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 NSمعرفی اجمالی 

ٍ   افعاض ػبمغ قجیٍ ، یک وطمNSؾبظی  قجیٍ ٍ    ؾابظی قاج  ای ثاب ابثییاز دكاشیجبوو اظ     َابی مرابثطاسو ي ضایبوا

ٍ    ثبقس. قجیٍ َبی مرشیف قج ٍ مو دطيس ل  REAL Network Simulatorای اظ داطيغٌ   ؾابظ فاًش قابذ

ثاط اؾابؼ    NSآغبظ قس ي  زض عو چىس ؾبل اذیط س میل ي سًؾؼٍ یبفشٍ اؾاز.   1989ثبقس، کٍ اظ ؾبل  مو

ٍ   1ؾبظی ضذسازگطا س ىیک قجیٍ ٍ    NSؾابظ   عطاحو قسٌ اؾاز. قاجی َابی کابضثطزی،    سؼاساز ظیابزی اظ ثطوبما

وابمی،، دًقاف    ؾبظی قسٌ ماو  َب ضا اقیب قجیٍ َبی قج ٍ کٍ آن َب، اوًاع قج ٍ، اػعای قج ٍ ي مسل دطيس ل

ٍ  زَس. ایه مشه زي َسف ضا زوجبل مو مو ي زیگاطی آقاىبیو ي زض     NSؾابظ   کىس: یبزگیطی اؾشفبزٌ اظ قاجی

اظ انًل ي ، ایه ػعيٌ وٍ سىُب ثطذو NSَبی  ؾبظی قسٌ ثب اؾشفبزٌ اظ قجیٍ ؾبظی کبضکطز ثطذو اظ اقیب قجیٍ

ٍ  ضا فطاَ، مو NSسًنیفبر قجیٍ ؾبظ  ثطذاو اظ ماًاضز ضا سًحای     ؾابظی قاسٌ ویاع     ومبیس ثی ٍ اظ اقیب قاجی

 زَس. مو

ای ػمیق اظ ثطوبمٍ وًیؿو وساضوس ي  ایه ػعيٌ ثطای کمک ثٍ زاوكؼًیبن، مُىسؾیه ي محققیه کٍ دیف ظمیىٍ

ؾبظی قسٌ ضا مشًػاٍ   َبی ؾبزٌ چگًوگو ثطضؾو ثطذو اظ اقیب قجیٍ ذًاَىس اظ عطیق مظبل ویع ثٍ آوبن کٍ مو

سًاوىاس سًؾاظ    کاٍ ماو   tclَابی ثاٍ ظثابن     ؼساز ظیابزی اظ اؾا طیذز  قًوس وگبضـ یبفشٍ اؾز. ثسیه مىظًض س
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وًیؿو اؾشفبزٌ قًوس، فطاَ، قاسٌ اؾاز. اتجشاٍ ثاطای ذًاوىاسگبوو کاٍ        ذًاوىسگبن ػُز قطيع فًضی ثطوبمٍ

َب َ، اکىًن  ثبقىس زض وظط زاقشٍ ثبقىس کٍ سؼساز ظیبزی اظ ایه مظبل َبی ثیكشطی مو مىس َؿشىس مظبل ػالاٍ

َابیو زض ذاًز زاضواس:     مظابل ثبقس. ؾبیط ذًزآمًظَبی ات شطيوی و کاٍ   مًػًز مو NSؾبظ  ی قجیٍَب زض ثؿشٍ

 ثبقىس. مو  Jae Chungي  Mark Claypoolي زیگطی ذًزآمًظ Marc Greisذًزآمًظ 

ٍ   NSثبیاس ثاٍ کشابة ضاَىمابی      NSؾابظ   سط اظ قجیٍ ثطای یک مغبتؼٍ ػمیق ناًضر ثاٍ ضيظ قاسٌ زض     کاٍ ثا

www.isi.edu/nsnam/ns/  قًز، مطاػؼٍ ومًز. مووگُساضی 

َبیو کاٍ   ؾبظی ومبیی،. قجیٍ ؾبظی اضائٍ مو مب زض ایه کشبة ثؿیبضی ؾىبضیًی ؾبزٌ امب کبضثطزی ضا ثطای قجیٍ

امشطَابیو اقایبش قاج ٍ    مم ه اؾز زض اثؼبز ظیبزی ثبَ، مشفبير ثبقىس: ثطوبمٍ کبضثطزی، ؾبذشبض قاج ٍ، دبض 

َب وجًزٌ ي ذاًز ضا   َب ي وًزَب# ي دطيس ل مًضز اؾشفبزٌ ي غیطٌ. زض اثشسای کبضمب ثٍ زوجبل ػبمؼیز مظبل $تیىک

گیاطی،.   ومبیی، زض ابتت یک مظبل ػمًمو زض وظط مو چٍ ضا کٍ اضائٍ مو کىی، زض ػًو آن زضگیط ػعئیبر ومو

سًاویس ثاٍ   ثرًاَیس. کٍ مو NSسًاویس آن ضا اظ ضاَىمبی  یبظ ثبقس موو nsاگط سًنیف ػعئیبر ضا زض مًاضزی اظ 

ثطای زؾشطؾو ثٍ آن مطاػؼٍ ومبییاس.   documentation.html-www.isi.edu/nsnam/ns/nsآزضؼ 

َبی قج ٍ  بیط ام بوبر ثطای اوشربة اػعای قج ٍ، دطيس لثٍ ػىًان یک ضاٌ ػبیگعیه ي ؾبزٌ ػُز اعالع اظ ؾ

  ٍ َابی   سًاویاس مؿاشقیمبب ثاٍ فبیال     َابی کابضثطزی ي ؾابیط ماًاضز ماو      یب دبضامشطَبی آوبن ي دبضامشطَابی ثطوبما

# ثاٍ ػىاًان مظابل سؼطیاف     ns2.x/tcl/lib/…ومبیس، ثیىساظیس $زض آزضؼ  کٍ آوبن ضا سؼطیف مو 2ای کشبثربوٍ

ثىسی ي  دیسا کىیس ي یب سًنیفبر سطسیت نف ns-mobilenode.tclضا مم ه اؾز زض فبیل وًزَبی مًثبیل 

ثٍ  فطو مطثًط کٍ کسام قو دیف ثیبثیس ثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس زاوؿشه آن ns-queue.tclدبضامشطَب زض فبیل 

ان قابا...   2، 2ضا چک ومبییس. کٍ اتجشٍ زض یک ثراف   ns-queue.tclثبقس الظم اؾز فبیل  کسام فطمبن مو

 مالحظٍ ذًاَیس ومًز.

 :NSؾبظ  : زيض ومب ي دؽ ظمیىٍ قجی1-1ٍ

کٍ  OTCLثبقس یک مفؿط  مو ++Cگطا کٍ َمبن  ظثبن اؾز: یک ظثبن قو 2مجشىو ثط  NSؾبظ  قجیٍ

 NSقًز.  ثبقس کٍ زيمو ػُز اػطای اؾ طیذز زؾشًضار کبضثط اؾشفبزٌ مو مو TCLگطای  سًؾؼٍ قو

ثاطی ي ؾیؿایٍ مطاسجاو زض     کالؼ اضص 2ثبقس.  َب مو ىو اظ اقیب ي قج ٍ  ي دطيس لزاضای یک کشبثربوٍ غ

NS  ٌيػًز زاضز: ؾیؿیٍ مطاست کسَبی کبمذبیل قسC++      ي زیگطی ؾیؿایٍ مطاسات کاسَبی مفؿاطی
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OTCL ثبقس. ؾیؿیٍ مطاست کبمذبیل قسٌ ثٍ مب سًاوبیو  مًػًز مو 2ثٍ یک میبن آن  کٍ یک سىبظط یک

ٍ  ؾبظی زازٌ ي ویع ام بن اػطای ؾطیغ بظزَو ي کبضایو ضا زض قجیٍثطذًضزاضی اظ ث ؾابظی ضا فاطاَ،    سط قاجی

َب مفیس اؾز. ایاه يیػگاو    ومبیس. ایه يػٍ مرهًنبب اظ وظط سؼبضیف ثب ػعئیبر ظیبز ي ػمی طز دطيس ل مو

 قًز. َب مو ثبػض کبَف ظثبن دطزاظـ ضذسازَب ي ثؿشٍ

سًان ؾبذشبض قج ٍ، دطيس ل ذابل مًضزکابضثطز ضا    مو ظ کبضثطایؼبز قسٌ سًؾ OTCLامب زض اؾ طیذز 

