خصوص پروژه            . قرار گرفته است   
همچنين در انتهاي اين گزارش فني       .  مراجعه نماييد  nsnam/edu.isi.www://httpتوانيد به نشاني      مي

 .فهرستي از مراجع مفيد و سودمند تهيه شده است

 
1 -Constant Bit Rate Traffic 
2 -Variable Bit Rate Traffic 
3 -Router 
4 -Random Early Detection 
5 -Class Based Queue 
6 -Dijkstra 
7 -Multicasting 
8 -Medium Access Control (MAC) Protocols 
9 -Virtual Inter Network Test-bed 
10 -Topologies 
11 -Script  

http://www.isi.edu/nsnam
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 NS-2 ساختمان و اجزاء كلي – ۱-۱شكل 

 
شود،  در يك نگاه ساده شده از ديد كاربر، بسته              مالحظه مي  ۱-۱همانگونه كه در شكل       

 ٢زمان بند ،١ از كتابخانه اشياء و اجزاء شبكه است كهOTclهاي   يك مفسر دست نوشته   NSافزاري   نرم

واحدهاي . اي برپايي شبكه تشكيل شده است           سازي، و واحدهاي كتابخانه       رخدادهاي شبيه  
به بيان ديگر   . ٣اند سازي شده   پياده شبيه ساز اي برپايي شبكه در واقع به صورت توابع شئ            كتابخانه

به منظور  .  بنويسد OTclاي به زبان دست نويس       برنامهبايست تنها     كاربر مي  NSبه منظور استفاده از     
نويسد و در آن زمان بند وقايع را          ميOTclبرپايي و شبيه سازي يك شبكه، كاربر برنامه اي به زبان             

اي و اشياء شبكه، همبندي مورد نظر شبكه خود را           تنظيم كرده و با استفاده از توابع اتصال كتابخانه        
ستفاده از توابع مربوط به زمان بند شبيه ساز، منابع مولد ترافيك و زمان             سپس با ا  . توصيف مي كند  

يكي از تعابيري كه در اين . كند ها توسط اين منابع ترافيكي را تعيين مي       شروع و خاتمه ارسال بسته    
 در واقع    . است ٤٤٤٤لوله كشي لوله كشي لوله كشي لوله كشي بسته نرم افزاري براي مرحله برپايي شبكه به كار برده مي شود، عبارت               

گر يك شئ شبكه به شئ مناسب  ها را از طريق تنظيم اشاره در هنگام برپايي شبكه، مسير دادهكاربر 
زماني كه كاربر بخواهد يك شئ جديد     . )واين عمل لوله كشي تعبير مي شود      (كند همسايه برقرار مي  

 از  تواند به راحتي كدهاي مربوط به آن شئ جديد را بنويسد يا با بهره گيري                  شبكه را بسازد، مي   
ممكن است اين فرآيند پيچيده به نظر رسد ولي         . كتابخانه اشياء يك شئ شبكه تركيبي ايجاد نمايد       

 از  ييك.  بسيار ساده است    OTcl واحدهاي ساختماني در زبان دست نويس           لوله كشي در واقع    
 .است و استفاده از اشياء لوله كشيتوانايي ، NSتواناييهاي مهم و قابل توجه 

 
يك .  زمان بند رخدادها است    NS اجزاء ساختماني مهم در بسته نرم افزاري           يكي ديگر از   

 است كه در زمان مشخص شده براي رخداد،           ٥ در واقع يك شماره شناسايي بسته        NSرخداد در   
به بيان  . كند اي است كه آن رخداد را پردازش مي         منحصر به فرد بوده و همچنين اشاره گر به شي          

 زمان بند رخداد زمان شبيه سازي را       NSدر  . گر است   شناسايي و اشاره   ديگر رخداد مجموعه شماره   

 
1 -Network Component Object Libraries 
2 -Scheduler 

 . گفته مي شودMember Funcitonدر روش برنامه سازي شيء گرايي به اين توابع - 3
4 -Plumbing 
5 -Packet ID 



 ١٠    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

نمايد و با فراخواني عناصر مناسب شبكه، رخدادهاي موجود در صف رخدادها براي زمان  ردگيري مي
 را به سمت توابع مربوطه هدايت كرده و به اين ترتيب پردازش الزم               )زمان جاري شبيه ساز   (حال  

ها با   عناصر شبكه از طريق تبادل بسته      . شود ع مربوطه و مناسب اعمال مي      برروي بسته توسط تاب   
) تأخير پردازش(تمام عناصر شبكه كه براي پردازش بسته به زمان        . يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند    

با سر  . كنند نياز دارند، با صدور يك رخداد به زمان بند رخدادها و انتظار وقوع آن رخداد عمل مي                  
ان بروز رخداد، زمان بند با فراخواني تابع مربوطه، عنصر شبكه مربوط به پردازش آن رخداد               رسيد زم 

به عنوان مثال يك راه گزين يا سوئيچ         .  را درگير مي نمايد   )كه در اين حالت مولد رخداد نيز بوده        (
 محض  نمايد، به   ميكروثانيه تأخير راه گزيني را شبيه سازي مي         ۲۰شبكه كه رفتار يك سوئيچ با         

بعد از  . نمايد  ميكروثانيه بعد را به زمان بند اعالم مي       ۲۰دريافت بسته، رخدادي براي همان بسته و         
 ميكروثانيه، زمان بند اين رخداد را از صف رخدادها خارج كرده و آن را به عنصر سوئيچ                  ۲۰گذشت  

 .كند مي) ارسال( مناسب هدايت ١سوئيچ نيز بسته را به عنصر پيوندخروجي. ارسال مي كند
 

 براي اطالع   TCPبه عنوان مثال پروتكل     .  است ٢كاربرد ديگر زمان بند رخدادها، زمان سنجي      
 وارسال مجدد آن بسته با شماره ترتيب قبلي در پروتكل    (٣از سر آمدن زمان ارسال مجدد يك بسته       

TCP       و يك شماره بسته جديد NS  (    هاي تأخير   گرهزمان سنجها مشابه با     . به زمان سنجي نياز دارد
با اين تفاوت كه زمان سنجها، زمان       . براي اندازه گيري زمان از زمان بند رخدادها استفاده مي نمايند         

يك مقدار زماني منسوب به بسته را  اندازه گيري كرده و پس از سر آمدن مدت زمان معيني                          
 . كنند نميرا شبيه سازيپردازش خاصي برروي بسته انجام مي دهند و رخداد جديدي 

  
 ، با زبان OTcl عالوه بر زبان دست نويس       NSهمانگونه كه پيشتر ذكر شد، بسته نرم افزاري         

 پياده سازي مسير داده را از        NS،  كاراييبه دليل افزايش    .  نيز نوشته شده است    ++Cبرنامه نويسي   
نه زمان  (د  به منظور كاهش زمان پردازش بسته و رخدا       . پياده سازي مسير كنترل مجزا نموده است      

  ++C، زمان بند رخدادها و نيز اشياء پايه و مقدماتي شبكه در مسير دادها تماماً به زبان                 )شبيه سازي
 نيز  OTcl در دست نويسهاي     ،اين اشياء ترجمه شده، با استفاده از پيوند بين اشياء          . نوشته شده اند  

 براي شئ ترجمه شده     OTclدر واقع اين پيوند،  يك شئ نظير در دست نويس            . در دسترس هستند  
 در اختيار دست    ++Cبه اين ترتيب متغيرها و متدهاي موجود در زبان            . كند  ايجاد مي  ++Cدر زبان   
.  را از طريق دست نويسها نيز كنترل نمود           ++Cگيرد و مي توان اشياء          نيز قرار مي    OTclنويس  

 نيز مهيا   ++Cه شده در زبان     همچنين امكان اضافه كردن متغيرها و متدهاي جديد به اشياء ترجم           
ساير اشيايي كه در حين شبيه سازي نيازي به كنترل ندارند و يا به صورت داخلي مورد                   . گردد مي

 مثالي از سلسله مراتب      ۲-۱شكل  . استفاده قرار مي گيرند، به دست نويسها پيوند نخواهند خورد           

 
1 -Output Link 
2 -Timer 
3 -Retransmission timeout 
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در اين شكل آن است كه سلسله مراتب نكته قابل توجه   . دهد  را نشان مي   OTcl و    ++Cاشياء در زبان  
 . مرتبط مي شوندOTcl به طور مشابه با سلسله مراتب نظير در ++Cاشياء در 

 

 
 OTcl و ++C ١ دوگاني– ۲-۱شكل

  
در اين شكل يك كاربر     . دهد  را نشان مي   NS معماري عمومي بسته نرم افزاري        ۳-۱شكل  

اين كاربر طراحي و اجراي . كل در نظر گرفت را مي توان در گوشة پايين و سمت چپ ش   NSعمومي  
زمان بند . دهد  انجام مي  OTcl و كتابخانه اشياء      Tclشبيه سازي شبكه را با استفاده از دست نويس           

 قابل  OTclپياده سازي شده و با استفاده از پيوند خاصي در           ++Cوقايع و بيشتر عناصر شبكه به زبان        
تمام اين مجموعه در كنار     .  پياده سازي مي شود    tclclفاده از   اين پيوند خاص با است    . استفاده هستند 

 با  Tcl را تشكيل مي دهند كه در واقع يك مفسر توسعه يافته                  NSيكديگر محيط نرم افزاري       
 .استكتابخانه اي از عناصر شبكه 

 
 NSمعماري نرم افزاري-۳-۱شكل 

  
 اينجا ممكن است اين      در. را بررسي كرديم    NSدر اين بخش ساختار و معماري عمومي          

. گيرد سؤال مطرح شود كه نتايج شبيه سازي به چه شكلي در اختيار محقق يا كاربر قرار مي                       
 يك يا چند    NS ديده مي شود، هنگامي كه شبيه سازي خاتمه مي يابد،            ۱-۱همانگونه كه در شكل     

يه سازي را در بر     هاي تفصيلي شب   كند كه اين فايلها داده      فايل متني به عنوان خروجي توليد مي        
سازي يا به عنوان ورودي ابزار نمايش داده هاي شبيه سازي نظير  ها براي تحليل شبيه اين داده. دارند
NAM گيرند قرار مي ٢ .NAM افزاري است كه به عنوان بخشي از پروژه            نرمVINT     پياده سازي شده 

 
1 -Duality 
2 -Network Animator 
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 اين رابط كاربر شباهت زيادي به         .برد بهره مي  ١اين نرم افزار از يك رابط كاربر دوستانه           .  است
دكمه هاي پخش، حركت به جلو، حركت به عقب، توقف موقت،           (  صوتي دارد  CDافزارهاي پخش  نرم
و با استفاده از آن مي توان نتايج شبيه سازي را با دقت زماني مورد نظر مورد مطالعه و بررسي     ...)  و  

هاي  از دست     ، تعداد بسته  ٢ت مربوط به گذردهي   به عالوه اين نرم افزار قادر است اطالعا        . قرار داد 
 .رفته در هر پيوند ارتباطي و نظاير آن را در قالب نمودارهاي گرافيكي نمايش و ارائه دهد

 
1 -User Friendly 
2 -Throughput 
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 مفاهيم پايه مفاهيم پايه مفاهيم پايه مفاهيم پايه ....۲۲۲۲
پردازيم و    مي NSافزاري   در اين بخش به بررسي مفاهيم پركاربرد و اساسي در بسته نرم               

هاي عملي ادامه     و سپس نمونه     NS به عنوان رابط كاربر        OTclبحث خود را با زبان دست نويس          
 .دهيم مي
 
۲۲۲۲----۱۱۱۱----    OTcl :  :  :  : زبان كاربرزبان كاربرزبان كاربرزبان كاربر 

اي از    به همراه كتابخانه   OTcl در واقع يك مفسر      NSهمانگونه كه در بخش قبل ذكر شد،          
 NS براي استفاده از     OTclبه همين سبب آشنايي با زبان دست نويس         . اشياء شبيه سازي شبكه است   

 و ٨براي اطالعات بيشتر در مورد اين زبان دست نويس به مراجع  (.باشد  و اجتناب ناپذير مي    ضروري
 به منظور انتقال مفاهيم      Tcl و   OTcl در اين بخش مثالهايي از دست نويسهاي           .) مراجعه كنيد  ٩

 برنامه با استفاده از اين مثالها ايده هاي اصلي. شود اي اين محيط دست نويس ارائه مي  بنيادي و پايه  
اين مثالها از   . شود  به منظور برپايي همبندي شبكه و شبيه سازي آن منتقل مي               OTclسازي در   

شود كه كاربر    از اين بخش به بعد چنين فرض مي        .  استخراج شده است   NSپنجمين كارگاه معرفي    
ليه برنامه سازي    و مفاهيم او   ++C و  Cرا نصب كرده و نيز با زبانهاي برنامه سازي            NSافزاري   بسته نرم 

 .شئ گرا آشنايي دارد
 و  ١در اين مثال نحوه ايجاد رويه       .  است Tcl يك دست نويس كلي به زبان           ۱-۲شكل   

با . هاي تكرار نشان داده شده است        فراخواني آن، انتصاب مقادير به متغيرها و نحوه ايجاد حلقه            
 است،   اين نكته را       Tclس   گونة گسترش يافته و شئ گراي زبان دست نوي           OTclعنايت بر اينكه    

 Tclدر واقع ارتباط بين     . باشند  نيز قابل استفاده مي     OTcl در   Tclكند كه تمامي دستورات      روشن مي 
به (نام دست نويس     براي اجراي اين دست نويس بايد       .  است ++C و   C مشابه ارتباط زبانهاي     OTclو  

 برروي  tcl8.0در صورتي كه     .  معرفي نماييد  NSرا به عنوان پارامتر برنامه        ) ex-tcl.tclعنوان مثال   
 . نيز همين عمل را انجام خواهد دادtcl ex-tcl.tcl فرمان كامپيوتر شما نصب شده باشد،

 
# Writing a procedure called "test"
proc test {} {
    set a 43
    set b 27

set c [expr $a + $b]
set d [expr [expr $a - $b] * $c]

    for {set k 0} {$k < 10} {incr k} {
if {$k < 5} {
    puts "k < 5, pow = [expr pow($d, $k)]"
} else {
    puts "k >= 5, mod = [expr $d % $k]"
}

}
}

# Calling the "test" procedure created above
test

 Tcl يك دست نويس ساده -۱-۲شكل 
  

 
1 -Procdure 
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به .  براي تعريف يك رويه به كار برده مي شود         proc كلمه كليدي    Tcl دست نويس    در زبان 
كلمه . شوند ذكر مي  ) { }در داخل   (دنبال اين كلمه كليدي، نام رويه و سپس پارامترهاي رويه               

سبب      [ . . . expr]عبارت  . براي انتصاب يك مقدار به يك متغير به كار برده مي شود                 setكليدي  
.   را محاسبه نمايد   exprو مقابل كلمه كليدي     ) [ ](شبيه ساز مقدار عبارت داخل قالب        شود كه    مي

 قبل از نام    $بايست از نماد     نكته قابل توجه ديگر آن است كه براي دسترسي به مقدار يك متغير مي             
رشته     putsكلمه كليدي   .)  توجه كنيد  ۱-۲ در شكل     if ($K < 5)به خط   . (متغير استفاده نمود  

خروجي . اكتري ذكر شده و محصور در نمادهاي گيومه را برروي صفحه نمايش نشان مي دهد                كار
 :اين مثال به شرح زير است

 
 ۱-۲ خروجي مثال -۲-۲شكل 

اين مثال  . دهد  نشان مي  OTclمثال بعدي نمونه اي از برنامه سازي شئ گرا را در دست نويس هاي                
در صورتي كه شما يك     . دهد از يك شئ را نشان مي     بسيار ساده است و چگونگي ايجاد و استفاده          

 باشيد،  احتمال نوشتن يك شئ جديد توسط شما خيلي كم خواهد بود               NSكاربر معمولي و عادي     
 نوشته شده و به دست نويس       ++C چه توسط زبان برنامه نويسي       NSولي از آنجا كه تمام اشياء در         

OTcl          پيوند خورده باشند و چه اساساً در OTcl             ايجاد شده باشند؛ نهايتاً به صورت يك شئOTcl 

 . سودمند خواهد بودOTclكنند، لذا درك اشياء   رفتار مي
# Create a class call "mom" and
# add a member function call "greet"
Class mom
mom instproc greet {} {

$self instvar age_
puts "$age_ years old mom say:
How are you doing?"

}
# Create a child class of "mom" called "kid"
# and overide the member function "greet"
Class kid -superclass mom
kid instproc greet {} {

$self instvar age_
puts "$age_ years old kid say:
What's up, dude?"

}
# Create a mom and a kid object set each age
set a [new mom]
$a set age_ 45
set b [new kid]
$b set age_ 15
# Calling member function "greet" of each object
$a greet
$b greet

 OTclيك دست نويس ساده -۲-۲شكل 
 را تعريف كرده و     kid و    mom ،)شئ( است كه دو كالس       OTcl يك دست نويس     ۲-۲مثال

پس از تعريف   .  نيز وجود دارد   greet تابع  )كالس(در هر دو شئ     .  مي باشد   mom فرزند شئ    kidشئ  
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در كالس .( را  مي پذيرد در هر يك مقداريage از هر يك توصيف مي شود و متغير ١اي اشياء  نمونه
mom و در كالس  ۴۵ مقدارkid  در متغير  ۱۵ مقدارageسپس تابع ) شود  جايگزين ميgreet فراخواني 
يك تابع      instprocيك شئ ايجاد كرده و كلمه كليد              Classدر اين مثال كلمه كليدي        . شود مي

(Member Function)    از كلمه كليدي      ٢ث  براي برقراري رابطه توار    . نمايد  را تعريف ميsuperclass    
 در زبان   this مشابه اشاره گر         self$كلمه كليدي   ) متدها(در هنگام تعريف توابع     . استفاده شده است  

كند كه آيا متغير ذكر شده در اين كالس          كنترل مي     instvarعبارت  . كند  عمل مي  ++Cبرنامه سازي   
اگر متغير تعريف شده باشد،  همان        . رتعريف شده است ياخي   ) شئ جد (يا در كالس والد      ) شئ(

در نهايت براي   . شود شود و اگر تعريف نشده باشد، يك متغير جديد تعريف مي           متغير ارجاع داده مي   
 :خروجي اين مثال به شكل زير است. استفاده مي شود    new از كلمه كليدي ٣ايجاد يك شئ نمونه 

 
 ۲-۲ خروجي مثال -۳-۲شكل 

 زيزيزيزيمثال ساده شبيه سامثال ساده شبيه سامثال ساده شبيه سامثال ساده شبيه سا----۲۲۲۲----۲۲۲۲
 يك سناريوي   ۴-۲شكل  . پردازيم در اين بخش به بررسي يك مثال ساده شبيه سازي مي            

شود كه يك     ديده مي   OTclدر اين مثال يك دست نويس ساده        . دهد شبيه سازي ساده را نشان مي    
 را اجرا   ۴-۲اين پيكربندي سناريوي شبيه سازي شكل     . پيكربندي ساده شبكه را ايجاد مي كند        

پيوست (  را ايجاد كرده و دستورات مربوطه  ns-simple.tcl اجراي اين مثال فايلي به نام    براي. كند مي
 . سناريوي شبيه سازي را اجرا كنيد ns ns-simple.tclسپس با استفاده از فرمان . را در آن وارد كنيد) ۱

 
  يك همبندي ساده شبكه و سناريوي شبيه سازي آن-۴-۲شكل 
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 ١٦    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 مالحظه ۴-۲است كه در شكل   تشكيل شده(n0,n1,n2,n3)چهار گره اين پيكربندي شبكه از  
 مگابيت در ثانيه و     n2   ، ۲ و   n1 و نيز خطوط     n2 و   n0پهناي باند خطوط ارتباطي دو طرفه       . شوند مي

 مگابيت در ثانيه و تأخير آن n3  ، ۷/۱ و n2پهناي باند خط ارتباطي .  ميلي ثانيه است  ۱۰تأخير آنها   
برد كه   بهره مي   ) سر ريز از انتها    (Drop Tailهر گره از يك صف با خاصيت         . است ميلي ثانيه    ۲۰

 متصل شده است كه      n0 به گره     TCP) سرويس گيرنده  (١يك كارگزار .  است ۱۰حداكثر ظرفيت آن    
به صورت  . كند  برقرار مي   n3و متصل به گره     ) سرويس دهنده ( را با كارگزار گيرنده     TCPيك ارتباط   
كارگزار سرويس .  كيلوبايت در نظر گرفته شده استTCP ،۱حداكثر اندازه بسته كارگزار    پيش فرض   

به . كند ارسال مي ) گيرنده سرويس(را توليد كرده و به فرستنده        ٢ (ACK)دهنده بسته هاي تصديق   
 در گره   nullاين كارگزار نيز با سرويس دهنده       .  متصل شده است   UDP يك كارگزار پروتكل     n1گره  

n3  كارگزار پوچ    . رتباط دارد  ا(Null)              به . كند  كارگزاري است كه بسته هاي دريافتي را رها مي
مولد ترافيك  .  متصل شده است    CBR و    FTP به ترتيب مولدهاي ترافيك    UDP و   TCPكارگزارهاي  

CBR  مگابيت در ثانيه توليد      ۱ كيلو بايت بسته را با نرخ          ۱اي پيكربندي شده است كه         به گونه 
شود و مولد    ثانيه متوقف مي  4.5 ثانيه شروع و در زمان      0.1 در زمان    CBRو مولد ترافيك ثابت     كند   مي

 .متوقف مي شود شبيه سازي  4.0 شروع و در ثانيه 1.0 نيز در ثانيه  FTPترافيك 
 

 با  NSبه صورت كلي هر دست نويس       . استآنچه در ادامه مي آيد توضيح اين دست نويس           
 .غاز مي شود شئ آ٣ايجاد يك نمونه

 
Set ns [new simulator] :      شبيه ساز اين دستور يك شئ NS             را ايجاد مي كند و آن را به متغير ns  

 :كارهايي كه اين خط انجام مي دهد به اين قرار است. منصوب مي كند
 .ساختار بسته را مقدار دهي آغازين مي كند.١
 .زمان بند را ايجاد مي كند.٢
 . فرض را انتخاب مي كندساختار آدرس دهي پيش.٣

 
 : داراي متدهايي است كه عمليات زير را انجام مي دهند شبيه سازشئ 

 .كند اشياء تركيبي مانند گره ها و خطوط ارتباطي را ايجاد مي �
 )attach-agentبه عنوان مثال . (كند اشياء مربوط به عناصر شبكه را به يكديگر متصل مي �
 . كند  خصوص پارامترهاي اشياء تركيبي را تنظيم ميپارامترهاي اجزاء شبكه به �
  و  TCPبه عنوان مثال اتصال بين مولد ترافيك         . (ارتباط بين كارگزارها را برقرار مي كند        �

 .)كند گيرنده را برقرار مي
 .كند  را مشخص ميNAMپارامترهاي نمايش توسط نرم افزار  �

 
 
1 -Agent 
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 ١٧    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

رپايي شبكه و زمان بندي مورد استفاده قرار         توابعي هستند كه براي ب      ،اكثر متدهاي اين شئ    
سازي  پياده. اند  تعبيه شده  NAMگيرند، با اين وجود برخي از توابع براي نمايش نتايج توسط                 مي

 . قرار دارندns-2/tcl/lib/ns-lib.tcl/متدهاي شئ شبيه ساز در فايل 
 

$ns color fid color:            كند كه   شخص داده تعيين مي    اين عبارت رنگ بسته ها را براي يك جريان م
 تنها براي نمايش خروجي در زير        ،"شبيه ساز "اين متد از شئ     . شود  مشخص مي  fidتوسط پارامتر   

 .شود و در روند اصلي شبيه سازي بي تأثير است  به كاربرد ميNAMسيستم 
 

$ns nametrace-all file-descriptor  :   تمام اطالعات و   دهد كه    به شبيه ساز فرمان مي     ) تابع(اين متد
 و به عنوان ورودي اين برنامه،        NAMنتايج شبيه سازي را در قالب مناسب جهت استفاده در برنامه            

همچنين نام فايلي كه اين نتايج در آن ذخيره خواهد شد را به صورت پارامتر دريافت                   . ثبت كند 
به .  نام دارد  ns flush-trace$كند،    مي تبثالبته فرماني كه نتايج را در نهايت در فايل فوق             . كند مي

و نه در قالب ورودي مورد نياز         ( نتايج شبيه سازي را به صورت معمولي          trace-allطور مشابه تابع     
NAM (كند ذخيره مي. 

 
Proc finish { }  : پس از آنكه اين شبيه سازي با فرمان$ns at 5.0 finish خاتمه يافت، اين رويه فراخواني 

 .ردازشهاي الزم پس از اجراي شبيه سازي را انجام مي دهداين رويه پ. شود مي
 

Set n0 [$ns node]:  تابع(متد (nodeيك گره در شبيه ساز .  يك گره جديد ايجاد مي كندNS يك شئ 
كاربران مي توانند با ايجاد     .  ساخته شده است   ١تركيبي است كه ازنشاني و درگاه طبقه بندي كننده        

 بندي كننده مجزا و سپس اتصال آنها به يكديگر يك گره ايجاد كنند              يك نشاني و يك درگاه طبقه     
براي اطالع بيشتر از نحوة ايجاد يك       . ولي اين تابع تعريف گره را به شكل ساده تري انجام مي دهد             

 . مراجعه كنيدns-2/tcl/libs/ns-node.tcl و ns-2/tcl/libs/ns-lib.tclگره به فايلهاي 
 

$ns duples-link node1 node2 bandwidth delay queue-type  :   و يك طرفه با     ٢اين عبارت دوپيوند ساده 
. پهناي باند و تأخير مشخص شده ايجاد مي كند و دوگره معين شده را به يكديگر متصل مي نمايد                   

در يك گره به عنوان بخشي از پيوند ارتباطي پياده سازي ) صف خروجي(ها   صف ارسال بستهNSدر 
ر اين كاربر مي بايست در هنگام تعريف و ايجاد يك پيوند، نوع صف را نيز مشخص                     بناب. شود مي

در صورتي كه بخواهيم از صف ديگري       .  است DropTailدر مثال فوق صف به كار رفته از نوع           . نمايد
در بخش  .  تعويض كنيم RED را با عبارت     DropTail استفاده كنيم تنها مي بايست عبارت        REDمانند  

، مشابه يك گره،  يك     ٣يك پيوند .  آشنا مي شويم   NSگونگي پياده سازي يك پيوند در        بعدي با چ  
شئ تركيبي است و كاربران مي توانند اشياء تشكيل دهنده آنها را به صورت مجزاء تعريف كرده و                    
 
1 -Classifier Port 
2 -Simplex 
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 ١٨    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

-nsبراي اطالع بيشتر در مورد پيوند به فايلهاي              . سپس اين اجزاء را به يكديگر متصل كند           

2/tcl/libs/ns-lib.tcl   و ns-2/tcl/libs/ns-link.tcl  نكته قابل توجه و حائز اهميت آن است كه     .  مراجعه كنيد
 را نيز به يك پيوند اضافه نمود و به اين ترتيب خطاهاي خط                   ١خطا) مولد(مي توان واحدهاي     

 .شوند ارتباطي نيز شبيه سازي مي
 number2 node1nodelimit -queue$ns  :     صفهاي دو پيوند يك طرفه را مشخص        اين عبارت ظرفيت

-nsبراي اطالع بيشتر به فايلهاي      .  را به يكديگر متصل مي كند      node2 و   node1كند كه گره هاي      مي

2/tcl/libs/ns-lib.tcl و ns-2/tcl/libs/ns-link.tclمراجعه كنيد . 
2 node1nodeop -link- duplex$ns :        مايش نتايج؛   اين عبارت و خطوط بعدي براي كنترل برنامه نNAM 

براي مشاهده اثر اين خطوط مي توانيد آنها را موقتاً حذف كرده و تأثير آن . در نظر گرفته شده است
 .را مشاهده كنيد

 و  UDP و   TCPپس از برپايي مقدماتي شبكه، قدم بعدي بر پايي كارگزاران ترافيك نظير                
 .به گره ها و كارگزاران متناظر است و به دنبال آن اتصال آنها CBR و FTPمنابع ترافيك مانند 

Set tcp [new Agent/TCP] :        اين عبارت نحوه ايجاد يك كارگزارTCP    در حالت كلي   .  را نشان مي دهد
كارگزاران و منابع   . كاربران مي توانند هر كارگزار و هر منبع ترافيك را با اين روش ايجاد كند                   

 ++Cو اكثراً با استفاده از زبان برنامه سازي          ) بينه شئ تركي  (ترافيك در واقع اشياء ساده هستند        
بنابراين متد خاصي از شئ شبيه ساز كه مورد و             . اند  پيوند خورده  OTclپياده سازي شده  و به         

براي ايجاد يك كارگزار يا يك منبع ترافيك كاربر          . اي از اين اشياء را ايجاد نمايد وجود ندارد          نمونه
ذكر  ) Agent/TCP   ، Agent/TCPSink  ،Application/FTPنظير  ( اشياء  را    اين) رده(بايست نام كالس     مي
اين فايل مقدار پارامترهاي    .   مراجعه كنيد   ns-2/tcl/libs/ns-default.tcl/براي اطالع بيشتر به فايل      . كند

بنابراين بررسي اين فايل،     .  را در بردارد    NSپيكربندي پيش فرض براي اشياء شبكه موجود در            
 .كند  و پارامترهاي قابل پيكربندي را ارائه ميNSناسبي از اشياء موجود در شاخص م

 node agentagent-attach$ns   :            در واقع . اين تابع يك كارگزار توليد شده را به يك گره متصل مي كند
ع  گره مورد نظر را فراخواني كرده و اين تابAttachكاري كه اين تابع انجام مي دهد آن است كه تابع   

 .كارگزار داده شده را به گره متصل مي كند
2 agent1agentconnect $ns  :         ،قدم پس از ايجاد دوكارگزار كه قرار است با يكديگر ارتباط برقرار نمايند 

اين عمل از طريق تنظيم و جهت         . بعدي فراهم نمودن يك ارتباط منطقي شبكه بين آنها است            
 .شود ري فراهم ميگيري آدرس مقصد به سمت آدرس درگاه ديگ

با فرض آنكه تمام پيكربنديهاي مورد نياز شبكه انجام شده باشد، مرحله بعدي نوشتن                   
 از متدهاي   سازسازسازساز    شبيهشبيهشبيهشبيهشئ  . است)  يا به عبارت ديگر زمان بندي شبيه سازي       (سناريوي شبيه سازي   

اين ) متدهاي (متنوعي به منظور زمان بندي شبيه سازي بهره مي برد ولي در اينجا به مهمترين توابع
 .اين متدها از جمله متدهاي پركاربرد هستند. شئ مي پردازيم

 
1 -Error Modules 



 ١٩    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

$ns at time “String” :              اين تابع از شئ شبيه ساز، زمان بند را وادار مي كند كه رشتة كاراكتري پارامتر
  ”ns at 0.1 “$cbr start$به عنوان مثال عبارت  . اجرا نمايد ،شده داده  را در زمان شبيه سازي    (”String“)را  

 0.1 را در زمان       cbr از شئ مولد ترافيك         srartكند كه تابع      زمان بند شبيه سازي را مجبور مي      
 را وارد شبكه  CBRاي به شكل ثابت  اين تابع به عنوان يك مولد، ترافيك داده. شبيه سازي فرا خواند  

 در  ١بلكه تنها به كارگزارش    معموالً يك مولد ترافيك داده ها را ارسال نمي كند،              NSدر  . نمايد مي
كارگزار است كه از ميزان داده       اين  دهد كه مقداري داده براي ارسال دارد، و           الية پايين اطالع مي   

 .كند ها اطالع پيدا مي بستهبا توجه به نوع خط ارتباطي اطالع پيدا كرده و ارسالي 
از شبيه سازي تنها پس از پيكربندي شبكه، زمان بندي شبيه سازي و توصيف رويه هاي پس            

 . انجام مي شود ns run$چيزي كه باقي مي ماند اجراي شبيه سازي است كه با فرمان 
 

 زمان بند رخدادزمان بند رخدادزمان بند رخدادزمان بند رخداد----۳۳۳۳----۲۲۲۲
.  مي پردازيم   NSدر اين بخش به بررسي زمان بندهاي رخداد گسسته بسته نرم افزاري                 

زمان بند رخداد، اجزاء    همانگونه كه پيشتر نيز در فصلهاي قبل گفتيم، مهمترين استفاده كننده                
۵-۲شكل  . كنند شبكه هستند كه تأخير پردازش بسته ها يا زمان سنجي هاي مورد نياز را اجرا مي               

توجه كنيد كه شئ شبكه      . كند دهد كه هر شئ شبكه از يك زمان بند رخداد استفاده مي            نشان مي 
رخداد را  )  تعيين شده در زمان   (كند، همان عنصري است كه بعداً           كه يك رخداد را ايجاد مي       

همچنين توجه داشته باشيد كه مسير داده بين اشياء شبكه از مسير رخداد مجزا               . پردازش مي كند  
 ):تابع(در واقع بسته ها از يك شئ شبكه به شئ ديگر توسط متد . است

send(Packet *p) {target_->recv(p)}; 
 ):تابع( ارسال  و توسط متد 

Recv(Packet*, Handler * h=0) 
 .دريافت مي شوند

 
  زمان بند رخداد گسسته -۵-۲شكل 

اين دو  . دو نوع زمان بند رخداد مختلف پياده سازي شده است             NSدر بسته نرم افزاري      
در مورد زمان بندي غير بالدرنگ سه نوع پياده سازي قابل .  و غيربالدرنگ هستند٢زمان بند، بالدرنگ
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 ٢٠    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 ولي از نظر منطقي تمام آنها        ٢، و تقويم  ١ليست، هرم : ارتندازاين سه پياده سازي عب    . استفاده است 
 ٣اين تعدد پياده سازي به دليل حفظ و پشتيباني سازگاري با نگارشهاي           . يك كار را انجام مي دهند     

زمان بندهاي . در اين ميان زمان بندي تقويمي، زمان بند پيش فرض است         . قبلي اين نرم افزار است    
استفاده از اين نوع     .  مورد استفاده قرار مي گيرد      ٤ هاي سخت افزاري      بالدرنگ براي شبيه سازي  

در حال حاضر   . زمان بند به شبيه ساز اجازه مي دهد كه با يك شبكه واقعي ارتباط برقرار نمايد                  
شبيه سازي سخت افزاري و ارتباط با ترافيك و جريان داده ها در يك شبكه واقعي در دست طراحي            

عبارات زير  . با اين وجود نگارش آزمايش آن قابل استفاده است        .  است)ل توسعه در حا (و پياده سازي    
 .نحوه استفاده از يك زمان بند رخداد مشخص را نشان مي دهد

… 
set ns [new simulator] 
$ns use-scheduler Heap 
… 
 

سازي  بيهكاربرد ديگر زمان بند رخداد، همانگونه كه از نامش بر مي آيد، زمان بندي رخدادهاي ش                 
، تعيين زمان خاتمه     FTP انتقال فايل مبتني بر پروتكل         دبه عنوان مثال شروع يك كاربر       . است
سازي، ايجاد سناريوي شبيه سازي قبل از اجراي آن،  مواردي هستند كه توسط زمان بند                     شبيه

 .ي است يك شئ زمان بند رخداد داراي متدهايي براي زمان بندي شبيه ساز        . رخدادها انجام مي شود   
 را صادر   AtEvent در زمان مشخص شده يك رخداد ويژه به نام               ”at time “Stringه عنوان مثال    ب

 است كه تنها داراي يك       Eventاز شئ   ) زيركالس( در واقع يك كالس فرزند       ”AtEvent“يك  . كند مي
يه سازي هنگامي كه شب  .   است  ”String“متغير اضافي به منظور نگهداري رشته كاراكتري فرمان            

 به  AtEventشود و زمان تنظيم شده براي يك رخداد موجود در صف فرا مي رسد،                       شروع مي 
اين پردازشگر يك بار ايجاد شده و تمام رخدادهاي از اين نوع را              . پردازشگر مناسب ارسال مي شود    

 :مثال زير را در نظر بگيريد. پردازش مي كند
… 
set ns [new simulation] 
$ns use-scheduler Heap 
$ns at 300.5 “Complete_sim” 
… 
… 
proc Complete_sim { } { 
… 
… 
} 
 

شئ شبيه ساز   ) توابع(از متدها     ”at time “String از مثال فوق چنين بر مي آيد كه متد          
كند و   ولي به خاطر داشته باشيد كه شئ شبيه ساز تنها به عنوان يك رابط كاربر عمل مي                   . است

خواند و اين اشياء به نوبه خود پردازش           اء  شبكه يا يك شئ زمان بند را فرا مي          متدها و توابع اشي   
 
1 -Heap 
2 -Calendar 
3 -Backward Compatibility 
4 -Emulation 



 ٢١    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

دهد كه با    فهرست زير بخشي از توابع  شبيه ساز را نشان مي           . دهند اصلي و مورد نياز را انجام مي       
 :توابع زمانبند در ارتباط هستند

 
Simulator instproc now  #د باز مي گرداندزمان جاري را در قالب نگارشي زمان بن. 