سًان سؼطیف ومًز. زض مًضز ثطوبمٍ مًضز کبضثطزی مًضز اؾشفبزٌ ویع کٍ ضيی آن دًس ال ذابل ثاٍ     ویع مو

قًز کٍ ثٍ َمطاٌ وبم فبیل آن مكارم   دطزاظز، وًع آن زض اؾ طیذز کبضثط مكرم مو اضؾبل سطافیک مو

 گطزز. مو

otclاؾشفبزٌ گطزیسٌ اؾز ي َمچىایه اظ ظثابن    ++Cؾبظ فًش، اظ ظثبن ثطوبمٍ وًیؿو ٍ قجیزض عطاحو 
3 

 قًز. ویع ثٍ ػىًان ياؾظ ي مشطػ، فطامیه اؾشفبزٌ مو

 ++Cقًز. ثٍ ػیز ؾطػز ثبالی  َمعمبن ثب َ، اؾشفبزٌ مو  otclي  ++C، اظ زي ظثبن NSؾبظ  زض قجیٍ

ٍ َب ي دطزاظ ؾبظی دطيس ل اظ آن ثطای دیبزٌ قاًز. اماب ثاطای     َابی اعالػابسو يضيزی اؾاشفبزٌ ماو     ـ ثؿاش

 گطزز. اؾشفبزٌ مو otclؾبظی ؾبذشبض ي سًدًتًغی قج ٍ اظ ظثبن  قجیٍ

OTCL سًاوس اظ اقیب کبمذبیل قسٌ  مو 4اظ عطیق یک دیًوسC++     اؾشفبزٌ ومبیس کٍ ایاه کابض اظ عطیاق

tclcl دصیطز کٍ یک مفؿط  اوؼبم موTCL/C++  قو میابن اقایب   اؾز ي یک سغابثOTCL  يC++  ضا

ثطز ي ػیً ضفشه ظمابن   ثبقس ي دیف ؾبظ ضيیساز ي ضذسازَب اظ وًع زایق مو یک قجیٍ NSومبیس.  فطاَ، مو

 ++Cافشس. زض ؾیؿیٍ مطاست  قًز اسفبش مو ثؿشگو ثٍ ظمبوجىسی ضيیسازَب کٍ سًؾظ ظمبوجىس وگُساضی مو

کاٍ ثاب   گط ثٍ یک قو  ظمبن سىظی، قسٌ ي یک اقبضٌ ثبقس کٍ یک یک ضيیساز یک قو ثب قىبؾٍ ی شب مو

ضيی طز ؾطيکبض زاضز ضا ویع َمطاٌ ذًاَس زاقز. ظمبوجىس یک ؾبذشبض زاز مطسجز ضا $کاٍ اغیات اظ تیؿاز    

 دیًؾشٍ اؾشفبزٌ مو کىس#

زض  َب ضا یک ثٍ یک اػطا ومًزٌ ي آن ضيیساز ضا ومبیس ي آن ثب ضيیسازَبیو کٍ ثبیس اػطا قًز ضا وگُساضی مو

 ومبیس. آن ظمبن فطاذًاوو مو
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 :NSمحیظ مًضز ویبظ ي وحًٌ وهت 

 ,Free BSD UNIX, Linuxَابی ػبمال مرشیاف یاًوی ؽ مبوىاس       ثط ضيی ؾیؿاش،  NSؾبظ  قجیٍ

Sunos, Solaris يتاو  سًان اظ ؾیؿش، ػبمل يیىسيظ ویاع اؾاشفبزٌ وماًز،     ثبقس. اتجشٍ مو ابثل وهت مو

NS عطاحو قسٌ اؾز.َبی یًوی ؽ  شاسبب ثطای محیظ 

، زض ثابالسطیه قابذٍ زؾاشًض    NSکبفو اؾز کٍ ثؼس اظ ثابظ کاطزن فبیال فكاطزٌ قاسٌ       NSثطای وهت 

./install  اػطا گطزز. ایه زؾشًض ثبػض وهتNS گطزز. ػُاز   ثطضيی ؾیؿش، $زض محیظ یًوی ؽ# مو

 ؾشفبزٌ قًز.یب ثبالسط ا v7.5وؿرٍ  Tclاظ عًض نحی  اػطا گطزز، ثبیس  ثٍ NSآن کٍ قجیٍ ؾبظ 

یب ثابالسط اظ آن   2.7.2قًز، ثبیس اظ وؿرٍ  اؾشفبزٌ مو ++Cثٍ ػىًان کبمذبییط  gccچٍ اظ  َمچىیه چىبن

 اؾشفبزٌ ومًز.

ساًان زض ثابالسطیه    ، ثطای اعمیىبن اظ نحز ػمییبر وهت ي سؿز کطزن ؾیؿاش،، ماو  NSثؼس اظ وهت 

َبی اؾشبوساضز اظ اجل سُیٍ قسٌ ثطای  ی سؿزؾط ضا اػطا ومًز. ایه زؾشًض یک validate/قبذٍ زؾشًض .

NS قًز. ضا اػطا مو کىس ي گعاضقو اظ ذطيػو َط سؿز ثط ضيی نفحٍ ومبیكگط اػالم مو 

 

 

 

 :OTCLي  TCLوًیؿو  : ثطوبم1-2ٍ

TCL گیطز.  سًؾظ میییًن َب وفط زضػُبن مًضز اؾشفبزٌ اطاض موTCL      یک ظثبن ثاب گطاماط ؾابزٌ ماو

زَاس. ایاه ظثابن سًؾاظ      ي مؼشمغ قسن ثؿیبض ؾبزٌ ي ضاحز ضا ثب ؾبیط ظثبن َب ماو  ثبقس ي اػبظٌ ائشالف

Jhon Ousterhout :ثًػًز آمس، اظ ذهًنیبر ایه ظثبن ػجبضسؿز اظ 

 اػبظٌ سًؾؼٍ ؾطیغ ضا مو زَس -

 یک ياؾظ گطافی و ضا مو سًاوس ایؼبز ومبیس -

 َب ؾبظگبض اؾزPlatformثب ثؿیبضی اظ  -
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 زَس ذًز اوؼغبف وكبن موػُز مؼشمغ قسن ثؿیبض اظ  -

 ػُز اؾشفبزٌ ثؿیبض ضاحز اؾز -

 اؾز freeیک وؿرٍ  -

 ضا اقبضٌ مو ومبیی،: otclي  tclوًیؿو  زضایىؼب ثطذو اظ انًل ثطوبمٍ -

ضا  0مقاساض   "Set b 0"دصیطز؛ ثطای مظبل  اوؼبم مو "Set"اوشؿبة یک مقساض ثٍ یک مشغیط اظ عطیق زؾشًض 

 مو ثبقس. Cزض ظثبن  "b=0"ؼبزل کىس ي ایه م ثٍ مشغیط مىشؿت مو

اجال اظ مشغیاط اؾاشفبزٌ     "$"ذًاَی، اظ مقساض مىشؿت قسٌ ثٍ مشغیط اؾشفبزٌ ومبیی، ثبیس اظ ػالمز  ياشو مو

وؿاجز زَای، ثبیاس     xيػاًز زاضز ضا ثاٍ مشغیاط     aومبیی،. ثطای مظبل اگط نس زاضم مقساضی ضا کاٍ زض مشغیاط   

 ثىًیؿی،:

"Set x $a" 

 Xقًز ثٍ ػىًان مظبل اگط ماب ثراًاَی، ثاٍ مشغیاط      اوؼبم مو expressionعطیق زؾشًض ػمییبر ضیبحو اظ 

 ضا مىشؿت ومبیی،، مب ثبیس ثىًیؿی،: bي  aمشغیط  2مؼمًع 

"Set X [exper   $a+$b]" 

ٍ  اوس، ثىبثطایه یک مشغیط مو ثىسی وكسٌ مشغیطَب وًع Tclزض  ثؿاشٍ ثاٍ    6یاب مقاساض ناحی     5سًاوس اظ وًع ضقاش

  60/1سقؿی، ذًاَیس حبنل  ومبییس، ثبقس ثطای مظبل فطو کىیس قمب مو کٍ قمب ثسان مىشؿت مو مقساضی

 ضا زض ذطيػو زاقشٍ ثبقیس. اگط ثىًیؿی،:

Puts"[expr   1/60]" 

وشیؼٍ نفط ذًاَس ثًز. ثطای زاقشه حبنل نحی  الظم اؾز کٍ مكرم ومبیی، کٍ مب ثب اػساز ناحی  کابض   