Simulator instproc at args  #اجراي كد را در زمان مشخص شده زمان بندي مي كند. 

Simulator instproc ar-now args  #اجراي كد را در زمان فعلي زمان بندي مي كند. 

Simulator instproc after n args  # اجراي كد را بعد از گذشتnثانيه زمان بندي مي كند . 

Simulator instporc run args  #شروع زمان بند 

Simularot instproc halt  # زمان بند) خاتمه موقت(خاتمه 

 
 اجزاء شبكهاجزاء شبكهاجزاء شبكهاجزاء شبكه----۴۴۴۴----۲۲۲۲

در اين بخش به بررسي و مطالعه اجزا ساختماني و به طور مشخص اجزاء شبكه در بسته                    
 در بسته    OTcl) كالسهاي( بخشي از سلسله مراتب رده ها         ۶-۲شكل   . مي پردازيم  NSنرم افزاري   

اين شكل به درك اجزاء بنيادي شبكه در اين نرم افزار كمك                .  را نشان مي دهد     NSافزاري   نرم
 .  مراجعه نماييد۶براي آگاهي از ساختار كامل رده هاي موجود در اين نرم افزار به مرجع  . نمايد مي

 
 NS بخشي از ساختار درختي كالسها در نرم افزار -۶-۲شكل 

 
اين ساختار سلسله مراتبي، كالس       ) جد(همانگونه كه در اين شكل مالحظه مي شود ريشه                

TclObject       زمان بند،  اجزاء شبكه، زمان سنج و حتي ساير اشياء از جمله اشياء              ( است و ساير اشياء
ء  نيز والد تمام اشيا    NsObjectاز سوي ديگر كالس     . از اين كالس منشعب شده اند      )  NAMمرتبط با   

ها را بر عهده دارد و برخي از آنها نيز مانند گره و پيوند از                  اجزاء پايه شبكه است كه پردازش بسته      
اجزاء مقدماتي شبكه نيز به نوبه خود با توجه به تعداد مسيرهاي داده               . نوع اشياء تركيبي هستند   

اشياء پايه  . وندتقسيم مي ش  يا متمايزگرها    ٢تفكيك كنندگان و   ١خروجي به دو زير كالس اتصاالت     

 
1 -Connector 
2 -Classifiers 



 ٢٢    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

شبكه كه تنها داراي يك مسير خروجي داده هستند در زير كالس اتصاالت قرار گرفته و اشياء راه                    
كنندگان تفكيك  تحت رده    )به عنوان مثال سوئيچها   ( گزيني كه مسيرهاي خروجي متعدد دارند        

 .گيرند جاي مي) متمايزگرها(
 
 گره و مسيريابيگره و مسيريابيگره و مسيريابيگره و مسيريابي----۱۱۱۱----۴۴۴۴----۲۲۲۲

 )متمايزگر(كنندهتفكيك گره از يك ورودي گره ويك          . تيك گره يك شئ مركب اس         
 دو نوع گره      NSدر بسته نرم افزاري       .  يك گره را نشان مي دهد         ۷-۲شكل  . شود تشكيل مي 

 آدرس  )متمايزگر(كنندهتفكيك يك گره تك پراكني يك       .  وجود دارد  ٢ و چندپراكني  ١پراكني تك
يك گره چند   .  درگاه دارد  تفكيك كنندةك  دارد كه مسيريابي تك پراكني را انجام مي دهد و ي             

پراكني عالوه بر اين يك طبقه بندي كننده دارد كه بسته هاي چندپراكني را از بسته هاي تك                      
چند پراكني دارد كه مسيريابي چند پراكني را        ة  كنندتفكيك همچنين يك   . كند پراكني تفكيك مي  

 .دهد انجام مي

 
 ي گره تك پراكني و چند پراكن-۷-۲شكل 

 
براي ايجاد يك گره چند     .  گره هاي پيش فرض از نوع تك پراكني هستند          NSدر بسته نرم افزاري     

 ، دقيقاً پس از ايجاد شئ زمان بند، بيان OTclپراكني كاربر مي بايست به طور صريح در دست نويس 
تعيين نوع  پس از   . نمايد كه تمام گره هايي را كه ايجاد مي شوند از نوع چند پراكني خواهند بود                 

گره كاربر مي تواند پروتكل مسيريابي خاصي را نيز به جاي استفاده از پروتكل مسيريابي پيش فرض 
پروتكلهاي مسيريابي براي گره هاي چند پراكني و تك پراكني به               . براي آن گره انتخاب نمايد     

 :صورت زير خواهند بود
� Unicast: 

� $ns rtproto type 
� type : Static, Session, DB, cost, multi-path 

 
� Multicast: 

� $ns multicast (right after set $ns  [new Scheduler]) 
� $ns mrtproto type 
� type : CtrMcast, DM, ST, BST 

 

 
1 -Unicast 
2 -Multicast 



 ٢٣    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 .  مراجعه كنيدNSبراي اطالعات بيشتر در خصوص مسيريابي به مستندات بسته نرم افزاري 
 
 ١١١١ پيوند پيوند پيوند پيوند----۲۲۲۲----۴۴۴۴----۲۲۲۲

همانگونه كه در   .  ، پيوند است   NSياء مهم و اساسي در بسته نرم افزاري           يكي ديگر از اش    
شئ شبيه ) تابع( ديده مي شود،  هنگامي كه كاربر يك پيوند دو طرفه را با استفاده از متد      ۸-۲شكل  

ساز ايجاد مي كند، در واقع دو پيوند ساده يك طرفه در هر يك از دو جهت مسير انتقال داده ايجاد              
 . گردندمي

 
  پيوند-۸-۲شكل

 
نكته مهم و قابل توجه اين است كه صف خروجي در يك گره نيز در واقع به عنوان بخشي از پيوند                      

بسته هايي كه از صف خارج مي شوند وارد شئ تأخير شده تا       . ساده يك طرفه پياده سازي مي شوند     
 كنند وارد كارگزار     تأخير پيوند ارتباطي برروي آنها اعمال شود و بسته هايي كه از صف سرريز                  

 را  TTL، پارامتر   TTL٣در نهايت شئ    .  شده و آزاد مي شوند     ٢) پوچ(خاصي موسوم به كارگزار تهي      
  .براي هر بسته دريافت شده محاسبه و روزآمد مي سازد

. شوند  مي٤  فعاليتهاي شبكه در پيوندهاي ارتباطي يك طرفه رديابي     NSدربسته نرم افزاري     
 اين كار را مي توان با       (يي شبكه از شبيه ساز بخواهيم كه رديابي را فعال نمايد              اگر در هنگام برپا   
پيوندهاي ايجاد شده پس )  انجام دادns namtrace-all file$ يا دستور ns trace-all file$استفاده از دستور    

د داراي  يك پيون۹-۲شكل . از صدور اين فرمان داراي اشيايي براي ردگيري ترافيك نيز خواهند بود
 بين يك   create-traceعالوه بر اين كاربران مي توانند با استفاده از فرمان           . ردگيري را نشان مي دهد    

 :شكل كلي اين فرمان به اين صورت است. مبدأ و مقصد مورد نظر رديابي خاصي را انجام دهند
 

Create-trace {type file  src  dst} 
 

 
1 -Link 
2 -Null Agent 
3 -Time To Live 
4 -Trace 



 ٢٤    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 
 يابي پيوند به همراه اشياء رد-۹-۲شكل 

 
اي  را    بسته ) RecvT و   EnqT   ، DepT  ،DrpTمانند  (هنگامي كه هريك از اشياء ردگيري         

دريافت مي كنند، گزارش دريافت را در فايل رديابي ثبت كرده و بدون مصرف زمان شبيه سازي                    
در بخش تحليل نتايج به ساختار وقايع ثبت         .  بسته را به شئ بعدي شبكه ارسال مي كنند         )تأخير(

 . در فايل ردگيري مي پردازيمشده
 

     ١١١١ناظر صفناظر صفناظر صفناظر صف----۳۳۳۳----۴۴۴۴----۲۲۲۲
اساساً اشياء ردگيري براي ثبت زمان ورود بسته ها در جايي طراحي شده اند كه اين اشياء                    

با اين وجود ممكن است كاربر مايل باشد اطالعات بيشتري در مورد آنچه در داخل                . قرار گرفته اند  
 ،  2RED كاربر عالقه مند در مورد رفتار صفهاي           به عنوان مثال يك    . صف مي گذرد بدست آورد     

در واقع وي به يك     . ممكن است بخواهد ميانگين اندازه صف و اندازه جاري صف را اندازه گيري كند             
 مالحظه مي شود با استفاده از       ۱۰-۲نظارت بر صف همانگونه كه در شكل        . ناظر صف احتياج دارد   

 .شود اشياء ناظر صف حاصل مي
 

 
  نظارت بر صف-۱۰-۲شكل 

 
را به ناظر   ) ورود بسته ( اين رخداد    ”Snoop Queue“شود، شئ    هنگامي كه يك بسته وارد مي     

در مثال نظارت صف . كند ناظر صف با استفاده از اين اطالع بر صف نظارت مي         . دهد صف گزارش مي  
REDجه كنيد كه تو)  مراجعه كنيد۲-۳به بخش . ( يك ناظر از اين نوع صف به كار گرفته شده است

ولي در شكل فوق    .(نظارت بر صف مي تواند در كنار رديابي پيوند يا ساير اشياء رديابي انجام پذيرد               
 )اشياء رديابي مشاهده نمي شوند

 
1 -Queue Monitor 
2 -Random Early Detection 



 ٢٥    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 
 مثالي از جريان بستهمثالي از جريان بستهمثالي از جريان بستهمثالي از جريان بسته----۴۴۴۴----۴۴۴۴----۲۲۲۲

۱۱-۲شكل. تا به اينجا دو جزء از مهمترين اجزاء شبكه  يعني گره و پيوند بررسي شدند                  
اين شبكه از   . دهد سناريوي شبيه سازي شبكه و جريان بسته ها را نشان مي          عناصر ساختماني يك    

 1 و   0به ترتيب   ) در شبيه سازي (و آدرس شبكه اين دو گره        ) n1 و   n0(دو گره تشكيل شده است       
 به گره صفر متصل شده است كه با استفاده از درگاه صفر با شئ گيرنده                   TCPيك كارگزار   . است
TCP     در نهايت نيز يك كاربرد انتقال فايل        . ادل داده ها را انجام مي دهد       متصل به گره يك تبFTP 

 . متصل شده استTCPبه كارگزار ) يك مولد ترافيك(

 
  مثالي از جريان بسته ها-۱۱-۲شكل 

 
كند و   توليد مي ) درگاه صفر  (۱ يك بسته را به مقصد گره        FTPدر اين شكل مولد ترافيك      

 ۱ته و از آنجا توسط تفكيك كننده آدرس با توجه به اينكه براي گره                 رف  TCPاين بسته به كارگزار     
پس از سپري شدن تأخير انتقال برروي پيوند         .  مي شود  n0-n1آدرس دهي شده است وارد پيوند        

 شده و در آنجا تفكيك كننده آدرس مجدداً بسته را دريافت و به درگاه                  ۱مذكور، بسته وارد گره     
 تصديق بسته را به سوي گره        TCP Sink.  مي باشد  TCP Sinkكه يك   صفر گيرنده هدايت مي كند       

) پيوند( وارد مسير ارتباطي     ۱صفر توليد مي كند و اين بسته توسط تفكيك كننده آدرس در گره                
n1-n0  و نهايتاً توسط تفكيك كننده آدرس در گره صفر به كارگزار              .  مي شودTCP     مي رسد و اين 

 . مي يابدروال براي ساير بسته ها ادامه
 

 شرح داده  TCP برروي اليه انتقال      FTPتوجه كنيد كه در اين شكل رفتار واقعي پروتكل             
نشده است و تنها هدف از توضيحات فوق شرح جزئيات داخلي يك مدل شبكه و جريان بسته ها در         

 . بوده است NSنرم افزار شبيه سازي 
 



 ٢٦    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

  بسته بسته بسته بسته----۵۵۵۵----۲۲۲۲
 و يك فضاي اختياري داده      ١عه اي  از سرآيندها     از مجمو  بسته يك    NSدر بسته نرم افزاري      

همانگونه كه پيشتر در بخش مثالهاي ساده          )  نگاه كنيد   ۱۲-۲به شكل    . ( تشكيل شده است   
شبيه سازي گفتيم مقدار دهي آغازين يك بسته و قالب آن در هنگامي صورت مي پذيرد كه شئ                    

نظير )  يا قابل استفاده  (دهاي ثبت شده    در اين هنگام پشته اي از سرآين      .   ايجاد مي گردد    شبيه ساز 
 و سرآيندهاي رديابي تعريف شده و محل شروع هر سرآيند  ٢ RTP ، سرآيند TCP ، سرآيندIPسرآيند 

به عبارت ديگر صرفنظر از اينكه آيا يك سرآيند خاص مورد استفاده قرار گيرد يا                  . ثبت مي شود  
از سرآيندها ثبت شده ) پشته اي( مجموعه اي اي را تخصيص دهد، خير، هنگامي كه كارگزاري بسته

كه قبالً ثبت شده است و (ايجاد شده و يك شئ شبكه با استفاده از محل شروع هر سرآيند در بسته 
مي تواند دسترسي يا پردازشهاي مورد نياز را برروي بسته و              ) كند نقش آدرس شروع را ايفا مي      
 .سرآيند مورد نياز انجام دهد

 

 
 NSاختار بسته ها در  س-۱۲-۲شكل 

 
در اغلب موارد يك بسته تنها مجموعه اي از سرآيندها را در بر دارد و فضاي داده در آن                      

تواند داده هاي واقعي پروتكل كاربرد را نيز با تخصيص فضاي مورد              ليكن يك بسته مي   . تهي است 
اگر .  ي كنند، زياد نيستند    و كاربردهايي كه از اين قابليت استفاده م         ٣كارگزاران. نياز در بر بگيرد   

 )تبادل داده (قصد داريد كاربردي را پياده سازي كنيد كه در بستر شبكه با كاربرد ديگر صحبت                    
توان با استفاده از اين فضاي داده و تغييرات جزئي در پياده سازي كارگزار زيرين و                        نمايد، مي 

 سرآيند جديد براي كاربرد مورد       رهيافت ممكن ديگر ايجاد يك    . مربوطه به اين هدف نائل گرديد      
هاي دريافتي در سرآيند جديد خواهد  نظر و اعمال تغييرات در كارگزار زيرين، به منظور نوشتن داده

 .) مراجعه كنيد۶-۲-۴به بخش . (از اين رهيافت در مثالهاي فصلهاي آتي استفاده خواهيم كرد. بود

 
1 -Headers 

 . استفاده مي كند RTP از سرآيندUDP پروتكل - 2
3 -Agents 



 ٢٧    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

  پس از شبيه سازي پس از شبيه سازي پس از شبيه سازي پس از شبيه سازي----۳۳۳۳
يي مي پردازيم كه در آنها پس از انجام شبيه سازي تحليل و             در اين بخش به بررسي مثالها     