 وًیؿی،: کىی، تصا مو ومو

Puts"[expr   1.0/60.0] 

آن ذظ ػعیو اظ ثطوبمٍ محؿًة ورًاَس قوش ي مفؿاط   کٍ زض اثشسای یک ذظ يػًز زاقشٍ ثبقس، #ػالمز 

tcl .آن ذظ ضا اػطا ورًاَس کطز 
                                                           

5
 String  

6
 Integer 
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ي ؾاذؽ یاک    "filename"ػُز ایؼبز یک فبیل ی و آن کٍ ثبیس یک وبم ثسان اذشهبل زَی، مظالب مظال 

ي ایاه   "file 1"قاًز ماظالة    مىظًض زؾشطؾو ثٍ آن فبیل اؾشفبزٌ مو ثٍ tclثطوبمٍ  گط ثٍ آن کٍ اظ میبن اقبضٌ

 قًز. اوؼبم مو open filename<Setمًاضز ثب کمک زؾشًض: =

قاًز.   ػُز اضؾبل یک ذطيػو ثطای چبح چٍ ثٍ نفحٍ ومبیف ي چٍ زض یک فبیل اؾشفبزٌ مو puts زؾشًض

قًز. ثطای اػشىبة اظ ایه ماًضز   ایه زؾشًض یک ذظ ػسیس آغبظ مو ثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس ثب َط ثبض اؾشفبزٌ اظ

ثبقس. اگط مب اهسچبح کطزن ذطيػو زض  مو  "puts"دؽ اظ زؾشًض  nonewline–یک ضيـ احبفٍ کطزن 

. "putsfile"textذاًاَی، وًقاز:    یک فبیل ضا زاقشٍ ثبقی، $کٍ زض ثبال ضيـ ایؼبز یاک فبیال ضا زیاسی،#   

 Putsزاقشٍ ثبقس ي ثىًیؿی،  Qمقساض  xقًز. ثطای مظبل اگط مشغیط  اوؼبم مو t\کطزن ػسيل ثىسی ثب احبفٍ 

$ file1 "x $ X" ایه زؾشًض یک ذظ ضا زض فبییو ثٍ وبم ،"filename" ػضً:  2ومبیس کٍ زاضای  ایؼبز مو

"X"  اظ ی سیگط ػسا قسٌ اوس. 7ثبقس ي سًؾظ یک کبضاکشط فضبی ذبتو مو "2"ي 

دصیط اؾز. ثاطای   ي ؾذؽ آن زؾشًض ام بن "exec"اظ عطیق وًقشه  unixؾیؿش، ػبمل  اػطای یک زؾشًض

کاٍ اظ عطیاق    dataؾاشًن زض فابییو ثاٍ وابم      2مىحىاو وماًزاض اعالػابسو ضا کاٍ زض      nsذًاَی،  مظبل مو

ٍ  Xgraphؾبظی ثسؾز آمسٌ ومبیف زَس. ایه اسفبش ثب اؾاشفبزٌ اظ زؾاشًض    قجیٍ ناًضر ظیاط    ضخ زازٌ ي ثا

 قًز: ٍ مووًقش

Exec Xgraph data & 

 قًز# ػُز اػطا قسن زؾشًض زض دؽ ظمیىٍ اؾشفبزٌ مو &$ثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس کٍ ػالمز 

 ثٍ نًضر ظیط اؾز: ifؾبذشبض یک زؾشًض  -

If {expression} { 

<excute some commands> 

} else {  

<excute some commands> 

} 

                                                           
7
 Space 



 پایان اوجام ي مشايرٌ در سازی شبیٍ َای پريژٌ اوجام ، کامپیًتر مُىدسی وامٍ پایان یارآمًزان ارایٍ خدمات مشايرٌ ای از قبیل گريٌ پژيَشی 

 .می کىد  در خدمت شماست. ایه گريٌ فقط در حًزٌ مُىدسی کامپیًتر ي فىايری اطالعات فعالیت ISII ٍ ای برای ژيروال َای معتبر، مقالٍ وًیسی حرف وامٍ

http://yaramoozan.ir/ 

@yaramoozan 

 

 

9                                                                                                            www.yaramoozan.ir         P a g e
 

 excute some>"َاب اؾاشفبزٌ قاًز کاٍ زض ثراف      elseط َاب ي ؾابی  ifسًاوس ثاب ؾابیط    مو ifزؾشًض 

<commands" سًاوىس ظبَط قًوس. ثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس زض ظمبن سؿز کطزن ثطاثاطی ماب ثبیاس اظ     مو

 ومبیی،. اؾشفبزٌ مو "!". ي ثطای سؿز کطزن وبثطاثطی اظ ";"اؾشفبزٌ ومبیی، ي وٍ اظ  ";;"

 ثٍ فطم ظیط َؿشىس: nsحیقٍ َب زض  -

For {Set I 0} {$i < s} {incr i} { 

}  <excute some commands> 

 "<setػجبضر  forمطسجٍ اوؼبم مو قًوس دؽ اظ زؾشًض  5زض ایه مظبل زؾشًضار زضين حیقٍ 

" ?0 i ومبیس کٍ مشغیط  اػالم موi اؾاز. ثراف زيم    5قًز ي مقساض ايتیٍ آن  ثطای قمبضـ اؾشفبزٌ مو

اظ  iمشغیاط  گًیس حیقٍ ضا سب ظمبن کمشط ثاًزن   ومبیس ي مو رم موثیه ?< قطط ازامٍ یبفشه حیقٍ ضا مك

 ثبقس. سغییط مشغیط قمبضوسٌ مو forازامٍ ثسٌ ي آذطیه ثرف اظ سؼطیف کطزن ػجبضر  5ػسز 

ساًان مقاساض ػاسزی آن ضا کابَف زاز      زَای، يتاو ماو    ثب یک ثٍ یک افعایف ماو  iزض ایه ػب مب مشغیط 

 ار ضیبحو ثطای افعایف ي کبَف قمبضقگط اؾشفبزٌ ومًز.$قمبضـ وعيتو# ي یب حشو اظ ػجبض

Tcl َب زاضای زؾشًض  ایؼبز قًوس.زض نًضسو کٍ آن 8َب زَس سب ضيیٍ اػبظٌ مو"return"  ثبقىس مو سًاوىس

 ومبییس: ضا مالحظٍ مو blueثطذو مقبزیط ضا ثطگطزاوىس. فطم ػمًمو یک ضيال ثٍ وبم 

Pro blue {par 1 par 2 ….} { 

Global var 1 var 2 

<commands> 

Return $ something 

} 

ومبیاس. زض ماًضز ماب ایاه      َب یب مشغیط ثبقاىس، زضیبفاز ماو    ضيال ثطذو دبضامشط ضا کٍ مو سًاوىس اقیب فبیل

اؾاشفبزٌ  َب مًضز  ثبقىس. ایه دبضامشطَب زضين ایه ضيال ثب َمیه وبم ي غیطٌ مو par2ي  par1دبضامشطَب وبم 

                                                           
8
 procedure 
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سًؾظ ضيال  y ي xقًز زض ػبیو کٍ مقبزیط  فطاذًاوو مو  blue x yه ضيال ثٍ نًضر اطاض مو گیطوس. ای

زض ثیه ضيال سغییط کىس ایه سغییطار ضيی ذًز  yي  xقًز. اگط مشغیط  اؾشفبزٌ مو part2ي  part1ثطای 

قی، مؿاش سأطیطی ورًاَس زاقز. ثٍ ػجبضر زیگط اگط ثرًاَی، ضيال ابزض ثٍ سأطیطگاصاضی   yي  xمشغیطَبی 

 سؼطیف ومبیی،.  "global"ضيی مشغیطَبی ذبضػو ثبقس ثبیس آن مشغیطَب ضا 

#create a procedure 

Proc test {} { 

Set a 43 

Set b 27 

Set c [expr $a+ $b] 

Set d [expr [$a-$b]]* $c] 

Puts "c=$ d=$d" 

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 procedure 

Test 

 ثطای اوؼبم اػمبل ضیبحو tcl: ثطوبمٍ 1-1ػسيل 
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ومبییاس کاٍ    یک مظبل ضا مكبَسٌ مو 1، 1ثبقىس. زض ػسيل  مو Var1ي  Var2زض مظبل ثبال آن مشغیطَب 

 kثٍ سًان  dزض ایه مظبل مشغیط  Powگصاضز. ػجبض  ثٍ ومبیف مو tclزَبی ضیبحو ضا زض ثؿیبضی اظ ػمی ط

زَاس کاٍ    ثطای محبؾجٍ اػساز ايل وكابن ماو   tclیک مظبل اظ ثطوبمٍ  1، 2ضا ثٍ مب ذًاَس زاز. زض ػسيل 

ثاٍ  ؾز کاٍ  قبمل سؼساز دبضامشطَبیو ا argc، ظیط ضيال ي حیقٍ اؾشفبزٌ ومبییس مشغیط ifچگًوٍ اظ زؾشًض 

 argcثبقاس. $  یک ثطزاض قبمل مشغیطَبی اضؾبل قسٌ ثاٍ ثطوبماٍ ماو    argvقًز. مشغیط   ثطوبمٍ اضؾبل مو

زَس کٍ مًاؼیز ثطزاض ماًضز اقابضٌ ضا زض    ثٍ مب اػبظٌ مو  lindexثبقس#. ي زؾشًض  مو argvعًل ثطزاض 

مقساض  Set g[lindex $argv]ذظ  م بن مًضز اقبضٌ سًؾظ دبضامشط زيم ضا  زض اذشیبض ثگیطی،. ثىبثطایه

مىشؿت  jشذیطٌ قسٌ اؾز ضا ثٍ مشغیط  argvمًػًز زض ايتیه دبضامشط اضؾبل قسٌ ثٍ ثطوبمٍ کٍ زض مشغیط 

 ومبیس. مو

#Usage: ns prime.tcl NUMBER 

#NUMBER is the number up to we want to obtain the prime numbers 

# 

If {$agree!=1} { 

# Must get a single argument or program fails. 

Puts stderr "ERROR! Ns called with wrong number of argument! ($argc)" 

Exit 1 

} else { 

Set j [1index $argv 0] 

} 

       Proc prime {j} { 

#computes all the prime numbers till j 

For { set a 2 {$a <=  $j} { 

Set d [exper fmod ($a,$i)] 



 پایان اوجام ي مشايرٌ در سازی شبیٍ َای پريژٌ اوجام ، کامپیًتر مُىدسی وامٍ پایان یارآمًزان ارایٍ خدمات مشايرٌ ای از قبیل گريٌ پژيَشی 

 .می کىد  در خدمت شماست. ایه گريٌ فقط در حًزٌ مُىدسی کامپیًتر ي فىايری اطالعات فعالیت ISII ٍ ای برای ژيروال َای معتبر، مقالٍ وًیسی حرف وامٍ

http://yaramoozan.ir/ 

@yaramoozan 

 

 

12                                                                                                            www.yaramoozan.ir         P a g e
 

If {$d==0} { 

Set b 1} 

} 

If {$b==1} { 

Puts "$a is not a prime number" 

} else{ 

Puts "$a is a prime number" 

   } 

 } 

} 

Prime $j 

: ثطای محبؾجٍ ايتیٍ اػساز1-2ػسيل   

# Usage ns fact.tcl NUMBER 

# NUMBER is the number we mant to obtain the factorial 

# if {$arge !=1} { 

# Must get a single argument or program fails. 

Puts stderr "ERRoR!" Ns called with wrong number of arguments! ($argc)" 

Exit 1 

} else { 

Set f [lindex $argv 0] 

} 

Proce Factorial {x} { 
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For {set resuit 1} {$x>1} {set x [expr $x-1]}  { 

Set result [expr $result * $x] 

} 

Return $result 

} 

Set res "factorial of $f is $res" 

 ثطای محبؾجٍ فبکشًضیل یک ػسز TCL: ثطوبمٍ ؾبزٌ  1-3ػسيل 

 ومبییس. مالحظٍ مو 1-3ای ثطای محبؾجٍ فبکشًضیل یک ػسز ضا ویع زض ػسيل  طوبمٍومًوٍ ث

ویع مك ل ذًاَیس زاقز  OTCLگطا ضا زض  عًض ذالنٍ اظ عطیق یک مظبل مسل ثطوبمٍ وًیؿو قو مب ثٍ

سؼطیف قسٌ زض سًؾظ وبم کالؼ  Classگطایو آقىب ثبقیس. کیمٍ ضظضي قسٌ  تصا الظم اؾز اجال ثب قو

OTCL َب ثب اؾشفبزٌ اظ کیمٍ  قًز. مشسَبی سؼطیف قسٌ زض کالؼ مشبثؼز موinstproc  کٍ دؽ اظ وبم

َمبن ؾبظوسٌ initقًوس. مشس  آیس، سؼطیف مو آیس ي دؽ اظ وبم آن مشس ي دبضامشطَبیف مو کالؼ مو

$constructorثبقس. # کالؼ مو 

. ثطای سؼطیف javaیب  ++Cض  this ثبقس مبوىس مشغیط گط اظ قو ثٍ ذًزـ مو یک اقبضٌ selfمشغیط 

ثطای سؼطیف  super class–قًز. تغز  اؾشفبزٌ مو instvarاظ ياغٌ  OTCLکطزن ومًوٍ مشغیط زض 

اػساز قًز. ثٍ ػىًان مظبل کالؼ اػساز نحی  اظ کالؼ  ثطی یک کالؼ زیگط اؾشفبزٌ مو کطزن اضص

 ومبییس. ایه مًحًع ضا مالحظٍ مو 1-4حقیقو اضص مو ثطز. زض ػسيل 

Class Real 

Real instproc init {a} { 

                      $self instvar value- 

                     Set value-$a 

} 

Real instproc sum {x} { 
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$self instvar _+ [$x set value_] =\t" 

Set value  _ [exper $value_+{$x set value_]] 

Puts "$op $value_" 

} 

Real instproc multiply {X} { 

               $self nstvar value_ 

               Set op "$value_*[$x set value_]"=\t" 

               Set value_[expr $x set value_]] 

} 

Real instproc divide {x} { 

                 $self instvar value_ 

                 Set op "$value_/[$x set value_]= \t" 

                 Set value_[expr$value_/[$x set value_]] 

Puts "$op $value_" 

} 

Class Integer-superclass Real 

Integer instproc divide {X} { 

                $self  instvar value_ 

                Set op "$value_/[$x set value_]=\t" 

                Set d [expr $value_/[$x set value_]] 

                Set value _[expr round ($d)] 

                Puts $op $value_" 
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} 

Set real A [new Real 12.3] 

Set realB [ new Real 0.5] 

$real A sum $real B 

$real A multiply $realB 

$real A divide $real B 

Set integer A [new Integer 12] 

Set integer B [new Integer 5] 

Set integer C [new Integer 7] 

$integer A multiply $integer B 

$integer B divide $integer C 

 ي اقیب ػسز نحی  OTCL: اؾشفبزٌ يااؼو ثطوبمٍ ؾبزٌ 4-1ػسيل 
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 :NSؾبظ  مقسمبر قجیٍ -2-1

 َبی ايتیٍ ضا کٍ قبمل: زض ایه ثرف گبم

 ؾبظی قطيع ثٍ کبض کطزن ي ذبسمٍ زازن قجیٍ

 َب، سؼطیف سًدًتًغی قج ٍ قبمل نف

  َب ي وًزَبی قج ٍ، سؼطیف تیىک

 ،10ي ػبمل 9سؼطیف ثطوبمٍ کبضثطزی

 #،NAMؾبظی $  اثعاض مكبَسٌ قجیٍ

 ومبیی،. ثبقس اضائٍ مو ؾبظی# مو $طجز ضيیساز ي يابیغ قجیٍ Tracingي ویع اثعاض 

ثٍ اوؼبم ثطؾبوی، ویع  NSؾبظ  َب ضا ثب قجیٍ ؾبظز سب ایه گبم َبی ؾبزٌ کٍ مب ضا ابزض مو ای اظ مظبل مؼمًػٍ

 اضائٍ مو قًز.