 در واقعي يكي از اهداف اساسي شبيه سازي ارزيابي كارايي و              .پردازش نتايج نيز انجام شده است      
لذا پس از   . محدوديتهاي احتمالي روشي يا ايده اي است كه محقق در حال بررسي آن مي باشد                 

 .ت نتايج شبيه سازي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرندبرپايي سناريوي شبيه سازي مي بايس
 
 مثال تحليل رديابيمثال تحليل رديابيمثال تحليل رديابيمثال تحليل رديابي----۱۱۱۱----۳۳۳۳

 همان دست نويس    ۱-۳مثال  .  را نشان مي دهد    ١اين بخش مثالي از تحليل عمليات رديابي       
OTcl     است با اين تفاوت كه خطوطي براي ايجاد فايل رديابي و نوشتن اطالعات                  ۲-۲ در بخش 

 آمده است   ۲براي اجراي اين دست نويس متن آن را كه در پيوست            . سترديابي به آن اضافه شده ا     
 . معرفي نماييدNSرا به عنوان پارامتر برنامه 

 
…
#Open the NAM trace file
set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf

#Open the Trace file
set tf [open out.tr w]
$ns trace-all $tf

#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {

global ns nf tf
$ns flush-trace
#Close the NAM trace file
close $nf
#Close the Trace file
close $tf
#Execute NAM on the trace file
exec nam out.nam &
exit 0

}
…

 
 OTclنمونه فعال كردن رديابي در دست نويس -۱-۳شكل 

 
ايجاد ) NAMبا ساختار مناسب براي برنامه       (با اجراي دست نويس فوق يك فايل رديابي           

 براي تحليل نتايج شبيه سازي توسط اين      )”out.tr“تحت نام   (همچنين فايل رديابي ديگري     . شود مي
 رديابي و نمونه اطالعات خروجي اين مثال را           ساختار فايل  ۲-۳شكل  . دست نويس توليد مي شود    

 .دهد نشان مي

 
1 -Trace 



 ٢٨    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 
  ساختار رديابي-۲-۳شكل 

 
سپس . شود  شروع مي  (d, r ,- ,+)هر خط رديابي با يك نماد، به عنوان توصيف گر رخداد              

به دنبال آن شماره گره      . گردد زمان رخداد بر حسب ثانيه و مبتني بر زمان شبيه سازي ثبت مي              
يرنده مي آيد كه از طريق آن دو پيوندي كه رخداد برروي آن بروز كرده شناسايي                    فرستنده و گ  

فيلد . اطالعات بعدي نوع بسته و اندازه آن برحسب بايت است         )  رجوع كنيد  ۴-۲به شكل   .( گردد مي
در حال حاضر پرچمي    .  نشان داده شده است    “-------”است كه در اين شكل به صورت       ١بعدي پرچم 

 يا ٣فيلد بعدي شماره شناسايي جريان.  استECN٢ سازي شده و پشتيباني مي گردد پيادهNSكه در   
fid با استفاده از اين فيلد در پروتكل           .  استIPv6             كاربر مي تواند هريك از جريانهاي داده را از 

در صورتي كه كاربرد فوق مورد نظر نباشد كاربر مي تواند از اين فيلد براي                   . يكديگر مجزا نمايد  
 در حكم شماره شناسايي رنگي است كه  NAMاين فيلد در محيط  .  تحليل نتايج استفاده كند    مقاصد

دو فيلد بعدي نشاني فرستنده و گيرنده در قالب           . جريان داده با آن رنگ نمايش داده مي شود          
توجه داشته  . فيلد بعدي شماره ترتيب بسته هاي پروتكل شبكه يا انتقال است            . است٤ درگاهدرگاهدرگاهدرگاه....گرهگرهگرهگره

 ، براي مقاصد اندازه گيري و تحليليUDP ،NSكه عليرغم عدم وجود شماره ترتيب در پروتكل باشيد 
آخرين فيلد شماره منحصر به فردي است كه        . به اين بسته ها نيز شماره ترتيب اختصاص مي دهد          

با در دست داشتن نتايج يك شبيه سازي كاربر قادر خواهد بود با               .  خواهد داشت  NSهر بسته در    
ده از برنامه هاي كمكي و دست نويسهاي ساده و انتقال آن به محيطهاي آماري و يا صفحات                   استفا

 . نمودارهاي گرافيكي مورد نظر را تهيه نمايد٥گسترده
 

 و تفسير و     NSدر اين بخش مثالي را ديديم كه در آن چگونگي ايجاد فايل رديابي در                    
را مطالعه مي كنيم كه فرآيند پردازشهاي پس از در مثال بعد موردي . استخراج نتايج از آن ارائه شد

 . گنجانده شده است OTclشبيه سازي در داخل دست نويس 
 
1 -Flag 
2 -Explicit Congestion Notification 
3 -Flow ID (Identification) 
4 -Node.Port 
5 -Spread sheet 



 ٢٩    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 RED١١١١ مثالي از ناظر صف  مثالي از ناظر صف  مثالي از ناظر صف  مثالي از ناظر صف ----۲۲۲۲----۳۳۳۳
. پردازيم كه در آن از يك ناظر صف استفاده شده است             در اين بخش به بررسي مثالي مي  

  OTclه از يك دست نويس      مدل شبكه مورد نظر ما را نشان مي دهد كه با استفاد                 ۳-۳شكل  
. شود  ديده مي  ۴-۳همبندي شبكه را برپاكرده و سناريوي شبيه سازي را اجرا مي كند كه در شكل                

 بسته را در خود نگهداري كند و         ۲۵توجه كنيد كه مدل صف به كار رفته در اين مثال قادر است                
 REDسازي مطالعه رفتار صف     هدف از اين شبيه    .  در نظر گرفته شده است     r1-r2براي پيوند ارتباطي    

براي اجراي اين   .  خواهد بود  ميانگين طول صف   و   اندازه جاري صف  از طريق اندازه گيري پوياي       
  NSبه  (”ns red.tcl“) را به عنوان پارامتر خط فرمان          ۳شبيه سازي مي توانيد دست نويس پيوست         

 .بفرستيد
 

 
 RED مثالي از مدل شبكه براي مطالعه صف -۳-۳شكل 

set ns [new Simulator]
set node_(s1) [$ns node]
set node_(s2) [$ns node]
set node_(r1) [$ns node]
set node_(r2) [$ns node]
set node_(s3) [$ns node]
set node_(s4) [$ns node]

$ns duplex-link $node_(s1) $node_(r1) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(s2) $node_(r1) 10Mb 3ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(r1) $node_(r2) 1.5Mb 20ms RED
$ns queue-limit $node_(r1) $node_(r2) 25
$ns queue-limit $node_(r2) $node_(r1) 25
$ns duplex-link $node_(s3) $node_(r2) 10Mb 4ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(s4) $node_(r2) 10Mb 5ms DropTail 
������������

set tcp1 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s1) TCPSink 
$node_(s3) 0]
$tcp1 set window_ 15
set tcp2 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s2) TCPSink 
$node_(s3) 1]
$tcp2 set window_ 15
set ftp1 [$tcp1 attach-source FTP]
set ftp2 [$tcp2 attach-source FTP]

# Tracing a queue
set redq [[$ns link $node_(r1) $node_(r2)] queue]
set tchan_ [open all.q w]

 
1 -Random Early Detection 



 ٣٠    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

$redq trace curq_
$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

$ns at 0.0 "$ftp1 start"
$ns at 3.0 "$ftp2 start"
$ns at 10 "finish"

# Define 'finish' procedure (include post-simulation processes)
proc finish {} {

global tchan_
set awkCode {
{
    if ($1 == "Q" && NF>2) {

print $2, $3 >> "temp.q";
set end $2

}
    else if ($1 == "a" && NF>2)
    print $2, $3 >> "temp.a";
}

}
set f [open temp.queue w]
puts $f "TitleText: red"
puts $f "Device: Postscript"

if { [info exists tchan_] } {
close $tchan_

}
exec rm -f temp.q temp.a
exec touch temp.a temp.q

exec awk $awkCode all.q

puts $f \"queue
exec cat temp.q >@ $f
puts $f \n\"ave_queue
exec cat temp.a >@ $f
close $f
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.queue &

    exit 0
}

$ns run

 
 سناريوي شبيه سازي-٤-٣شكل 

 
اولين نكته آن است كه براي ايجاد يك ارتباط مبتني          . توجهي وجود دارد  در اين مثال موارد جالب      

نكته دوم بررسي دقيق .  استفاده شده است  create-connection پيشرفته )تابع( از متد TCPبر پروتكل   
اين كار با استفاده از متغيري انجام شده است          .  نظارت مي كند   REDقسمتي است كه برروي صف      

 و   _Curq اشاره كرده و توابع رديابي آن را براي نظارت بر اندازه جاري صف،                  REDكه به شئ صف     
 . شوند  ثبت مي”all.q“سپس نتايج در فايل رديابي به نام .  فرا مي خواند _avgميانگين اندازه صف 

 
 :ساختار خروجي رديابي صف براي ميانگين اندازه صف و اندازه جاري صف به شكل زير است

 
a time avg_q_size 
Q time crnt_q_size 
 



 ٣١    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 بسته شده و تنها كار باقيمانده نوشتن ”all.q“پس از خاتمه رديابي و اجراي شبيه سازي فايل رديابي         
در اين  . رويه اي است كه پس از شبيه سازي نتايج حاصل را در قالب نمودار گرافيكي ترسيم نمايد                 

ر مورد نظر استفاده شده است و نتيجه كار در             براي توليد نمودا    Xgraph و   awkمثال از ابزارهاي    
 .شود  مشاهده مي۵-۳شكل 

 

 
 REDنمودار رديابي صف -۳-۵



 ٣٢    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 NSتوسعه بسته نرم افزاري توسعه بسته نرم افزاري توسعه بسته نرم افزاري توسعه بسته نرم افزاري ----۴۴۴۴
 پرداخته و به دنبال آن به        NSدر اين بخش به بررسي ساختار فايلها در بسته نرم افزاري               

 .سازي اشاره خواهيم كردمعرفي روشها و تكنيكهاي مربوط به گسترش اين ابزار شبيه 
 

  چه چيزي در كجاست؟ چه چيزي در كجاست؟ چه چيزي در كجاست؟ چه چيزي در كجاست؟----۱۱۱۱----۴۴۴۴
 شويم الزم است تا به اختصار به بررسي فايلها          NSقبل از آنكه وارد بحث گسترش و توسعه         

 بخشي از ساختار سلسله مراتبي         ۱-۴شكل  .  و اطالعاتي كه در بردارند بپردازيم         ١و فهرستها 
 .٢فهرستهاي شبيه ساز را نشان مي دهد

 

 
 NS بخشي ساختار فهرستهاي بسته نرم افزاري -۱-۴شكل 

 
 محلي است كه تمام      ns-2در ميان تمام زير فهرستهاي اين بسته نرم افزاري، زيرفهرست             

عالوه بر آن دست نويسهاي . در آنجا ذخيره شده است) OTcl يا  ++Cبه زبان   (پياده سازي شبيه ساز     
OTcl        به منظور آزمون اعتبار سنجي NS   در . ي نمونه نيز در اين فهرست قرار دارند         و دست نويسها

مثالها  (OTclهاي دست نويس   وجود دارد كه برنامه tclواقع در داخل اين فهرست، زيرفهرستي به نام 
 كه پياده   ++Cهاي نوشته شده به زبان       اغلب برنامه . اند در آن ذخيره شده   )  و آزمونهاي اعتبار سنجي   

در زير  ) ٣به استثناء موارد مرتبط با تورجهان گستر        (ة شبكه    سازي زمان بند رخداد و اجزاء پاي       
 را مشاهده نماييد   UDPبه عنوان نمونه اگر بخواهيد پياده سازي كارگزار           . فهرست اصلي قرار دارند   

 را باز ”udp.cc“ و ”udp.h“ مراجعه كرده و در آنجا فايلهاي ”ns-allinone-2.1b/ns-2”كافي به زير فهرست 
در اين بخش    .   مراجعه كنيد   ۶-۲الع از ساختار سلسله مراتبي اجزاء شبكه به شكل           براي اط . كنيد

 . مي باشد”ns-allinone-2.1b“كنيم كه زير فهرست جاري،  از اين به بعد فرض مي
 

 
1 -Directory 

 . استفاده مي نمايد2.1b (“ns-allinone-2.1b”) نگارش NSدر اين شكل فرض شده است كه كاربر از بسته نرم افزاري - 2
3 -World Wide Web (WWW) 



 ٣٣    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 libاز ميان اين زيرفهرستها،      .  ، زيرفهرستهاي ديگري نيز منشعب مي شود        Tclاز زيرفهرست   
 در خصوص اغلب اجزاء بنيادي و پايه اي پياده             OTclنويسهاي  زيرفهرستي است كه متن دست       

. را در بر دارد   ) ، مسيريابي و نظاير آن      )آدرس(نظير كارگزار، گره، پيوند، بسته، نشاني         ( NSسازي  
 مراجعات زيادي به     NSاين زيرفهرست محلي است كه كاربران و برنامه نويسان و توسعه دهندگان               

 براي پياده سازي شبكه هاي محلي      OTclاشته باشيد كه دست نويسهاي      توجه د . آن خواهند داشت  
(LAN)    تورجهان گستر ، (Web)  برخي از  .  در زيرفهرستهاي جداگانه اي قرار دارند        ١ و چندپراكني

 : عبارتند از”ns-2/tcl/lib“مهمترين فايلهاي موجود در زير فهرست 
 

tcl.lib-ns:    آن به استثناء شبكه هاي محلي،         )توابع( شبيه ساز و اغلب متدها         ٢)كالس( رده 
اگر بخواهد با توابع و متدهاي شئ شبيه       . تورجهان گستر، و چند پراكني در اين فايل قرار دارند         

ساز آشنا شويد و نحوه عملكرد آنها را بررسي نماييد بهترين و مناسبترين محل اين فايل خواهد 
 .بود
tcl.default-ns:      هاي قابل پيكربندي و مربوط به اجزاء شبكه در اين             مقادير پيش فرض پارامتر

 پياده سازي    ++Cنظر به اينكه اغلب اجزاء شبكه به زبان برنامه سازي            . فايل گردآوري شده اند   
 ٣ OTcl هستند كه از طريق پيوند       ++Cشده اند، پارامترهاي قابل پيكربندي در واقع متغيرهاي         

هاي  در بخش بعد در خصوص پيوند بين برنامه        . ارند نيز قرار د   OTclدر اختيار دست نويسهاي     
C++ و دست نويسهاي OTclنكات كامل تري را مطرح مي نماييم . 

 
tcl.packet-ns:    ها و پياده سازي و مقدار دهي آغازين آنها در اين فايل انجام                قالب سرآيند بسته

را در اين فايل ثبت     هنگامي كه يك سرآيند جديد مي سازيد، مي بايست آن سرآيند            . مي شود 
مثالي از  .  الزم جهت درج آن در مجموعه سرآيندها را نيز بنويسيد            و روالهاي  نموده و فرآيندها  

 . قابل بررسي است"افزودن يك كاربرد وكارگزار جديد"ايجاد يك سرآيند جديد در بخش 
 

زي اجزاء   ساير فايلهاي موجود در اين زيرفهرست مربوط به پياده سا                :OTclساير فايلهاي    
 تماماً به زبان     FTPكاربرد  .  است ++Cتركيبي شبكه و بخشهاي كنترلي اشياء شبكه به زبان             

OTcl پياده سازي شده است و متن آن در فايل “ns-source.tcl”قرار دارد . 
 