                                                           
9
 Application 

10
 Agent 
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 :nsقطيع  ي ذبسمٍ 

ایؼبز کطز ي زض فبیل فًش اظ زؾشًضار مًػًز  TCLاثشسا ثبیس یک فبیل  NSؾبظی زض  ػُز اوؼبم قجیٍ

َبی قج ٍ مًضز وظط  ثطای ثیبن سًدًتًغی قج ٍ ي ؾبیط يیػگو  TCLي َمچىیه اظ زؾشًضار  NSزض 

 َب ػجبضسىس اظ: سطیه ایه يیػگو اؾشفبزٌ ومًز. مُ،

 سؼساز وًزَب -

 رهٍ َط وًزمك -

 َب اسهبل زَىسٌ وًزَب مكرهٍ تیىک -

 َبی مشهل ثٍ وًزَبی مجسأ ي مقهس وًع دطيس ل -

 اوًاع سطافیک اضؾبتو  -

 َبی فؼبل قسن َط مجغ سطافی و ؾبظی ي ظمبن ظمبن قجیٍ -

َبی کبضآیو  َبی قج ٍ ي اؾشرطاع مكرهٍ َبی مطثًط ثٍ مًویشًض کطزن سطافیک مكرهبر فبیل -

 قج ٍ 

ؾبظ ایؼبز گطزز. ایه امط ثب کمک  ؾبظی، ثبیس یک قوش اظ کالؼ قجیٍ ثطای اوؼبم قجیٍزض ايتیه اسم 

 دصیط اؾز: زؾشًض ظیط ام بن

Set ns [new Simulator] 

ػبمل َب ي  ، سًدًتًغی قج ٍ کٍ قبمل وًزَب، تیىگotclي  NSثؼس اظ زؾشًض فًش، ثب کمک زؾشًضار 

َب، وًزَبی قج ٍ ثٍ  ز وًزَب ي ػبمالن قج ٍ، ثب کمک تیىکقًوس. ثؼس اظ ایؼب ثبقىس، ایؼبز مو قج ٍ مو

 یبثىس. قًوس ي َمچىیه ػبمالن قج ٍ ویع ثٍ وًزَبی مطثًط اسهبل مو ی سیگط مشهل مو

َبی الیٍ اضؾبل  َبی مؿیطیبثو زیىبمی و، مىبثغ سطافی و ي ثؿیبضی اظ دطيس ل ثٍ ػىًان مظبل، دطيس ل

 س.ثبقى  ای اظ ػبمالن قج ٍ مو ومًوٍ

 َب ضا ویع سىظی، ومًز. َبی آن سًان مكرهٍ َب ثٍ وًزَب، مو ثؼس اظ ایؼبز ػبمالن قج ٍ ي اسهبل آن

 قًز ثب ایه زؾشًض آغبظ مو nsؾبظ  تصا یک قجیٍ

Set ns [new Simulator] 
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ضا ثب اؾشفبزٌ  nsثبقس. ایه ذظ یک مشغیط ػسیس  ؾبظی مو قجیٍ 11تصا َمیه زؾشًض ايتیه ذظ  زض مشه

سًاویس آن ضا وبوگصاضی ومبئیس امب اظ  ومبیس. اتجشٍ ثٍ َط ق یو کٍ ثرًاَیس مو سؼطیف مو setؾشًض اظ ز

ثبقس، دؽ ػمًمبب کبضاثطان آن ضا ثٍ  ي تصا یک قو اظ آن مو  Simulatorای اظ کالؼ  ػب کٍ ومًوٍ آن

 ومبیىس. َمیه ق ل وبمگصاضی مو

ثب اؾشفبزٌ اظ کیمٍ ضظضي قسٌ  Simulatorکالؼ  ؾبظی اظ زض يااغ یک ومًوٍ [new Simulator]کس 

new  ثبقس. تصا ثب اؾشفبزٌ اظ ایه سغییط ػسیس  موns سًاوی، اظ سمبمو سًاثغ ي مشسَبی کالؼ  مو

Simulator گًوٍ کٍ ذًاَی، زیس اؾشفبزٌ ومبیی،. آن 

طای مكبَسٌ # یب فبییو کٍ ثtraceؾبظی $فبیل  مىظًض ایؼبز فبیل ذطيػو حبيی اعالػبر قجیٍ ثٍ

 ومبیی،. اؾشفبزٌ مو open# اظ زؾشًض  namَبی  قًز $فبیل ؾبظی اؾشفبزٌ مو قجیٍ

# open the trace file 

Set tracefile 1 [open out.tr w] 

#open the NAM trace file 

Set name file [open out. Nam w] 

$ns namtarce-all $nam file 

$ثطای اؾشفبزٌ  namي یک فبیل مكبَسٌ اظ وًع  out.trثٍ وبم  traceاغؼٍ کس ثبال یک فبیل زازٌ اظ وًع 

َب ضا اظ  ؾبظی ایه فبیل قجیٍ tclومبیس. زضين کسَبی  ایؼبز مو out.nam# ثىبم NAMسًؾظ اثعاض 

َب ثٍ يػًز   گطَبیو کٍ زض ثبال زض حیه ایؼبز ایه فبیل گیطی، ي ػًو آن اظ اقبضٌ کبض ومو عطیق وبمكبن ثٍ

 ومبیی،. اؾشفبزٌ مو nam fileي  tracefile 1،، ای آيزٌ

ؾبظی  ثبقىس ي ػعیو اؾز زؾشًضار قجیٍ مو 12ذغًط ايل ي چُبضم مظبل ثبال فقظ ػُز سًحیحبر

ضا کٍ  out.trقًوس. ذظ زيم فبیل  آغبظ مو #ویؿشىس. ثربعط زاقشٍ ثبقیس کٍ ایه سًحیحبر ثب ػالمز 

مىظًض وًقشه ایؼبز  زَس کٍ ایه فبیل ثٍ وكبن مو Wحطف  کىس. قًز، ثبظ مو ثطای وًقشه اؾشفبزٌ مو

کٍ زاضای دبضامشطی اؾز کٍ وبم فبییو  tracr-allثىبم  Simulatorقسٌ اؾز. ؾًمیه ذظ اظ یک مشس 

                                                           
11

 script 
12

 comment 
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کالؼ  ومبیس. ثب ایه زؾشًض اظ زضين آن وًقشٍ ذًاَس قس، اؾشفبزٌ مو traceثبقس کٍ اعالػبر  مو

Simulatorزَس ثب ابتت مرهًل کٍ زضازامٍ مغبتت  ؾبظی ضخ مو ٍ زض قجیٍ، سمبمو يابیؼو ضا ک

ثٍ َمیه ابتت سمبمو ثبقی،   قًوس ي اگط فبییو مكرم کطزٌ سًحی  زازٌ ذًاَس قس، ضزیبثو مو

 قًوس. ؾبظی زض آن فبیل وًقشٍ مو ؾبظی اظ ايل سب آذط قجیٍ ضيیسازَبی قجیٍ

طجز ومبیس. ایه  NAMبظی ضا زض ابتت يضيزی ؾ گًیس  َمٍ يابیغ قجیٍ ؾبظ مو آذطیه ذظ ثٍ قجیٍ

زضين آن وًقشٍ ذًاَس قس ویع  ns flush-trace$زؾشًض َمچىیه وبم فبییو ضا کٍ يابیغ سًؾظ زؾشًض 

کٍ َمبن فبیل  nam file$گط  # زض مًضز مظبل مب ایه فبیل سًؾظ اقبضfinishٌزَس $زض ظیط ثطوبمٍ  مو

out.tr شٍ ثبقیس کٍ اؾشفبزٌ اظ زؾشًضار ثبقس مكرم اؾز. ثٍ یبز زاق موnam trace-all  يtrace-

all ای ثؿیبض ثعضگو قًوس. اگط مب اهس وگُساضی ي حفظ فضبی  مم ه اؾز مىؼط ثٍ ایؼبز فبیل

ای اظ  اؾشفبزٌ ومبیی، سب ظیط مؼمًػٍ tacingمبن ضا زاقشٍ ثبقی، ثبیس اظ زؾشًضار زیگط  ؾبظی شذیطٌ

ًضز ویبض مب اؾز زض ثط ثگیطز. چىیه زؾشًضاسو ضا زض ازامٍ مغبتت ذًاَی، ؾبظی قسٌ ضا کٍ م يابیغ قجیٍ

 دصیطز. اوؼبم مو finishؾبظی سًؾظ اػطای ظیط ثطوبمٍ  زیس. ذبسمٍ یک ثطوبمٍ قجیٍ

# Define a 'finish' procedure 

Proce finish {} { 

Global ns tarce file 1 namefile 

$ns flush-trace 

Close $tracefile 1 

Close $ namefile  

Exec nam out.nam &  

Exit 0 

} 

ومبیس.  ثبقس، سؼطیف مو ي ثسين آضگًمبن مو finishیک ظیطثطوبمٍ ضا کٍ زض ایه مًضز وبمف  procکیمٍ 

قًز سب ثگًیس اظ مشغیطَبیو اؾشفبزٌ ذًاَی، ومًز کٍ ذبضع اظ ایه ظیطثطوبمٍ  اؾشفبزٌ مو globalکیمٍ 