دو زيرفهرست جالب ديگر براي كاربراني كه مايل به آشنايي با فرآيند طراحي يك شبيه سازي                 
هاي   مثالهاي متعددي از دست نويس     exزيرفهرست  .  است test و   exيرفهرستهاي  مشخص هستند، ز  

 دست نويسهايي است كه به منظور آزمون  و اعتبار سنجي testشبيه سازي را در بردارد و زيرفهرست 
. گيرد  نصب شده برروي كامپيوترشما و اطمينان از صحت نصب آن مورد استفاده قرار ميNSنگارش  

ها شبيه سازيهاي متعددي را انجام داده و نتايج حاصل شده بر روي كامپيوتر شما را                 اين دست نويس  
 
1 -Multicast 
2-Class  
3 -Bind (C++_variable_name , OTcl_variable_name) 



 ٣٤    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

به اين ترتيب در صورت كسب نتايج مشابه مي توان از           . با نتايج معتبر مورد انتظار مقايسه مي نمايد       
 . برروي كامپيوتر خودتان اطمينان حاصل نماييدNSنصب صحيح بسته نرم افزاري 

 
 OTcl پيوند  پيوند  پيوند  پيوند ----۲۲۲۲----۴۴۴۴

بايست  با توجه به اينكه رده هاي اشياء مورد نظر در مسير داده به منظور افزايش كارايي مي 
 از طريق افزودن يك شئ مقدماتي NS  نوشته شوند،  لذا در هنگام گسترش++Cسازي  به زبان برنامه

اي متعدد  در اين بخش در قالب مثاله     .  نياز خواهد داشت    OTcl و   ++Cشبكه، معموالً به پيوند بين      
. كنيم را معرفي مي) C++/OTclپيوند  (OTcl و دست نويسهاي ++Cپيوندهاي موجود بين برنامه هاي 
اين كارگزار به صورت نمونه بوده      .  را معرفي مي كنيم    ”MyAgent“دراين بخش مثال ساده اي به نام        

 با اين وجود اين فرض      را انجام نمي دهد   ) يعني ايجاد و ارسال بسته ها     (و رفتار يك كارگزار واقعي      
 نوشته شده   ++Cمتن كامل اين كارگزار كه به زبان         . لطمه اي به كليت بحث ما وارد نخواهد كرد         

 به   OTclهمچنين در انتهاي اين بخش يك دست نويس           .  قابل بررسي است    ۴است در پيوست     
 . ارائه مي شود١منظور ارزيابي و آزمون اين كارگزار

 
 OTcl به  به  به  به ++C رده هاي  رده هاي  رده هاي  رده هاي ٢٢٢٢ صدور صدور صدور صدور----۱۱۱۱----۲۲۲۲----۴۴۴۴

 در زبان برنامه سازي     MyAgentفرض كنيد مي خواهيد يك رده از شئ جديد شبكه به نام               
C++  اين شئ را از رده       .  ايجاد كنيدAgent  همچنين مي خواهيم اين شئ را به        . كنيم  اقتباس مي
 اينكار  براي.  نيز ايجاد كنيم   OTcl از آن را در دست نويس          ٣اي بسازيم كه بتوانيم نمونه اي       گونه
.  اقتباس شده باشدTclClass بسازيم كه اين شئ از      MyAgentClassبايست يك شئ ارتباطي به نام        مي

كند و ارتباط    ايجاد مي ) ”Agent/MtAgentOTcl“در اين مثال با نام       (OTclاين شئ پيوندي يك شئ      
اط از طريق اجراي    اين ارتب . كند را برقرار مي  ) ”MyAgent“در اين مثال     (++C و شئ    OTclبين شئ   

 .دهد  و رده ارتباط دهنده را نشان ميMyAgent تعريف ۲-۴شكل . گيرد  صورت ميCreate) تابع(متد 

 
  و شئ پيوند++C عنصر شبكه در زبان -۲-۴شكل

 
1 -MyAgent 
2 -Export 
3 -Instance 



 ٣٥    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 
 را اجرا مي كند و به       ”Class_My_Agent“ متغير ايستاي    ١ اجرا مي شود، تابع سازنده      NSهنگامي كه   

) كالس(در اين فرآيند رده           .  ايجاد مي شود       ”MyAgentClass“ه از      بنابراين يك نمون     
“Agent/MyAgentOTcl”         و متدهاي مربوطه در فضاي OTcl   هر زمان كه كاربر در      .  ايجاد مي شوند

 ”new Agent/MyAgentOTcl” سعي كند نمونه جديدي از اين شئ را با استفاده از فرمان              OTclفضاي  
 را ايجاد   ”MyAgent“ فراخواني شده و به طور خودكار يك نمونه از           ”MyAgentClass:create”ايجاد كند، 

 از طريق   ++Cتوجه داشته باشيد كه ايجاد يك شئ        . آن را باز مي گرداند    ) اشاره گر (كرده و نشاني    
OTcl              به معناي آن نيست كه مي توانيد از داخل دست نويس OTcl       توابع آن شئ را فراخواني كرده 

 .آن دسترسي يابيديا به متغيرهاي 
 
 OTcl به  به  به  به ++C صدور متغيرهاي رده  صدور متغيرهاي رده  صدور متغيرهاي رده  صدور متغيرهاي رده ----۲۲۲۲----۲۲۲۲----۴۴۴۴

 و  my_var1 دو متغير پارامتري به نامهاي          MyAgent شما،    ++Cفرض كنيد شئ جديد        
my_var2 دارد و شما مي خواهيد اين دو متغير را به راحتي از داخل دست نويس OTcl)  دست نويس

اين تابع را   .  استفاده كنيد  ٢ي بايست از تابع انقياد     براي اينكار م  .  تغيير دهيد )ورودي شبيه سازي 
پارامتر (تابع انقياد يك متغير جديد با نام داده شده          . بايست براي صدور هر متغير فراخواني نمود       مي
عالوه بر آن ارتباط دو طرفه      .  ايجاد مي كند   (”Agent/MyAgentOTcl“) نظير   OTclرا در كالس    ) اول

 را نشان   my_var2 و   my_var1 انقياد متغيرهاي    ۳-۴شكل  .  فراهم مي كند   بين اين دو متغير را نيز      
 .دهد مي

 
  انقياد متغيرها-۳-۴شكل 

 گنجانده شده اند به اين ترتيب هنگامي كه         ”MyAgent“ توجه كنيد كه توابع انقياد در تابع سازنده         
 از چهار تابع انقياد      NS .يك نمونه جديد از اين شئ ايجاد شود تابع انقياد نيز فراخواني مي شود                

 :براي پنج نوع مختلف متغيرها به شرح زير، پشتيباني مي كند
 

 نوع متغير نام تابع

Bind() متغيرهاي صحيح يا حقيقي 
Bind_time()  متغير زمان(Time) 
Bind_bw() متغير پهناي باند (Bandwidth) 
Bind_bool()  متغير منطقي(Boolean) 

 

 
1 -Constructor Function 
2 -Binding 



 ٣٦    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

تواند  كند مي  طراحي و اجرا ميOTclري كه شبيه سازي را با دست نويسي به زبان  به اين ترتيب كارب   
اند دسترسي    پياده سازي شده   ++Cاجزاء شبكه كه در زبان       ) پارامترهاي پيكربندي (به متغيرهاي   

 را صادر كرديد توصيه     ++Cتوجه داشته باشيد كه هر زمان يك متغير           . يافته و آنها را تغيير دهد      
در غير اينصورت   .  نيز تنظيم كنيد   ”ns-2/tcl/lib/ns-lib.tcl“پيش فرض آن را در فايل        ه مقدارشود ك مي

 .هنگام ايجاد يك نمونه جديد از شئ مورد نظر، پيام هشداري نيز دريافت خواهيد كرد
 
 OTcl به  به  به  به ++C صدور فرمانهاي كنترلي شئ  صدور فرمانهاي كنترلي شئ  صدور فرمانهاي كنترلي شئ  صدور فرمانهاي كنترلي شئ ----۳۳۳۳----۲۲۲۲----۴۴۴۴

يم كنترلهاي خاصي برروي اشياء را از  ممكن است بخواهOTcl به  ++Cعالوه بر صدور اشياء  
 را از طريق    ++Cبه عبارت ديگر ممكن است بخواهيم يك شئ         .  انجام دهيم  OTclداخل دست نويس    

    ”Command“خاص به نام    )  تابع(اين كار با استفاده از يك متد        .  كنترل كنيم  OTclدست نويسهاي   
 را ايفا   OTclع نقش يك مفسر فرامين       اين تاب . ميسر است ) MyAgentدر اين مثال      ( ++Cدر شئ   

 تعريف شده است، ++C كه در يك تابع يا متد شئOTclدر حقيقت از ديد كاربر، يك فرمان     . كند مي
 را   OTcl مثالي از مفسر فرمان       ۴-۴شكل  .  متناظر وجود دارد  OTclشبيه تابعي است كه در شئ        

 . نوشته شده استMyAgent  براي شئcommand) تابع(در اين مثال متد . نشان مي دهد

 
 OTclمفسر فرمان -۴-۴شكل 

 
 به ( ايجاد مي شود     OTcl  منطبق است در فضاي     MyAgent كه با     OTcl از شئ     ١هنگامي كه نمونه  

 و كاربر سعي مي كند يك تابع     )”set myagent [new Agent/MyAgentOTcl]”:عنوان مثال از طريق فرمان    
 در ميان   myagent call-my-priv-func)” (OTcl$”:به عنوان مثال  (ند،   از آن را فراخواني ك    )متدي(خاصي  

 را  ”MyAgent::command“توابع اين شئ مي گردد و اگر تابع فراخواني شده پيدا نشود، تابع                      
اين پارامتر در قالب . فراخواني كرده و نام تابع مورد نظر را نيز به عنوان پارامتر به آن منتقل مي كند

argc/arv به اين ترتيب اگر عمليات خاصي براي اين تابع          . قل مي شود   منتOTcl     تعبيه شده باشد، آن 
به ) والد (٢ شئ جد commandدر غير اينصورت تابع . عمليات انجام مي شود، و نتايج را باز مي گرداند         

در صورتي كه تابع مورد بحث در        . صورت بازگشتي فراخواني مي شود تا تابع مورد نظر پيدا شود            
 نيز پيام خطارا   OTcl باز گردانده مي شود و        OTclهيچ يك از توابع والد نباشد، يك پيام خطا به شئ             

 را   ++C مي تواند رفتار يك شئ       OTclبه اين ترتيب يك كاربر در فضاي        . به كاربر منعكس مي كند    
 .كنترل كند

 
1 -Instance 
2 -Ancestor 



 ٣٧    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 ++C از درون برنامه  از درون برنامه  از درون برنامه  از درون برنامه OTclاجراي يك فرمان اجراي يك فرمان اجراي يك فرمان اجراي يك فرمان ----۴۴۴۴----۲۲۲۲----۴۴۴۴
 مي سازيم، ممكن است بخواهيم يك فرمان           ++Cه جديد در     هنگامي كه يك شئ شبك      

OTcl       پياده سازي تابع     ۵-۴شكل  .  را نيز براي آن شئ اجرا كنيم “MyPrivFunc”      را به عنوان يكي از 
 را وادار مي سازد تا مقادير متغيرهاي          OTclاين تابع مفسر     .  نشان مي دهد    ”MyAgent“متدهاي  
 .  نمايد را چاپmy_var2 و ١my_var1خصوصي

 

 
 ++C توسط يك شئ  OTclاجراي فرمان -۵-۴شكل 

 
 را بدست آورد كه يك ”()Tcl::instance“ مي بايست آدرس ++C از داخل OTclبراي اجراي يك فرمان 

 OTclبه اين ترتيب شما مي توانيد به توابعي دسترسي يابيد كه فرمانهاي                   . متغير ايستا است   
).  اين كار را انجام مي دهد      MyPrivFuncاولين خط تابع    ( نمايند    اجرا OTclرادريافت و توسط مفسر     

براي آگاهي از ليست كامل توابع      .  به مفسر را نشان مي دهد     OTclاين مثال دو روش انتقال فرمان        
 . مراجعه نماييدNS به مستندات OTclانتقال فرمانهاي 

 
 ”MyAgent“، اجرا و آزمايش ، اجرا و آزمايش ، اجرا و آزمايش ، اجرا و آزمايش ٢٢٢٢ ترجمه ترجمه ترجمه ترجمه----۵۵۵۵----۲۲۲۲----۴۴۴۴

 و اشياء ايجاد شده در      OTclي مختلف برقراري پيوند بين دست نويسهاي        تا به اينجا روشها    
با توجه به اينكه اجرا و      .  بررسي كرديم  ”MyAgent“ را با استفاده از نمونه        ++Cمحيط برنامه سازي    

 كمك نمايد در    ++C و   OTclآزمايش اين نمونه مي تواند به درك بيشتر خواننده از تكنيك پيوند               
 را ترجمه، اجرا و      ”MyAgent“ي ارائه مي نماييم كه با استفاده از آن مي توان               اين قسمت رويه ا    

 .آزمايش نمود
 
 . ذخيره كنيدns-2 را ايجاد و در فهرست ”ex-linkge.cc“فايل .١
 ) ارائه شده است۴متن اين برنامه در پيوست (   
  را اضافه ”ex-linkage.o“فايل   ٣ را باز كرده و در انتهاي فهرست فايلهاي مقصود”Makefile“ فايل .٢
 .كنيد   
 . مجدداً ترجمه كنيدMake را با استفاده از فرمان NSبسته نرم افزاري .٣

 
1 -Private member variable 
2 -Compile 
3 -Object Files 



 ٣٨    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 است كه شئ     OTclاين فايل حاوي فرمانهاي       .  را ايجاد كنيد    ”ex-linkage.tcl“ دست نويس    .٤
MyAgent    ۶-۴چنين شكل   هم)  آمده است  ۵متن اين دست نويس در پيوست       . ( را آزمايش مي كند 

 .اين دست نويس و نتيجه ناشي از اجراي آن را نشان مي دهد
 . اجرا كنيد”ns ex-linkage.tcl” را با استفاده از فرمانOTclدست نويس .٥
 

 

 
  و خروجي آن OTcl دست نويس آزمون گر -۶-۴شكل 

 
  جديد جديد جديد جديد٢٢٢٢ و كارگزارهاي و كارگزارهاي و كارگزارهاي و كارگزارهاي١١١١افزودن كاربردهاافزودن كاربردهاافزودن كاربردهاافزودن كاربردها----۳۳۳۳----۴۴۴۴

ئله با فرآيند ايجاد كاربردها و كارگزارهاي جديد آشنا         در اين قسمت از طريق ذكر يك مس        
اين .  ايجاد كنيمUDP برروي پروتكل ٣فرض كنيد مي خواهيم يك كاربرد چند رسانه اي . مي شويم

اين كاربرد به گونه اي است      . كاربرد رفتار يك كاربرد چند رسانه اي مجازي را شبيه سازي مي كند            
 بهره مي برد و با توجه سطوح پنجگانه نرخ رسانه موسوم به ٥ارسال و نرخ ٤كه از پنج زوج كدگذاري   

 . موجود در شبكه روش كدگذاري و نرخ ارسال را تغيير مي دهد٦به ازدحام
 

شود، طرفين  در اين كاربرد فرض مي كنيم هنگامي كه ارتباط فرستنده و گيرنده بر قرار مي 
پنج سطح به ترتيب از صفر تا چهار شماره           اين  . برروي يكي از سطوح پنجگانه توافق مي كنند         

براي سادگي فرض مي كنيم كه نرخ ارسال براي هريك از سطوح كد گذاري ثابت                . گذاري شده اند  
 .همچنين اندازه بسته ها صرفنظر از روش كدگذاري يكسان است. است

 
1 -Applications 
2 -Agents 
3 -Multimedia 
4 -Encoding 
5 -Transmission Rate 
6 -Congestion 



 ٣٩    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

ش و رو (فرستنده با نرخ ارسال      . اين كاربرد به بيان ساده به اين صورت عمل مي كند               
نرخ و  (شماره صفر اقدام به ارسال بسته ها مي كند و با اعالم گيرنده روش ارسال                      ) كدگذاري
گيرنده وظيفه دارد كه بر ازدحام شبكه نظارت كرده و الگوي            . بعدي را انتخاب مي كند    )  كدگذاري

اي از  براي تعيين ازدحام در شبكه يك نظارت تناوبي براي آگاهي از بسته ه             . مناسب را تعيين كند   
.  ثانيه است  ١ RTTدوره تناوب اين نظارت به اندازه هر          . دست رفته مورد استفاده قرار مي گيرد        

هنگامي كه بسته از دست برود، ازدحام در شبكه آشكار شده و گيرنده مقياس مناسب را به                         
 يك  در صورتي كه ازدحام نيز صورت نگرفته باشد گيرنده مقدار مقياس را            . فرستنده اعالم مي كند   

 .واحد اضافه مي كند
 را بررسي كرده و مشكل مهمي در اين كارگزار UDPقبل از پياده سازي اين كاربرد، كارگزار  

با توجه به آنكه تخصيص بسته و ارسال آن توسط اين كارگزار انجام مي شود، لذا                  . آشكار مي شود  
از سوي . جريان داده تلقي مي شود به عنوان UDPتمام اطالعات مورد نياز اين كاربرد از نظر كارگزار 

.  تنها بسته هايي را تخصيص مي دهد كه داراي سرآيند ثبت شده باشند                UDPديگر پياده سازي    
بنابراين مي بايست پياده سازي اين كارگزار را به گونه اي تصحيح كه داده هاي دريافت شده از                      

رد براي تحقيق بيشتر برروي       همچنين ممكن است بخواهيم از اين كارب         . كاربرد را ارسال كند    
بنابراين بايد راهي داشته باشيم     .  و مكانيزمهاي مديريت صف در آنها استفاده كنيم         IPمسيريابهاي  

 را به نوعي تصحيح     UDPلذا مي بايست كارگزار     . كه اين بسته ها را از ساير بسته ها متمايز نماييم           
 .ه ثبت نمايدكنيم كه نوع داده را در يكي از فيلدهاي بدون استفاد

 
 ”udp-mm.h” , “udp-mm.cc“ در فايل MMساختار سرآيند و كالس -۷-۴شكل 

 
 به عنوان نمونه استفاده كرده و سطوح         CBRبراي پياده سازي اين كاربرد از پياده سازي            

 نام كالس اين كاربرد     ++Cپس از بررسي سلسله مراتب كالسهاي       . پنجگانه را به آن اضافه مي كنيم      
نام منتاظر آن در    .  انتخاب مي كنيم   ”Application“ و به عنوان فرزند كالس       ”MmApp“صورت  را به   
OTcl     به صورت ، ”Application/MmApp”   رفتار فرستنده و گيرنده اين كاربرد در            .  خواهد بود

 
1 -Round Trip Time 



 ٤٠    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

“MmApp”     كارگزار تصحيح شده     .  پياده سازي مي شودUDP     كه از MmApp     ،پشتيباني مي كند 
“UdpMmAgent” اميده شده و فرزند كالس        ن“UdpAgent”  نام متناظر در سلسله مراتب     .  خواهد بود

 . است”Agent/UDP/UDPmm“ به صورت OTclاشياء 

 