ضا ثٍ  traceثبقس اعالػبر  مو Simulatorکٍ مشؼیق ثٍ کالؼ  flush-traceاوس. مشس  سؼطیف قسٌ
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ضا کٍ اجالب سؼطیف  traceَبی  ، فبیلcloseثٍ وبم  tclومبیس. زؾشًض  َب، سرییٍ مو َبی مطسجظ ثٍ آن فبیل

ومبیس. مشًػٍ  ؾبظی اػطا مو ضا ثطای مكبَسٌ قجیٍ namثطوبمٍ  execثىسز ي زؾشًض  قسٌ اوس ضا مو

گط ثٍ آن َب ضا  ضا ثطای اػطا اؾشفبزٌ مو ومبیی، ي وٍ اقبضٌ traceي  namَبی  قیس کٍ مب وبم يااؼو فبیلثب

ؾبظی  اػطای قجیٍ exit# یک زؾشًض ذبضػو اؾز $ذبضع اظ ثطوبمٍ مب#. زؾشًض namچطا کٍ آن $زؾشًض 

ؾز کٍ ثٍ ؾیؿش، اػالم ای اظ يحؼیز ذبسمٍ ا گطزاوس کٍ وكبوٍ زَس ي ػسز نفط ضا ثطمو ضا دبیبن مو

سًاوىس اؾشفبزٌ  ومبیس. مقساض نفط ثطای یک ذبسمٍ نحی  مقساض دیف فطو اؾز. ؾبیط مقبزیط مو مو

 ثبقس. ؾبظی ثٍ ػیز ضيیساز ثطذو اظ ذغبَب مو ثكًوس کٍ ثگًیىس ذبسمٍ یبفشه اػطای قجیٍ

ظمبن ترًاٌ زض عًل سًان زض َط تحظٍ ز مو at، ثب کمک زؾشًض NSثىسی ضذسازَب زض  ثطای ظمبن

ضا فؼبل ومًز. ثسیه سطسیت ام بن سؼییه ظمبن قطيع  ي دبیبن اضؾبل مىبثغ  otclَبی  ؾبظی ضيال قجیٍ

َبی ذبل، دی طثىسی زيثبضٌ سًدًتًغی  َبی قج ٍ زض ظمبن َبی مًاشو زض تیىک سطافی و، ایؼبز ذطاثو

 آیس. َب فطاَ، مو قج ٍ ي مبوىس ایه

قًز کٍ مىجغ سطافی و اظ اجل سؼییه قسٌ  کٍ زض ظیط آمسٌ اؾز، ثبػض مو ثٍ ػىًان مظبل زؾشًضاسو

$cbr0  مشًاف گطزز. 4.5قطيع ثٍ اضؾبل سطافیک ومبیس ي زض ظمبن  0.5زض ظمبن 

$NS at 0.5 "$cbr0 start" 

$NS at 4.5 "$cbr0 stop" 

ظمبوو ایه ي سؼییه ومبیی، چٍ ضا فطاذًاوو ومبیی،  finishؾبظی مبن ثبیس ظیطثطوبمٍ  زضدبیبن ثطوبمٍ قجیٍ

 ذبسمٍ ثبیس اسفبش ثیفشس. ثطای مظبل 

$ns at 125.0 "finish" 

 ام اؾشفبزٌ مو قًز. 125ثطای نسا ظزن ظیطثطوبمٍ زض طبویٍ 

ثبػض ذبسمٍ ػمییبر  exitیب  stopقًز ي َمچىیه زؾشًضار  ؾبظی آغبظ مو قجیٍ runثب کمک زؾشًض 

 گطزوس. ؾبی مو قجیٍ

 َبی قج ٍ: َب# ي تیه وًزَب $گطٌسؼطیف  2-2

 قًز: ، َط  وًز ثب کمک زؾشًض ظیطاوؼبم موNSؾبظ  افعاض قجیٍ زض وطم
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set node_name [$NS node] 

یک ػسز ی شبی مكرم  NSثبقس. ثب ایؼبز َط وًز،  وبم وًز قج ٍ مو node_nameکٍ زض زؾشًض فًش 

 ٍ، ػبمالن اضؾبل سؼطیف گطزیسٌ ي ثٍ وًزَبی زَس. ثؼس اظ ایؼبز يزَبی قج کىىسٌ وًز ثٍ آن وؿجز مو

ثیز ثبالیو  8ثبقس، کٍ  ثیز مو  16زاضای عًل  NSقًوس. آزضؼ َط ػبمل اضؾبل زض  قج ٍ مشهل مو

ثب سًػٍ ثٍ ثبقس. ثىبثطایه  ثیز ثؼسی وكبن زَىسٌ ػبمل اضؾبل زض وًز فًش مو 8ان وكبن زَىسٌ وًز ي 

وًز ایؼبز ومًز ي اگط  256ثیكشط اظ  NSسًان زض  َب، ومو ثیشو زض سؼییه آزضؼ وًز 8محسيزیز  

ثیكشط ثبقس، ثبیس فییس آزضؼ وًز سًؾؼٍ یبثس. ثسیه مىظًض اظ زؾشًض ظیط  256چٍ سؼساز وًزَب اظ  چىبن

 قًز: اؾشفبزٌ مو

Node expander 

آن ثطای ثیز ثبالی  22ثیز سًؾؼٍ یبفشٍ ي اظ  30قًز کٍ فضبی آزضؼ زَو ثٍ  فًش ثبػض موزؾشًض 

 گطزز. سرهیم آزضؼ وًز اؾشفبزٌ مو

چٍ ثرًاَی، وًزَبیو  نًضر یک دطاکىو مو ثبقس يتو چىبن ، ثNSٍفطو ػمی طز َط وًز زض  حبتز دیف

 ضا ثطاثط ثب یک اطاض زَی،. EnableMcastثب ابثییز چىس دطاکىو ایؼبز کىی،، ثبیس مشغیط کالؾو 

#، اثشسا آزضؼ مقهس ثؿشٍ سًؾظ ياحاس  Node entryوًز  ثب يضيز َط ثؿشٍ ثٍ یک وًز $اظ عطیق يضيزی

Addr classifier چٍ مقهس ثؿشٍ یک وًز زیگط ثبقس، ثؿشٍ زضیبفشو ثٍ ی او   گطزز ي چىبن ثطضؾو مو

ثبقاس، زض ایاه   فؼیو مشهل  زقًز. يتو اگط ػبمل مقهس ثؿشٍ يضيزی ثٍ وً َب ذطيػو اضؾبل مو اظ تیىک

قمبضٌ زضگبٌ ثؿشٍ يضيزی سؼعیٍ ي سحییل قسٌ ي ؾذؽ ثؿاشٍ   Port classifierنًضر اظ عطیق ياحس 

 یبثس. يضيزی ػبمل اضؾبل مطثًعٍ اوشقبل مو

دطاکىاسگو یاب   زضَىگبم اؾشفبزٌ اظ مؿیطیبثو زیىبمی و، ثبالسطیه ثیز زض وبحیٍ آزضؼ، وكبن زَىسٌ چىس

دطاکىاو اؾاز ي    وًع یکچٍ ثیز فًش نفط ثبقس، آزضؼ زَو اظ  دطاکىو ثًزن آزضؼ مو ثبقس. چىبن یک

نًضر آزضؼ اظ وًع چىس دطاکىو مو ثبقس. ثىبثطایه زض حبتز چىسدطاکىو حساکظط سؼساز وًزَب  زض غیط ایه

 اؾز. 128ثطاثط ثب 

ثطای اسهبل یک ػبمل ػسیس ثٍ وًز ي یب حصف ػبمل اجیو اظ وًز مًضز وظط، اظ زؾاشًض ظیاط اؾاشفبزٌ ماو     

 قًز:
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-$NS attach_agent node agent 

-$NS detach_agent node agent 

 قًوس. مو nodeزض وًز  agentزي زؾشًض فًش ثٍ سطسیت ثبػض اسهبل یب اغغ ػبمل 

 :NSَب زض  تیىک

ثبقاس، ثطضؾاو    َب سك یل زَىاسٌ سًدًتاًغی قاج ٍ ضا کاٍ تیىاک ماو       زض ایه ثرف، ی و زیگط اظ اتمبن

ٍ    َبی وقغٍ ثٍ وقغٍ مًضز ثطضؾو ااطاض ماو   کىی،. فقظ تیىک مو ػااليٌ ثاط    NSؾابظ   گیطواس. اتجشاٍ قاجی