 
 ”ns-packet.tcl“افزودن به فايل -۸-۴شكل 

 
MmApp Header :            براي ارتباطات در سطح كاربرد، سرآيندي با نامhdr_mm    در زبان C++  تعريف 

 اطالعاتي براي ارسال داشته باشد، اين اطالعات در قالب ساختار                ، كه كاربرد   هرزمان. كنيم مي
hdr_mm    به كارگزار UdpMmAgent   سپس اين كارگزار با توجه به اندازه شبيه سازي         .  ارسال مي شود

. شده از هر بسته داده، يك يا چند بسته تخصيص داده و داده ها را در سرآيند هر بسته مي نويسد                     
توجه كنيد كه كالس     . دهد ريف اين سرآيند و كالس مربوطه را نشان مي                تع  ۷-۴شكل   

”MultimediaHeaderClass”     از كالس “PacketHeaderClass”    پس از تعريف اين     .  منشعب شده است
 بايد جايگاه اين سرآيند را نيز در مجموعه سرآيندها به كمك              ++Cسرآيند در زبان برنامه نويسي       

 و متغيير   OTclسرآيند جديد   (اين تغييرات   .  است ”_off_mm“ متغير   اين.  مشخص كنيم  ١متغييري
off_mm_ (      مي بايست در فايلns-packet.tcl  اضافه شوند ).  به اين ترتيب سرآيند جديد      ) ۸-۴شكل

به اين ترتيب فرآيند ايجاد .  اضافه مي شودNSتعريف شده در مجموعه سرآيندهاي بسته نرم افزاري 
 به سرآيند   _off_mm با تعريف يك متغير و انقياد آن به            UdpMmAgetده و   سرآيند خاتمه پيدا كر   

 ۶ به پيوست    UDPبراي اطالع از ادامه كاربرد و كارگزار تغيير يافته           . جديد دسترسي خواهد داشت   
 .مراجعه كنيد

 

 
1 -Offset Variable 



 ٤١    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

MmApp Sender : استفاده مي ١فرستنده براي زمانبندي ارسال بسته بعدي كاربرد از يك زمان سنج 
 ()expire گرفته شده است داراي تابعي به نام ”TimerHandler“ كه از كالس     ”SendTimer“ كالس  . ندك

به دنبال آن يك نمونه از .   را فراخواني مي كندMmApp مربوط به شئ  ()send_mm_pktاست كه متد 
 ۹-۴شكل  .  تعريف مي كنيم   _snd_timer و تحت نام     MmApp ٢اين شئ را به عنوان عضو خصوصي         

 زمان ارسال بعدي    MmAppقبل از تنظيم اين زمان سنج،       .  را نشان مي دهد    SendTimerپياده سازي   
و اندازه بسته كه در دست نويس ورودي        ) يكي از سطوح پنجگانه   (را با استفاده از نرخ ارسال جاري        

نده  هنگامي كه يك بسته تصديق را از گير         MmApp. شبيه سازي ذكر شده است، محاسبه مي كند       
 .دريافت مي كند، پارامترهاي نرخ ارسال و كدگذاري را روزآمد مي كند

 

 
 SendTimerپياده سازي -۹-۴شكل 

 
1 -Timer 
2 -Private Member 



 ٤٢    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

MmAppReceiver :  :  :  :          گيرنده از يك زمان سنج موسوم به“ack_timer_”   اين زمان  .  استفاده مي كند
 برابر  RTTانگين   را زمانبندي مي كند كه تناوب آن با مي          ١ (ACK)سنج، موعد ارسال بسته تصديق      

هنگامي كه گيرنده بسته داده كاربرد را دريافت مي كند، تعداد بسته هاي دريافت شده و                    . است
هنگامي كه زمان سنج     . مي شمارد ) با استفاده از شماره ترتيب      (تعداد بسته هاي گم شده را          

“ack_timer_”     منقصي شود،  متد send_ack_pkt    از MmApp    ين تابع با توجه به     ا.  را فراخواني مي كند
شمارش بسته هاي رسيده و گم شده يكي از سطوح پنجگانه را انتخاب كرده و شمارنده ها را نيز                      

توجه . صفر كرده و يك بسته تصديق با مقدار تعيين شده سطح ارسال جديد به فرستنده مي فرستد
 بنابراين با دريافت اولين     .كنيد كه گيرنده هيچ فاز برقراري اتصالي يا روالي براي خاتمه آن ندارد              

 .بسته آغاز شده و به تناوب بسته هاي تصديق را ارسال كرده و هيچگاه متوقف نمي شود
 

UdpMmAgent :   روالUdpMmAgent      كه از كارگزار UdpAgent        اقتباس شده است از ويژگيهاي سه 
 :گانه زير بهره مي برد

 و يا اطالعات . ( مي نويسدMM داده  را در سرآيند بستهMmAppطالعات دريافت شده از  ا�
 ) منتقل مي كندMmAppدريافت شده از بسته را خوانده و به  
  تنها قطعه  UDPكارگزار . ( بسته ها را انجام مي دهد٣ و جمع آوري مجدد٢قطعه بندي �

 .)بندي را انجام مي دهد   
  MmAppراس بسته هاي  ب(IPv6)را در بيت اولويت )  باالترين مقدار اولويت (۱۵مقدار  �
 .تنظيم مي كند  
 
“Agent.h”     :               براي اينكه كاربرد جديد و كارگزار مربوط به آن در بسته نرم افزاريNS   قابل استفاده 
در متد  .  اضافه شود   ”Agent“ كارگزار به كالس      ٤بايست دو متد به صورت عمومي         باشد،  مي 

“Commnad”    از كالس “MmApp”    يك فرمان OTcl    به نام “attach-agent”   هنگامي .  تعريف شده است
 سعي مي كند كه خودش را به          ”MmApp“ دريافت مي شود،      OTclكه اين فرمان از دست نويس        

 را از كارگزار زيرين فراخواني       ”()supportMM“قبل از اين اتصال، تابع       . كارگزار زيرين متصل كند    
ا كنترل كند و در صورتي كه پاسخ مثبت           كند تا پشتيباني آن كارگزار از كاربرد چند رسانه ر            مي

 ”UdpMmApp“عليرغم اينكه اين دو تابع در كالس           .  را فرا مي خواند     ”()enableMM“باشد، تابع   
تعريف نشده اند و به اين ترتيب دو تابع عمومي          ) ”Agent“يعني  (تعريف شده اند ولي در كالس والد        
ي كه برنامه ها را  ترجمه مي كنيم يك پيام خطا            بنابراين هنگام . كالس كارگزار فراخواني مي شوند    

اين مشكل بر طرف    ) ”agent.h“در فايل   (با درج دو متد به عنوان رويه هاي عمومي           . توليد مي شود  
 .خواهد شد

 
1 -Acknowledge 
2 -Segmentation 
3 -Re-Assembly 
4 -Public 



 ٤٣    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 

 
 Agentافزودن دو تابع به كالس -۱۰-۴شكل 

 
گزار آخرين كار تنظيم    پس از پياده سازي تمام اجزاء كاربرد و كار              :”ns-default.tcl“تصحيح فايل   تصحيح فايل   تصحيح فايل   تصحيح فايل   

مثالي از تنظيم مقادير    .  است ”ns-default.tcl“مقادير پيش فرض براي پارامترهاي پيكربندي در فايل         
اين مقادير براي پارامترهاي به كاربرده مي شوند كه           .  ديده مي شود   ۱۱-۴پيش فرض در شكل      

 . تعريف شده اندMmAppتوسط 
 

 
 رامترهاتنظيم مقادير پيش فرض پا-۱۱-۴شكل 

 
 : مي توانيد از رويه زير براي كنترل مرحله به مرحله استفاده كنيدNSقبل از ترجمه مجدد 

 
  ns-2 را در زير فهرست ”mm-app.h” , “mm-app.cc”, “udp-mm.h”, “udp-mm.cc“فايلهاي .١

 )۶پيوست . (ايجاد كنيد   
 . ثبت كنيد”ns-packet.tcl“سرآيند كاربرد جديد را در فايل .٢
 . اضافه كنيد”agent.h“ را در فايل ”Agent“دو متد جديد براي كالس كارگزار .٣
 . درج كنيد”ns-default.tcl“مقادير پيش فرض پارامترها را در فايل .٤

 
 را در ليست فايلهاي     ”udp-mm.o“ و   ”mm-app.o“ را بازكرده و     Makefileپس از انجام موارد فوق فايل       

 . را مجدداً ترجمه كنيدmake ، NSتفاده از فرمان مقصد اضافه كنيد و با اس



 ٤٤    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 
 همبندي و سناريوي شبيه سازي-۱۲-۴شكل 

 
 يك همبندي و سناريوي شبيه سازي را به منظور آزمايش اين كاربرد و كارگزارش نشان ۱۲-۴شكل 

 . دست نويس شبيه سازي آزمايشي مشاهده مي شود۱۳-۴مي دهد و در شكل 
set ns [new Simulator]
…
$ns duplex-link $node_(r1) $node_(r2) 2Mb 10ms RED 
…
#Setup RED queue parameter
$ns queue-limit $node_(r1) $node_(r2) 20
Queue/RED set thresh_ 5
Queue/RED set maxthresh_ 10
Queue/RED set q_weight_ 0.002
Queue/RED set ave_ 0
…
#Setup a MM UDP connection
set udp_s [new Agent/UDP/UDPmm]
set udp_r [new Agent/UDP/UDPmm]
$ns attach-agent $node_(s1) $udp_s
$ns attach-agent $node_(s3) $udp_r
$ns connect $udp_s $udp_r
$udp_s set packetSize_ 1000
$udp_r set packetSize_ 1000
$udp_s set fid_ 1
$udp_r set fid_ 1
#Setup a MM Application
set mmapp_s [new Application/MmApp]
set mmapp_r [new Application/MmApp]
$mmapp_s attach-agent $udp_s
$mmapp_r attach-agent $udp_r
$mmapp_s set pktsize_ 1000
$mmapp_s set random_ false
…
#Simulation Scenario
$ns at 0.0 "$ftp start"
$ns at 1.0 "$mmapp_s start"
$ns at 7.0 "finish"
$ns run

 
 MmApp دست نويس آزمايش -۱۳-۴شكل 

 
  افزودن صف جديد افزودن صف جديد افزودن صف جديد افزودن صف جديد----۴۴۴۴----۴۴۴۴

 Drop-Tailاين صف از نوع     . در اين قسمت صف خروجي يك مسيرياب را درنظر مي گيريم            
اين مسيرياب دو نوع بسته .  استRound-Robinبوده و مكانيزم خارج كردن بسته ها از آن زمان بندي 

 يك دسته بسته هاي معمولي و ديگري بسته هايي           را در صفهاي خروجي خود نگهداري مي كند،        
 و برروي كارگزار MmAppبه عنوان مثال بسته هايي كه توسط كاربرد   . ( هستند ۱۵كه داراي اولويت    



 ٤٥    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

UDPmm     در واقع در صف خروجي اين مسيرياب بسته هاي با اولويت            .)  در بخش قبل بررسي شدند
 صف قرار مي گيرند و مسيرياب قديمي ترين بسته را در كنار ساير بسته ها در) باالترين اولويت (۱۵

 .از هريك از دو گروه و به نوبت خارج مي كند

 
 DtRrQueueپياده سازي كالس -۱۴-۴شكل 

  
اين دو صف را    .  تشكيل مي شود   FIFOصف خروجي در اين مسيرياب از دو صف منطقي با نظام              

LQ1   و LQ2  زه صف فيزيكي    اندازة مجموع اين دوصف با اندا      .  مي ناميم(PQ)     برابر است، به عبارت 
براي پياده سازي يك صف با رفتار        .  در مورد اندازه صفها برقراراست      LQ1 + LQ2 = PQديگر رابطه   
، هنگامي كه يك بسته براي ورود به صف دريافت مي شود، مدير صف Drop-Tail از نوع ١صف گذاري

 
1 -Enqueue 



 ٤٦    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 كمتر باشد با توجه به فيلد        PQ مجموع از     را كنترل كرده و در صورتي كه اين         LQ1+LQ2مجموع  
 مدير صف در Round-Robinبراي پياده سازي رفتار .  آن را در صف مربوطه وارد مي كند  اولويت بسته، 

به عبارت ديگر در    . ، به ترتيب خارج مي كند     LQ2 و   LQ1هر نوبت يك بسته را از هر يك از دو صف            
 .از صفها خارج مي شوند) يك به يك (۱:۱ها به نرخ صورتي كه هر دوصف داراي بسته باشند، بسته 

 
 انتخاب كرده   DtRrQueue١به منظور پياده سازي اين صف، نام شئ مربوط به اين صف را                  

.  است Queue/DTRR به صورت    OTclنام متناظر آن در     . اين شئ از شئ صف اقتباس شده است       . ايم
ده است بسته اي را دريافت مي كند، تابع         پياده سازي ش  Queue كه در كالس     recvهنگامي كه متد    

enqueu                  نباشد، تابع    )مسدود( را فراخواني كرده و هنگامي كه پيوند ارتباطي بلوك dequeu  را 
هنگامي كه پيوند ارتباطي نيز از حالت بلوك خارج مي شود نيز اين تابع فراخواني                   . خواند فرامي
 مجدداً با توجه به نظام مورد نظر          DtRrQueue بنابراين مي بايست اين دو تابع براي شئ         . شود مي

براي .  را نشان مي دهد     dequeue و   enqueue توصيف اين كالس و توابع       ۱۴-۴شكل  . بازنويسي شوند 
 . مراجعه نماييد۷اطالعات بيشتر به پيوست 

 
 REDبراي آزمايش اين صف جديد دست نويس بخش قبلي را تغيير داده و در آن صفهاي                  

 اين دست نويس تغيير يافته را نشان          ۱۵-۴شكل  .  جايگزين مي كنيم   DtRrي از نوع    را با صفهاي  
 .دهد مي

set ns [new Simulator]
…
$ns duplex-link $node_(s1) $node_(r1) 5Mb 3ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(s2) $node_(r1) 5Mb 3ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(r1) $node_(r2) 2Mb 10ms DTRR
$ns duplex-link $node_(s3) $node_(r2) 5Mb 3ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(s4) $node_(r2) 5Mb 3ms DropTail 
#Set DTRR queue size to 20
$ns queue-limit $node_(r1) $node_(r2) 20
…
#Simulation Scenario
$ns at 0.0 "$ftp start"
$ns at 1.0 "$mmapp_s start"
$ns at 7.0 "finish"
$ns run

 DtRrQueue دست نويس آزمايش -۱۵-۴شكل 
 
  مثال شبكه هاي محلي مثال شبكه هاي محلي مثال شبكه هاي محلي مثال شبكه هاي محلي----۵۵۵۵----۴۴۴۴

در اين بخش به بررسي مثالي مي پردازيم كه يك شبكه محلي ساده را شبيه سازي                        
متن كامل دست نويس    .  همبندي و سناريوي شبيه سازي را نشان مي دهد          ۱۶-۴شكل  . نمايد مي

 .تر اين مثال به خواننده واگذار مي شودبررسي بيش.  مي باشد۸اين شبيه سازي در پيوست 

 
1 -Drop-Tail, Round Robin Queue 



 ٤٧    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 
 همبندي و سناريو شبيه سازي شبكه هاي محلي-۱۶-۴شكل 

 
 مثال چند پراكنيمثال چند پراكنيمثال چند پراكنيمثال چند پراكني----۶۶۶۶----۴۴۴۴

 گرفته شده است و در آن سناريوي          VINT/NSاين مثال از پنجمين كارگاه شبيه ساز             
يد شده   خروجي تول  ۱۷-۴شكل  . گيرد شبيه سازي و همبندي چندپراكني مورد بررسي قرار مي          

 . آمده است۹متن كامل دست نويس اين مثال در پيوست . دهد  را نشان ميNAM١توسط نرم افزار 

 
 )شبيه سازي چند پراكني (NAMخروجي نرم افزار -۱۷-۴شكل 

 
 ٢٢٢٢مثال سرويس دهنده تورجهان گسترمثال سرويس دهنده تورجهان گسترمثال سرويس دهنده تورجهان گسترمثال سرويس دهنده تورجهان گستر----۷۷۷۷----۴۴۴۴

مورد همبندي شبكه .  گرفته شده است VINT/NSاين مثال نيز از پنجمين كارگاه شبيه ساز      
متن كامل دست نويسهاي مربوط به اين شبيه سازي در پيوست          .  ديده مي شود   ۱۸-۴نظر در شكل    

توجه داشته باشيد كه براي اجراي اين دست نويس برروي كامپيوتر خودتان                  .  آمده است   ۱۰
 . را در ابتداي دست نويس به طور مناسب تغيير دهيد”http-mod.tcl“بايست مسير فايل  مي

 
 همبندي شبكه در شبيه سازي تورجهان گستر-۱۸-۴شكل 

 
1 -Network Animator 
2 -World Wide Web Server 



 ٤٨    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 مراجع مراجع مراجع مراجع ----۵۵۵۵
در اين بخش به بررسي مراجعي مي پردازيم كه كاربران عالقه مند مي توانند براي دريافت اطالعات            

نظر به اينكه تمام اين مراجع برروي       .  و ساير اجزاء  عملياتي به آنها مراجعه نمايند       NSبيشتر در مورد    
 ممكن است در هنگامي كه شما اين گزارش را مطالعه مي نماييد؛ اين                    اينترنت قرار دارند لذا    