َابی محیاو ي    َب ثب زؾشطؾو چىسگبوٍ قج ٍ َب مشسايل مبوىس: تیىک َبی وقغٍ ثٍ وقغٍ، ؾبیط تیىک تیىک

 کىس. َبی ثسين ؾی، ضا ویع دكشیجبوو مو َب قج ٍ تیىک

 قًز: سًؾظ دىغ مشغیط ظیط سؼطیف مو NSؾبظی  َط تیىک زض قجیٍ

-headثبقس. ىک کٍ ايتیه قوش تیىک مو: وقغٍ يضيزی ثٍ تی 

- Queueعطفٍ یک نف يػًز  َبی کبمالب یک : وكه زَىسٌ آزضـ نف مًػًز زض تیىک اؾز. زض تیىک

 ثبقس. َب ام بن يػًز ثیكشط اظ یک نف مو زاضز، زض حبتو کٍ زض ؾبیط تیىک

-Linkٍکىس.  ی موؾبظ َبی زازٌ قسٌ مسل  : اقبضٌ کىىسٌ ثٍ اتمبوو اؾز کٍ تیىک ضا ثب مكره 

- Ttlٌگط ثٍ اتمبوو اؾز کٍ مقساض ظمبن ظوسگو $ : اقبضTTLکىس. # َط ثؿشٍ ضا وگُساضی مو 

-Drophead ٌکىس. گط ثٍ قوش اؾز کٍ اسالف زض تیىک ضا دطزاظـ مو : اقبض 

تحظٍ يضيز َب اظ  سؼطیف قسٌ ثبقس، زض ایه نًضر ام بن ضزیبثو ثؿشٍ trace AllFile$چٍ مشغیط  چىبن

 ف سب تحظٍ ذطيع اظ آن يػًز زاضز.ثٍ ن

 ضيوس. ثٍ کبض مو NSَب زض  زؾشًضار ظیط ثطای سؼطیف تیىک

$NS simplex-link n1 n2 bw delay q_type 

ضيز. مشغیطَبی زؾشًض فاًش   ثٍ کبض مو n2ي  n1زؾشًض ظیط ثطای ایؼبز یک تیىک یک عطفٍ ثیه زي وًز 

 قًوس: نًضر ظیط سؼطیف مو ثٍ
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- Bwثبوس تیىک اسهبل زَىسٌ وًزَبی  : میعان دُىبیn1  يn2 

- Delay مقساض سأذیط تیىک اسهبل زَىسٌ وًزَبی :n1  يn2 

- Q-typeثىسی زض ثبفط تیىک کٍ ثؼساب ثیكشط زض مًضز آن سًحی  ذًاَی، زاز : وًع م بویؿ، نف 

$NS duplex-link n1 n2 bw delay q-type 
 ثبقس. اسهبل زَىسٌ وًزَب، زيعطفٍ موثبقس ثب ایه سفبير کٍ تیىک  مكبثٍ زؾشًض اجل مو

$NS simplex-link-op n1 n2 op args 

 namَبی ذبل مبوىس: ػُز تیىک زض َىگبم ومابیف زض   اظ ایه زؾشًض ثطای سؼییه ثطذو مكرهٍ

ٍ   $وطم زَاس#، ضواگ    ؾابظی قاج ٍ ضا وكابن ماو     افعاضی کٍ ثٍ نًضر اویمیكه وشبیغ حبنال اظ قاجی

ي  n1َبی اضؾابتو ثایه زي واًز     َبی مطثًط ثٍ سطافیک یب ؾبیط مكرهٍ َبی اضؾبتو ثٍ تیىک ي ثؿشٍ

n2 ضيز. ثٍ کبض مو 

$NS duplex-link-op n1 n2 op args 

 ضيز. کبض مو َبی زيعطفٍ ثٍ ثبقس، ثب ایه سفبير کٍ ثطای تیىک مكبثٍ زؾشًض اجیو مو

$link cost cost-value 

َابی زاضای   فطو سمبم تیىک زَس. زض حبتز دیف مو اطاض cost-valueمقساض اضظـ تیىک ضا ثطاثط ثب 

 َؿشىس. 1اضظـ 

$link cost? 

 مقساض اضظـ ػسزی تیىک ضا ثط مو گطزاوس.

$link up 

 تیىک ضا ثٍ يحؼیز فؼبل مو ثطز.

$link down 

 ثطز. تیىک ضا ثٍ يحؼیز غیطفؼبل مو

$link up? 

 زَس. يحؼیز فؼیو تیىک ضا ومبیف مو

َبثاٍ َا،    َابیو ضا کاٍ مشهال کىىاسٌ آن     ساًان تیىاک   ؼبز کطزٌ ثبقی، موياشو  کٍ چىسیه گطٌ ای

 سًاویس تیىک ضا ثٍ آن ق ل سؼطیف کطز: ثبقىس، ایؼبز ومبیی، ثٍ ػىًان مظبل مو مو

$ns duplex-link $n0 $n2 10Mb 10Mb 10ms DropTail 

ی ساأذیط اوشكابض   ثب اؾشفبزٌ اظ یک اسهبل زي عطفٍ کاٍ زاضا  n2$ي  n0$َبی  ثسیه مؼىبؾز کٍ گطٌ

قاًوس. ػُاز    ثبقىس ثُ، مشهل مو مگب ثیز ثط طبویٍ ثطای َط ػُز مو 10مییو طبویٍ ي ظطفیز  10
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ضا ثاب ػجابضر    duplex-linkػبی  یک تیىک زيعطفاٍ ثبیاس ػجابضر     عطفٍ ثٍ سؼطیف یک تیىک یک

simplex link .،ػبیگعیه ومبیی 

اـ آن تیىک اؾز  اظ َط تیىک کٍ يضيزیػىًان ثركو  نف ذطيػو مشؼیق ثٍ یک گطيٌ ثٍ  NSزض 

# ضيی آن نف ویاع  over flowقًز. سؼطیف تیىک مكمًل ضاَو ثطای مًضز ؾطضیع $ ؾبظی مو دیبزٌ

ياضز ای کاٍ   گبٌ آذطیه ثؿشٍ ثبقس. زض مًضز مظبل مب اگط ظطفیز ثب فطنف ذطيػو اقجبع گطزز آن مو

َبی ػبوجو زیگطی  اتجشٍ ثؿیبضی اظ گعیىٍ #.DropTailگطزز $ثب گعیىٍ ي اوشربة  قًز، حصف مو مو

، FQ(Fair Queueing)ي ویاع   RED(Random Early Discard)ویاع يػاًز زاضواس مبوىاس     

DRR(Deficit Robin) ،SFQ(stoch Fair Queueing) ،CBQ    کٍ قبمل یاک ايتًیاز ي

 ثبقس. مو Round-Robinوًثز گطزقو ثىسی  یک ظمبن

 ػىًان مظبل ذًاَی، زاقز: سجظ ثب َط تیىک ضا ویع سؼطیف ومبیی، ثٍاتجشٍ مب ثبیس ظطیفز ثبفط نف مط

# Set Queue Size Of Link (no-n2) To 20 

$ns queue-limit $no $n2 20 

ؾابظی   دیابزٌ  (Null Agent)َبی حصف قسٌ ثٍ یک ػبمل سُو  ؾط ضیع نف ثٍ ق ل اضؾبل ثؿشٍ

ثطای آن ثؿشٍ کٍ زضیبفز قسٌ اؾاز،  دبضامشط ظمبن حیبر ضا  TTL(Time to Live)قًز قو  مو

 ومبیس. مربؾجٍ مو

ٍ  َب ثط چؿت ثؿشٍ مكارم   TTLقاًوس ي ایاه ثطچؿات     ضيظ ضؾابوو ماو   َبیو زاضوس کٍ زضقج ٍ ثا

سًاوىس اجل اظ آن کٍ ثٍ مقهس ثطؾىس، زض قاج ٍ يػاًز زاقاشٍ     َب مو ومبیس چٍ مسر ظمبوو ثؿشٍ مو

 ومبییس: هًیط ظیط مكبَسٌ موثبقىس. یک تیىک ؾبزٌ زاضای فطمو اؾز کٍ زض س

 
 قًز. عطفٍ ایؼبز مو یک تیىک زي عطفٍ اظ زي تیىک مًاظی یک
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 ػىًان یک مظبل اظ یک قج ٍ ؾبزٌ سهًیطی ضا کٍ زض ظیط ومبیف زازٌ قسٌ ضا زض وظط ثگیطیس ثٍ

 
# create six nodes 

Set n0 [$ns node= 

Set n1 [$ns node= 

Set n2 [$ns node= 

Set n3 [$ns node= 

Set n4 [$ns node= 

Set n5 [$ns node= 

#create links between the nodes 

$ns duplex-link $n0 $n2 2Mb 10ms droptail 

$ns duplex-link $n1 $n2 2mb 10ms droptail 

$ns simplex-link $n2 $n3 0.3Mb 100ms droptail 

$ns simplex-link $n3 $n2 0.3Mb 100ms droptail 

$ns duplex-link $n3 $n4 0.5Mb 40ms droptail 

$ns duplex-link $n3 $n5 0.5Mb 30ms droptail 

#set Queue size of link (n2-n3) to 20 

$ns queue-limit $n2 $n3 20 
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ثٍ یبز زاقشٍ ثبقیس کٍ ظطفیز ثبفط مطسجظ ثب یک تیىک سؼطیف قسٌ اؾز $تیىک کىىسٌ وًزَبی 

n2,n3ثبقس. ضا زاضا مو 50َب مقساض اظ دیف سؼطیف قسٌ  # نفًف مطسجظ ثب ؾبیط تیىک 

چک  Queue set limit_50زض زؾشًض  ns-default.tclسًاویس زض فبیل  ایه مقساض دیف فطو ضا مو

 ومبییس. 