 .ها تغيير كرده باشند نشاني
1. VINT project home page: http://www.isi.edu/nsnam/vint 
2. NS Home page: http://www.isi.edu/nsnam/ns 
3. NS Tutorial: http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/ 
4. NS Installation: http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-build.html 
5. NS Manula page: http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-documentation.html 
6. NS Class Hierarchy: http://www-sop.inria.fr/rodeo/personnel/Antoine.Clerget/ns 
7. Tcl/Tk Quick Reference Guide: http://www.slac.stanford.edu/~raines/tkref.html 
8. OTcl Tutorial (Berkeley Version): http://bmrc.berkeley.edu/research/cmt/cmtdoc/OTcl 
9. OTcl Tutorial (MIT Version): ftp://ftp.tns.lcs.mit.edu/pub/OTcl/README.html 
10. Network Animator (NAM): http://www.isi.edu/nsnam/nam 
 



 ٤٩    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 دست نويس مربوط به يك شبيه سازي سادهدست نويس مربوط به يك شبيه سازي سادهدست نويس مربوط به يك شبيه سازي سادهدست نويس مربوط به يك شبيه سازي ساده :  :  :  : ۱۱۱۱پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ns_simple.tcl” 

 
#Create a simulator object
set ns [new Simulator]

#Define different colors for data flows (for NAM)
$ns color 1 Blue
$ns color 2 Red

#Open the NAM trace file
set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf

#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {

global ns nf
$ns flush-trace
#Close the NAM trace file
close $nf
#Execute NAM on the trace file
exec nam out.nam &

        exit 0
}

#Create four nodes
set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set n3 [$ns node]

#Create links between the nodes
$ns duplex-link $n0 $n2 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n2 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n2 $n3 1.7Mb 20ms DropTail

#Set Queue Size of link (n2-n3) to 10
$ns queue-limit $n2 $n3 10

#Give node position (for NAM)
$ns duplex-link-op $n0 $n2 orient right-down
$ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up
$ns duplex-link-op $n2 $n3 orient right

#Monitor the queue for link (n2-n3). (for NAM)
$ns duplex-link-op $n2 $n3 queuePos 0.5

#Setup a TCP connection
set tcp [new Agent/TCP]
$tcp set class_ 2
$ns attach-agent $n0 $tcp
set sink [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $n3 $sink
$ns connect $tcp $sink
$tcp set fid_ 1

#Setup a FTP over TCP connection
set ftp [new Application/FTP]
$ftp attach-agent $tcp
$ftp set type_ FTP

#Setup a UDP connection
set udp [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n1 $udp
set null [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n3 $null
$ns connect $udp $null
$udp set fid_ 2

#Setup a CBR over UDP connection
set cbr [new Application/Traffic/CBR]
$cbr attach-agent $udp



 ٥٠    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

$cbr set type_ CBR
$cbr set packet_size_ 1000
$cbr set rate_ 1mb
$cbr set random_ false

#Schedule events for the CBR and FTP agents
$ns at 0.1 "$cbr start"
$ns at 1.0 "$ftp start"
$ns at 4.0 "$ftp stop"
$ns at 4.5 "$cbr stop"

#Detach tcp and sink agents (not really necessary)
$ns at 4.5 "$ns detach-agent $n0 $tcp ; $ns detach-agent $n3 $sink"

#Call the finish procedure after 5 seconds of simulation time
$ns at 5.0 "finish"

#Print CBR packet size and interval
puts "CBR packet size = [$cbr set packet_size_]"
puts "CBR interval = [$cbr set interval_]"

#Run the simulation
$ns run



 ٥١    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

 دست نويس مربوط به يك شبيه سازي ساده با رديابيدست نويس مربوط به يك شبيه سازي ساده با رديابيدست نويس مربوط به يك شبيه سازي ساده با رديابيدست نويس مربوط به يك شبيه سازي ساده با رديابي :  :  :  : ۲۲۲۲پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ns_simple_trace.tcl” 

 
#Create a simulator object
set ns [new Simulator]

#Define different colors for data flows (for NAM)
$ns color 1 Blue
$ns color 2 Red

#Open the NAM trace file
set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf

#Open the Trace file
set tf [open out.tr w]
$ns trace-all $tf

#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {

global ns nf tf
$ns flush-trace
#Close the NAM trace file
close $nf
#Close the Trace file
close $tf
#Execute NAM on the trace file
exec nam out.nam &

        exit 0
}

#Create four nodes
set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set n3 [$ns node]

#Create links between the nodes
$ns duplex-link $n0 $n2 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n2 2Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n2 $n3 1.7Mb 20ms DropTail

#Set Queue Size of link (n2-n3) to 10
$ns queue-limit $n2 $n3 10

#Give node position (for NAM)
$ns duplex-link-op $n0 $n2 orient right-down
$ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up
$ns duplex-link-op $n2 $n3 orient right

#Monitor the queue for link (n2-n3). (for NAM)
$ns duplex-link-op $n2 $n3 queuePos 0.5

#Setup a TCP connection
set tcp [new Agent/TCP]
$tcp set class_ 2
$ns attach-agent $n0 $tcp
set sink [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $n3 $sink
$ns connect $tcp $sink
$tcp set fid_ 1

#Setup a FTP over TCP connection
set ftp [new Application/FTP]
$ftp attach-agent $tcp
$ftp set type_ FTP

#Setup a UDP connection
set udp [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n1 $udp
set null [new Agent/Null]
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$ns attach-agent $n3 $null
$ns connect $udp $null
$udp set fid_ 2

#Setup a CBR over UDP connection
set cbr [new Application/Traffic/CBR]
$cbr attach-agent $udp
$cbr set type_ CBR
$cbr set packet_size_ 1000
$cbr set rate_ 1mb
$cbr set random_ false

#Schedule events for the CBR and FTP agents
$ns at 0.1 "$cbr start"
$ns at 1.0 "$ftp start"
$ns at 4.0 "$ftp stop"
$ns at 4.5 "$cbr stop"

#Detach tcp and sink agents (not really necessary)
$ns at 4.5 "$ns detach-agent $n0 $tcp ; $ns detach-agent $n3 $sink"

#Call the finish procedure after 5 seconds of simulation time
$ns at 5.0 "finish"

#Print CBR packet size and interval
puts "CBR packet size = [$cbr set packet_size_]"
puts "CBR interval = [$cbr set interval_]"

#Run the simulation
$ns run
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 REDدست نويس مربوط به صف دست نويس مربوط به صف دست نويس مربوط به صف دست نويس مربوط به صف  :  :  :  : ۳۳۳۳پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “red.tcl” 

 
# RED Queue Monitor Siulation Script

set ns [new Simulator]
#
# Create a simple six node topology:
#
#        s1                 s3
# \ /
# 10Mb,2ms \  1.5Mb,20ms   / 10Mb,4ms
#           r1 --------- r2
# 10Mb,3ms /               \ 10Mb,5ms
# / \
#        s2                 s4 
#
set node_(s1) [$ns node]
set node_(s2) [$ns node]
set node_(r1) [$ns node]
set node_(r2) [$ns node]
set node_(s3) [$ns node]
set node_(s4) [$ns node]

$ns duplex-link $node_(s1) $node_(r1) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(s2) $node_(r1) 10Mb 3ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(r1) $node_(r2) 1.5Mb 20ms RED 
$ns queue-limit $node_(r1) $node_(r2) 25
$ns queue-limit $node_(r2) $node_(r1) 25
$ns duplex-link $node_(s3) $node_(r2) 10Mb 4ms DropTail 
$ns duplex-link $node_(s4) $node_(r2) 10Mb 5ms DropTail 

$ns duplex-link-op $node_(s1) $node_(r1) orient right-down
$ns duplex-link-op $node_(s2) $node_(r1) orient right-up
$ns duplex-link-op $node_(r1) $node_(r2) orient right
$ns duplex-link-op $node_(r1) $node_(r2) queuePos 0
$ns duplex-link-op $node_(r2) $node_(r1) queuePos 0
$ns duplex-link-op $node_(s3) $node_(r2) orient left-down
$ns duplex-link-op $node_(s4) $node_(r2) orient left-up

set tcp1 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s1) TCPSink $node_(s3) 0]
$tcp1 set window_ 15
set tcp2 [$ns create-connection TCP/Reno $node_(s2) TCPSink $node_(s3) 1]
$tcp2 set window_ 15
set ftp1 [$tcp1 attach-source FTP]
set ftp2 [$tcp2 attach-source FTP]

# Tracing a queue
set redq [[$ns link $node_(r1) $node_(r2)] queue]
set tchan_ [open all.q w]
$redq trace curq_
$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

$ns at 0.0 "$ftp1 start"
$ns at 3.0 "$ftp2 start"
$ns at 10 "finish"

# Define 'finish' procedure (include post-simulation processes)
proc finish {} {

global tchan_
set awkCode {

{
    if ($1 == "Q" && NF>2) {

print $2, $3 >> "temp.q";
set end $2

}
    else if ($1 == "a" && NF>2)

print $2, $3 >> "temp.a";
}

}
set f [open temp.queue w]
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puts $f "TitleText: red"
puts $f "Device: Postscript"

if { [info exists tchan_] } {
close $tchan_

}
exec rm -f temp.q temp.a
exec touch temp.a temp.q

exec awk $awkCode all.q

puts $f \"queue
exec cat temp.q >@ $f
puts $f \n\"ave_queue
exec cat temp.a >@ $f
close $f
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.queue &

    exit 0
}

$ns run
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 متن برنامه مربوط به پيوندمتن برنامه مربوط به پيوندمتن برنامه مربوط به پيوندمتن برنامه مربوط به پيوند :  :  :  : ۴۴۴۴پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ex-linkage.cc” 

 
// ex-linkage.cc
// Example of a simple and dull Agent that
// illustrates the use of OTcl linkages

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "agent.h"

class MyAgent : public Agent {
public:

MyAgent();
protected:

int command(int argc, const char*const* argv);
private:
        int    my_var1;
        double my_var2;

void MyPrivFunc(void);
};

static class MyAgentClass : public TclClass {
public:

MyAgentClass() : TclClass("Agent/MyAgentOTcl") {}
TclObject* create(int, const char*const*) {

return(new MyAgent());
}

} class_my_agent;

MyAgent::MyAgent() : Agent(PT_UDP) {
       bind("my_var1_OTcl", &my_var1);
       bind("my_var2_OTcl", &my_var2);
}

int MyAgent::command(int argc, const char*const* argv) {
      if(argc == 2) {
           if(strcmp(argv[1], "call-my-priv-func") == 0) {

MyPrivFunc();
return(TCL_OK);

}
}
return(Agent::command(argc, argv));

}

void MyAgent::MyPrivFunc(void) {
Tcl& tcl = Tcl::instance();
tcl.eval("puts \"Message From MyPrivFunc\"");
tcl.evalf("puts \"     my_var1 = %d\"", my_var1);
tcl.evalf("puts \"     my_var2 = %f\"", my_var2);

}
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 دددددست نويس مربوط پيوندست نويس مربوط پيوندست نويس مربوط پيوندست نويس مربوط پيون :  :  :  : ۵۵۵۵پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ex-linkage.tcl” 

 
# ex-Linkage.tcl

# Create MyAgent (This will give two warning messages that
# no default vaules exist for my_var1_OTcl and my_var2_OTcl)
set myagent [new Agent/MyAgentOTcl]

# Set configurable parameters of MyAgent
$myagent set my_var1_OTcl 2
$myagent set my_var2_OTcl 3.14

# Give a command to MyAgent
$myagent call-my-priv-func
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 فايلهاي كاربرد چند رسانهفايلهاي كاربرد چند رسانهفايلهاي كاربرد چند رسانهفايلهاي كاربرد چند رسانه :  :  :  : ۶۶۶۶پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “mm-app.h, mm-app.cc, udp-mm.h, udp-mm.cc” 

 
//
// File: mm-app.h
//

#include "timer-handler.h"
#include "packet.h"
#include "app.h"
#include "udp-mm.h"

// This is used for receiver's received packet accounting
struct pkt_accounting {

int last_seq; // sequence number of last received MM pkt
        int last_scale; // rate (0-4) of last acked

int lost_pkts; // number of lost pkts since last ack
int recv_pkts; // number of received pkts since last ack
double rtt; // round trip time

};

class MmApp;

// Sender uses this timer to
// schedule next app data packet transmission time
class SendTimer : public TimerHandler {
public:

SendTimer(MmApp* t) : TimerHandler(), t_(t) {}
inline virtual void expire(Event*);

protected:
MmApp* t_;

};

// Reciver uses this timer to schedule
// next ack packet transmission time
class AckTimer : public TimerHandler {
public:

AckTimer(MmApp* t) : TimerHandler(), t_(t) {}
inline virtual void expire(Event*);

protected:
MmApp* t_;

};

// Mulitmedia Application Class Definition
class MmApp : public Application {
public:

MmApp();
void send_mm_pkt(); // called by SendTimer:expire (Sender)
void send_ack_pkt(); // called by AckTimer:expire (Receiver)

protected:
int command(int argc, const char*const* argv);
void start(); // Start sending data packets (Sender)
void stop(); // Stop sending data packets (Sender)

private:
void init();
inline double next_snd_time(); // (Sender)
virtual void recv_msg(int nbytes, const char *msg = 0); // (Sender/Receiver)
void set_scale(const hdr_mm *mh_buf); // (Sender)
void adjust_scale(void); // (Receiver)
void account_recv_pkt(const hdr_mm *mh_buf); // (Receiver)
void init_recv_pkt_accounting(); // (Receiver)

double rate[5];        // Transmission rates associated to scale values
double interval_; // Application data packet transmission interval
int pktsize_; // Application data packet size
int random_;           // If 1 add randomness to the interval
int running_;        // If 1 application is running
int seq_; // Application data packet sequence number
int scale_; // Media scale parameter
pkt_accounting p_accnt;



 ٥٨    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

SendTimer snd_timer_; // SendTimer
AckTimer ack_timer_; // AckTimer

};
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//
// File: mm-app.cc
//

#include "random.h"
#include "mm-app.h"

// MmApp OTcl linkage class
static class MmAppClass : public TclClass {
public:
MmAppClass() : TclClass("Application/MmApp") {}
TclObject* create(int, const char*const*) {
return (new MmApp);

}
} class_app_mm;

// When snd_timer_ expires call MmApp:send_mm_pkt()
void SendTimer::expire(Event*)
{
t_->send_mm_pkt();

}

// When ack_timer_ expires call MmApp:send_ack_pkt()
void AckTimer::expire(Event*)
{
t_->send_ack_pkt();

}

// Constructor (also initialize instances of timers)
MmApp::MmApp() : running_(0), snd_timer_(this), ack_timer_(this)
{
  bind_bw("rate0_", &rate[0]);
  bind_bw("rate1_", &rate[1]);
  bind_bw("rate2_", &rate[2]);
  bind_bw("rate3_", &rate[3]);
  bind_bw("rate4_", &rate[4]);
bind("pktsize_", &pktsize_);
bind_bool("random_", &random_);

}

// OTcl command interpreter
int MmApp::command(int argc, const char*const* argv)
{
Tcl& tcl = Tcl::instance();

  if (argc == 3) {
    if (strcmp(argv[1], "attach-agent") == 0) {
      agent_ = (Agent*) TclObject::lookup(argv[2]);
      if (agent_ == 0) {

tcl.resultf("no such agent %s", argv[2]);
return(TCL_ERROR);

}

// Make sure the underlying agent support MM
if(agent_->supportMM()) {
agent_->enableMM();

}
else {
tcl.resultf("agent \"%s\" does not support MM Application", argv[2]);
return(TCL_ERROR);

}

agent_->attachApp(this);
return(TCL_OK);

}
}
return (Application::command(argc, argv));

}

void MmApp::init()
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{
  scale_ = 0; // Start at minimum rate
  seq_ = 0;   // MM sequence number (start from 0)
  interval_ = (double)(pktsize_ << 3)/(double)rate[scale_];
}

void MmApp::start()
{
init();

  running_ = 1;
send_mm_pkt();

}

void MmApp::stop()
{
  running_ = 0;
}

// Send application data packet
void MmApp::send_mm_pkt()
{
hdr_mm mh_buf;

if (running_) {
// the below info is passed to UDPmm agent, which will write it
// to MM header after packet creation.
mh_buf.ack = 0;            // This is a MM packet
mh_buf.seq = seq_++; // MM sequece number
mh_buf.nbytes = pktsize_; // Size of MM packet (NOT UDP packet size)
mh_buf.time = Scheduler::instance().clock(); // Current time
mh_buf.scale = scale_; // Current scale value
agent_->sendmsg(pktsize_, (char*) &mh_buf); // send to UDP

// Reschedule the send_pkt timer
double next_time_ = next_snd_time();

    if(next_time_ > 0) snd_timer_.resched(next_time_);
}

}

// Schedule next data packet transmission time
double MmApp::next_snd_time()
{
// Recompute interval in case rate or size chages

  interval_ = (double)(pktsize_ << 3)/(double)rate[scale_];
double next_time_ = interval_;
if(random_)
next_time_ += interval_ * Random::uniform(-0.5, 0.5);

return next_time_;
}

// Receive message from underlying agent
void MmApp::recv_msg(int nbytes, const char *msg = 0)
{
if(msg) {
hdr_mm* mh_buf = (hdr_mm*) msg;

if(mh_buf->ack == 1) {
// If received packet is ACK packet
set_scale(mh_buf);

}
else {
// If received packet is MM packet
account_recv_pkt(mh_buf);
if(mh_buf->seq == 0) send_ack_pkt();

}
}

}

// Sender sets its scale to what reciver notifies
void MmApp::set_scale(const hdr_mm *mh_buf)
{
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scale_ = mh_buf->scale;
}

void MmApp::account_recv_pkt(const hdr_mm *mh_buf)
{
double local_time = Scheduler::instance().clock();

// Calculate RTT
if(mh_buf->seq == 0) {
init_recv_pkt_accounting();

  p_accnt.rtt = 2*(local_time - mh_buf->time);
}
else

    p_accnt.rtt = 0.9 * p_accnt.rtt + 0.1 * 2*(local_time - mh_buf->time);

// Count Received packets and Calculate Packet Loss
p_accnt.recv_pkts ++;
p_accnt.lost_pkts += (mh_buf->seq - p_accnt.last_seq - 1);
p_accnt.last_seq = mh_buf->seq;

}

void MmApp::init_recv_pkt_accounting()
{
p_accnt.last_seq = -1;

  p_accnt.last_scale = 0; 
  p_accnt.lost_pkts = 0;
  p_accnt.recv_pkts = 0;
}

void MmApp::send_ack_pkt(void)
{
double local_time = Scheduler::instance().clock();

adjust_scale();

// send ack message
hdr_mm ack_buf;

  ack_buf.ack = 1;  // this packet is ack packet
ack_buf.time = local_time;

  ack_buf.nbytes = 40;  // Ack packet size is 40 Bytes
ack_buf.scale = p_accnt.last_scale;
agent_->sendmsg(ack_buf.nbytes, (char*) &ack_buf);

// schedul next ACK time
ack_timer_.resched(p_accnt.rtt);

}

void MmApp::adjust_scale(void)
{
  if(p_accnt.recv_pkts > 0) {
    if(p_accnt.lost_pkts > 0)

p_accnt.last_scale = (int)(p_accnt.last_scale / 2);
else {
p_accnt.last_scale++;

      if(p_accnt.last_scale > 4) p_accnt.last_scale = 4;
}

}
  p_accnt.recv_pkts = 0;
  p_accnt.lost_pkts = 0;
}
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//
// File: udp-mm.h
//

#ifndef ns_udp_mm_h
#define ns_udp_mm_h

#include "udp.h"
#include "ip.h"

// Multimedia Header Structure
struct hdr_mm {

int ack; // is it ack packet?
int seq; // mm sequence number
int nbytes; // bytes for mm pkt
double time; // current time
int scale;   // scale (0-4) associated with data rates

// Packet header access functions
static int offset_;
inline static int& offset() { return offset_; }
inline static hdr_mm* access(const Packet* p) {

return (hdr_mm*) p->access(offset_);
}

};

// Used for Re-assemble segmented (by UDP) MM packet
struct asm_mm {

int seq; // mm sequence number
int rbytes; // currently received bytes
int tbytes; // total bytes to receive for MM packet

};

// UdpMmAgent Class definition
class UdpMmAgent : public UdpAgent {
public:

UdpMmAgent();
UdpMmAgent(packet_t);
virtual int supportMM() { return 1; }
virtual void enableMM() { support_mm_ = 1; }
virtual void sendmsg(int nbytes, const char *flags = 0);
void recv(Packet*, Handler*);

protected:
int support_mm_; // set to 1 if above is MmApp

private:
asm_mm asm_info; // packet re-assembly information

};

#endif
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//
// File: udp-mm.cc
//

#include "udp-mm.h"
#include "rtp.h"
#include "random.h"
#include <string.h>

int hdr_mm::offset_;

// Mulitmedia Header Class
static class MultimediaHeaderClass : public PacketHeaderClass {
public:

MultimediaHeaderClass() : PacketHeaderClass("PacketHeader/Multimedia",
sizeof(hdr_mm)) {

bind_offset(&hdr_mm::offset_);
}

} class_mmhdr;

// UdpMmAgent OTcl linkage class
static class UdpMmAgentClass : public TclClass {
public:

UdpMmAgentClass() : TclClass("Agent/UDP/UDPmm") {}
TclObject* create(int, const char*const*) {

return (new UdpMmAgent());
}

} class_udpmm_agent;

// Constructor (with no arg)
UdpMmAgent::UdpMmAgent() : UdpAgent()
{

support_mm_ = 0;
asm_info.seq = -1;

}

UdpMmAgent::UdpMmAgent(packet_t type) : UdpAgent(type)
{

support_mm_ = 0;
asm_info.seq = -1;

}

// Add Support of Multimedia Application to UdpAgent::sendmsg
void UdpMmAgent::sendmsg(int nbytes, const char* flags)
{

Packet *p;
int n, remain;

if (size_) {
n = (nbytes/size_ + (nbytes%size_ ? 1 : 0));
remain = nbytes%size_;

}
else

printf("Error: UDPmm size = 0\n");

if (nbytes == -1) {
printf("Error: sendmsg() for UDPmm should not be -1\n");
return;

}
double local_time =Scheduler::instance().clock();
while (n-- > 0) {

p = allocpkt();
if(n==0 && remain>0) hdr_cmn::access(p)->size() = remain;
else hdr_cmn::access(p)->size() = size_;
hdr_rtp* rh = hdr_rtp::access(p);
rh->flags() = 0;
rh->seqno() = ++seqno_;
hdr_cmn::access(p)->timestamp() =
    (u_int32_t)(SAMPLERATE*local_time);
// to eliminate recv to use MM fields for non MM packets
hdr_mm* mh = hdr_mm::access(p);
mh->ack = 0;
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mh->seq = 0;
mh->nbytes = 0;
mh->time = 0;
mh->scale = 0;
// mm udp packets are distinguished by setting the ip
// priority bit to 15 (Max Priority).
if(support_mm_) {

hdr_ip* ih = hdr_ip::access(p);
ih->prio_ = 15;
if(flags) // MM Seq Num is passed as flags

memcpy(mh, flags, sizeof(hdr_mm));
}
// add "beginning of talkspurt" labels (tcl/ex/test-rcvr.tcl)
if (flags && (0 ==strcmp(flags, "NEW_BURST")))

rh->flags() |= RTP_M;
target_->recv(p);

}
idle();

}

// Support Packet Re-Assembly and Multimedia Application
void UdpMmAgent::recv(Packet* p, Handler*)
{

hdr_ip* ih = hdr_ip::access(p);
int bytes_to_deliver = hdr_cmn::access(p)->size();

// if it is a MM packet (data or ack)
if(ih->prio_ == 15) { 

if(app_) { // if MM Application exists
// re-assemble MM Application packet if segmented
hdr_mm* mh = hdr_mm::access(p);
if(mh->seq == asm_info.seq)

asm_info.rbytes += hdr_cmn::access(p)->size();
else {

asm_info.seq = mh->seq;
asm_info.tbytes = mh->nbytes;
asm_info.rbytes = hdr_cmn::access(p)->size();

}
// if fully reassembled, pass the packet to application
if(asm_info.tbytes == asm_info.rbytes) {

hdr_mm mh_buf;
memcpy(&mh_buf, mh, sizeof(hdr_mm));
app_->recv_msg(mh_buf.nbytes, (char*) &mh_buf);

}
}
Packet::free(p);

}
// if it is a normal data packet (not MM data or ack packet)
else {

if (app_) app_->recv(bytes_to_deliver);
Packet::free(p);

}
}
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 DtRrQueue١١١١صف صف صف صف  :  :  :  : ۷۷۷۷پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “dtrr-queue.h, dtrr-queue.cc” 

 
//
// File: dtrr-queue.h
//

#include <string.h>
#include "queue.h"
#include "address.h"

class DtRrQueue : public Queue {
public:

DtRrQueue() {
q1_ = new PacketQueue;
q2_ = new PacketQueue;
pq_ = q1_;
deq_turn_ = 1;

}

protected:
void enque(Packet*);

Packet* deque();

 PacketQueue *q1_;   // First  FIFO queue
 PacketQueue *q2_;   // Second FIFO queue
 int deq_turn_;      // 1 for First queue 2 for Second

};

 
1 -Drop Tail Round Robin Queue 



 ٦٦    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

//
// File: dtrr-queue.cc
//

#include "dtrr-queue.h"

static class DtRrQueueClass : public TclClass {
public:

DtRrQueueClass() : TclClass("Queue/DTRR") {}
TclObject* create(int, const char*const*) {

return (new DtRrQueue);
}

} class_dropt_tail_round_robin;

void DtRrQueue::enque(Packet* p)
{

hdr_ip* iph = hdr_ip::access(p);

  // if IPv6 priority = 15 enqueue to queue1
if (iph->prio_ == 15) {

    q1_->enque(p);
    if ((q1_->length() + q2_->length()) > qlim_) {
      q1_->remove(p);

drop(p);
}

}
else {

    q2_->enque(p);
    if ((q1_->length() + q2_->length()) > qlim_) {
      q2_->remove(p);

drop(p);
}

}
}

Packet* DtRrQueue::deque()
{

Packet *p;

  if (deq_turn_ == 1) {
    p =  q1_->deque();
    if (p == 0) {
      p = q2_->deque();

deq_turn_ = 1;
}
else {

      deq_turn_ = 2;
}

}
else {

    p =  q2_->deque();
    if (p == 0) {
      p = q1_->deque();
      deq_turn_ = 2;

}



 ٦٧    NS-2آشنايي با بسته نرم افزاري 

else {
      deq_turn_ = 1;

}
}

return (p);
}
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 دست نويس شبيه سازي شبكه محلي دست نويس شبيه سازي شبكه محلي دست نويس شبيه سازي شبكه محلي دست نويس شبيه سازي شبكه محلي  :  :  :  : ۸۸۸۸پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ex-lan.tcl” 

 
# Modified version of:
# "ns-2/tcl/ex/lantest.tcl"

set opt(tr) "out.tr"
set opt(namtr) "out.nam"
set opt(seed) 0
set opt(stop) 5
set opt(node) 8

set opt(qsize) 100
set opt(bw) 10Mb
set opt(delay) 1ms
set opt(ll) LL
set opt(ifq) Queue/DropTail
set opt(mac) Mac/Csma/Ca
set opt(chan) Channel
set opt(tcp) TCP/Reno
set opt(sink) TCPSink

set opt(app) FTP

proc finish {} {
global ns opt trfd ntrfd

$ns flush-trace
close $trfd
close $ntrfd
exec nam $opt(namtr) &
exit 0

}

proc create-trace {} {
global ns opt

set trfd [open $opt(tr) w]
$ns trace-all $trfd
return $trfd

}

proc create-namtrace {} {
global ns opt

set ntrfd [open $opt(namtr) w]
$ns namtrace-all $ntrfd

}

proc create-topology {} {
global ns opt
global lan node source node0

set num $opt(node)
for {set i 0} {$i < $num} {incr i} {

set node($i) [$ns node]
lappend nodelist $node($i)

}

set lan [$ns newLan $nodelist $opt(bw) $opt(delay) \
-llType $opt(ll) -ifqType $opt(ifq) \
-macType $opt(mac) -chanType $opt(chan)]

set node0 [$ns node]
$ns duplex-link $node0 $node(0) 2Mb 2ms DropTail

$ns duplex-link-op $node0 $node(0) orient right

}

## MAIN ##

set ns [new Simulator]
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set trfd [create-trace]
set ntrfd [create-namtrace]

create-topology

set tcp0 [$ns create-connection TCP/Reno $node0 TCPSink $node(7) 0]
$tcp0 set window_ 15

set ftp0 [$tcp0 attach-app FTP]

$ns at 0.0 "$ftp0 start"
$ns at $opt(stop) "finish"

$ns run
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 يه سازي چند پراكنييه سازي چند پراكنييه سازي چند پراكنييه سازي چند پراكنيدست نويس شبدست نويس شبدست نويس شبدست نويس شب :  :  :  : ۹۹۹۹پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ex-mcast.tcl” 

 
# ex-mcast.tcl

set ns [new Simulator]
$ns multicast

set f [open out.tr w]
$ns trace-all $f
$ns namtrace-all [open out.nam w]

$ns color 1 red
# prune/graft packets
$ns color 30 purple
$ns color 31 green

set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set n3 [$ns node]

# Use automatic layout
$ns duplex-link $n0 $n1 1.5Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n2 1.5Mb 10ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n3 1.5Mb 10ms DropTail

$ns duplex-link-op $n0 $n1 orient right
$ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up
$ns duplex-link-op $n1 $n3 orient right-down
$ns duplex-link-op $n0 $n1 queuePos 0.5

set mrthandle [$ns mrtproto DM {}]

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
set udp0 [new Agent/UDP]
$cbr0 attach-agent $udp0
$ns attach-agent $n1 $udp0
$udp0 set dst_ 0x8001

set cbr1 [new Application/Traffic/CBR]
set udp1 [new Agent/UDP]
$cbr1 attach-agent $udp1
$udp1 set dst_ 0x8002
$udp1 set class_ 1
$ns attach-agent $n3 $udp1

set rcvr [new Agent/LossMonitor]
#$ns attach-agent $n3 $rcvr
$ns at 1.2 "$n2 join-group $rcvr 0x8002"
$ns at 1.25 "$n2 leave-group $rcvr 0x8002"
$ns at 1.3 "$n2 join-group $rcvr 0x8002"
$ns at 1.35 "$n2 join-group $rcvr 0x8001"

$ns at 1.0 "$cbr0 start"
$ns at 1.1 "$cbr1 start"

$ns at 2.0 "finish"

proc finish {} {
global ns
$ns flush-trace

puts "running nam..."
exec nam out.nam &
exit 0

}

$ns run
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 webدست نويس شبيه سازي سرويس دهنده دست نويس شبيه سازي سرويس دهنده دست نويس شبيه سازي سرويس دهنده دست نويس شبيه سازي سرويس دهنده  :  :  :  : ۱۰۱۰۱۰۱۰پيوست پيوست پيوست پيوست 
 “ex-web.tcl, dumbbell.tcl” 

# ex-web.tcl

# Initial setup
source ~/ns-allinone-2.1b4a/ns-2/tcl/http/http-mod.tcl
source dumbbell.tcl
global num_node n

set ns [new Simulator]
$ns set-address 7 24     ;# set-address <bits for node address> <bits for port>

# set up colors for nam
for {set i 1} {$i <= 30} {incr i} {
    set color [expr $i % 6]

if {$color == 0} {
$ns color $i blue

    } elseif {$color == 1} {
$ns color $i red

    } elseif {$color == 2} {
$ns color $i green

    } elseif {$color == 3} {
$ns color $i yellow

    } elseif {$color == 4} {
$ns color $i brown

    } elseif {$color == 5} {
$ns color $i black

}
}

# Create nam trace and generic packet trace
$ns namtrace-all [open out.nam w]
# trace-all is the generic trace we've been using
$ns trace-all [open out.tr w]

create_topology

########################### Modify From Here #####################
## Number of Pages per Session
set numPage 10
set httpSession1 [new HttpSession $ns $numPage [$ns picksrc]]
set httpSession2 [new HttpSession $ns $numPage [$ns picksrc]]

## Inter-Page Interval
## Number of Objects per Page
## Inter-Object Interval
## Number of Packets per Object
## have to set page specific attributes before createPage
## have to set object specific attributes after createPage
$httpSession1 setDistribution interPage_ Exponential 1 ;#in sec
$httpSession1 setDistribution pageSize_ Constant 1 ;# number of objects/page
$httpSession1 createPage
$httpSession1 setDistribution interObject_ Exponential 0.01 ;# in sec
$httpSession1 setDistribution objectSize_ ParetoII 10 1.2 ;# number of packets

# uses default
$httpSession2 createPage

$ns at 0.1 "$httpSession1 start" ;# in sec as well
$ns at 0.2 "$httpSession2 start"

$ns at 30.0 "finish"

proc finish {} {
global ns
$ns flush-trace
puts "running nam..."

# exec to run unix command
exec nam out.nam &
exit 0

}

# Start the simualtion
$ns run
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# dumbbell.tcl
# Simple 4-node star topology
#        8    7       2    3
# \ | | /
#        9 -- 1 ----- 0 -- 4
# / | | \
#        10   11      6    5   

proc create_topology {} {
global ns n num_node
set num_node 12

for {set i 0} {$i < $num_node} {incr i} {
set n($i) [$ns node]

}

$ns set src_ [list 2 3 4 5 6]
$ns set dst_ [list 7 8 9 10 11]

# EDGES (from-node to-node length a b):
$ns duplex-link $n(0) $n(1) 1.5Mb 40ms DropTail
$ns duplex-link $n(0) $n(2) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(0) $n(3) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(0) $n(4) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(0) $n(5) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(0) $n(6) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(1) $n(7) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(1) $n(8) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(1) $n(9) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(1) $n(10) 10Mb 20ms DropTail
$ns duplex-link $n(1) $n(11) 10Mb 20ms DropTail

$ns duplex-link-op $n(0) $n(1) orient left
$ns duplex-link-op $n(0) $n(2) orient up
$ns duplex-link-op $n(0) $n(3) orient right-up
$ns duplex-link-op $n(0) $n(4) orient right
$ns duplex-link-op $n(0) $n(5) orient right-down
$ns duplex-link-op $n(0) $n(6) orient down
$ns duplex-link-op $n(1) $n(7) orient up
$ns duplex-link-op $n(1) $n(8) orient left-up
$ns duplex-link-op $n(1) $n(9) orient left 
$ns duplex-link-op $n(1) $n(10) orient left-down
$ns duplex-link-op $n(1) $n(11) orient down
}
# end of create_topology

 