 ه مقساض دیف فطو ضا چگًوٍ ثیبثی، ي سغییط زَی،؟ای

 :ns-lib.tclزض فبیل  Queue-limitثب دیسا کطزن ظیطثطوبمٍ 

Simulator insproc queue – limit {n1 n2 limit> 

$self instvar link 

[$link_( [ $n1 id ] :[ $n2 id ] ) queue] set limit_$limil 

دبضامشط  3 اؾز کٍ Simulatorزض يااغ یک مشس اظ کالؼ  queue limitثیىی، کٍ  ػب مب مو زض ایه

ومبیس ي محسيزٌ ي اوساظٌ ثبفط نف. مقساض اضػبع زازٌ قسٌ ثٍ  گطيٌ کٍ تیىک ضا سؼطیف مو 2يضيزی زاضز: 

 قًز. زازٌ مو limitمشغیط 

#setup a TCP connection 

Set tcp [new agent/TCP] 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

Set sink [new agent/TCPsink] 

$ns attach-agent $n4 $sink 

$tcp set fid_1 

$tcp set packetsize_552 

#setup a FTP over TCP connection 

Set ftp [new application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 
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 #Agents and Applicationsَبی کبضثطزی: $ َب ي ثطوبمٍ ػبمل -2-3

َب اکىًن الظم اؾز یاک ػطیابن سطافیاک     ًتًغی قج ٍ مشك ل اظ وًزَب ي تیىکدؽ اظ سؼطیف کطزن سًد

 ایؼبز کطزٌ، اظ عطیق آن سًدًتًغی اضؾبل ومبیی،.

َب ضا مؿیطزَو ومبیی، ساب اظ آن   َبی کبضثطزی ي ػبمل ثطای ضؾبوسن ایه ػطیبن ثٍ مقهس الظم اؾز ثطوبمٍ

ي  n0$َابی   ضا ثایه گاطٌ   FTPمب ثراًاَی، یاک   سًدًتًغی اؾشفبزٌ ومبیىس. زض مظبل گصقشٍ مم ه ثًز 

$n4 ٍَبی کبضثطزی اظ وًع  اػطا ومبیی، ي ویع یک ثطوبمCBR $Constant Bit Rate ضا ثیه وًزَبی #

$n1  ي$n5 ای کٍ سًؾظ  الیٍ قج ٍ  دطيس لFTP قًز  اؾشفبزٌ موTCP/IP ثبقس ي ایه زض حبتو  مو

ي گاطٌ   n0$ضا ثیه گطٌ مجسا  TCPس یک ػبمل اظ وًع گیطز. اثشسا ثبی ثُطٌ مو UDPاظ  CBRاؾز کٍ 

اظ آن اؾشفبزٌ ذًاَس ومًز. ؾذؽ زض اغؼاٍ کاس زيم یاک ػبمال      FTPسؼطیف ومبیی، دؽ  n4$مقهس 

UDP  ثیه وًز مجسا$n1  ي مقهس$n5 ومبیی، کٍ  ایؼبز موCBR .اظ آن اؾشفبزٌ ذًاَس ومًز 

#setup a TCP connection 

Set tcp [new agent/TCP] 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

Set sink [new agent/TCPsink< 

$ns attach-agent $n4 $sink 

$tcp set fid_1  

$tcp set packetsize_552 

#setup a FTP over TCP connection 

Set ftp [new application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

2-3-1- FTP over TCP 
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TCP  سًتیس  13ينًلَبی سهسیق ي اػالم  اػشمبز اظ وًع زیىبمیک اؾز کٍ ثؿشٍیک دطيس ل اظزحبم ابثل

 ومبیس. َب اؾشفبزٌ مو قسٌ سًؾظ مقهس ثطای اعمیىبن اظ زضیبفز ثؿشٍ

زي عطفٍ َبی  قًوس. ثب ایه ينف يػًز تیىک َبی اظ زؾز ضفشٍ ثٍ ػىًان ؾیگىبل اظزحبم سؼجیط مو ثؿشٍ

 جسا حطيضی ذًاَس ثًز. زض ذظ ايل اغؼٍ کس ثبال زاضی،:َب ثٍ م ثطای ثطگطزاوسن سهسیق TCPثطای 

Set tcp [ new Agent / Tcp ] 

زَس کٍ قو زض  مو TCPضا ثٍ ػىًان ػبمل  tcpایه زؾشًض ػاليٌ ثط ثیبن وًع ػبمل یک اقبضٌ گط ثىبم 

NS  مو ثبقس. زؾشًض$ns attach-agent$n0 $tcp وًز مجسا اسهبلTCP کىس ي  ضا سؼطیف مو

گطی  کىس ي اقبضٌ ضا سؼطیف مو TCP> ضفشبض وًز مقهس Set Sink [new agent/Tcp Sinkزؾشًض 

، وًز مقهس وقف مُمو ضا زضسًتیس TCPثربعط زاقشٍ ثبقیس زض  گطزاوس. ضا ثسان ثط مو Sinkثىبم 

 .کىس َب زض ضؾیسن ثٍ مقهس ایفب مو مىظًض سضمیه کطزن َمٍ ثؿشٍ  َب ثٍ َب ي اػالم ي ينًل ثؿشٍ سهسیق

#setup a UDP connection 

Set upd [new agent/UDP] 

$ns attach-agent $n1 $udp 

Set null [new agent/UDP] 

$ns attach-agent $n5 $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 packetsize _1000 

$cbr set rate _0.01Mb 
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$cbr set random_false 

اسهبل  ns $tcp $sink$ومبیس ي زؾشًض  گطٌ مقهس ضا سؼطیف مو  ns attach – agent $n4$زؾشًض 

TCP ومبیاس.   ثیه وًزَبی مجسا ي مقهس ضا ایؼبز موTCP      فاطو   دبضامشطَابی ظیابزی ثاب مقابزیط دایف

فطو  سًاویس آوبن ضا سغییط زَیس. ثطای مظبل مقساض دیف ثٍ يحًح موسٌ زاضز کٍ اگط ثرًاَیسمقساضزَو ق

ثبیز سغییط یبثس ایه  552سًاوس ثٍ مقساض زیگطی مظالب  ثبیز اؾز ي مو 1000مقساض  TCPاوساظٌ ثؿشٍ زض 

 زَس. ضخ مو tcp set packet size_552$اسفبش ثب زؾشًض 

و زاضی، مم ه اؾز ثرًاَی، میبن آوبن سمبیع ابئل قًی، ثٍ ػىاًان مظابل   ياشو مب چىسیه ػطیبن سطافی 

کاٍ یاک قىبؾاٍ ػطیابن      tcp set fid _1$َبی مشفبير زض مكبَسٌ آوبن ي اظ عطیق اػطای زؾشًض  ثب ضوگ

دصیطز. اهس زاضیا، کاٍ زض ازاماٍ مغبتات ثاٍ ػطیابن        ومبیس، اوؼبم مو وؿجز مو TCPضا ثٍ اسهبل  "1"

UDP ٍکٍ اسهبل  ضا اذشهبل زَی، دؽ اظ آن "2"، قىبؾTCP      سؼطیاف قاس، ثطوبماٍ کابضثطزیFTP 

 قًز. قًز ي ایه ػمل زض ؾٍ ذظ اوشُبیو اغؼٍ کس فًش اوؼبم مو ضيی آن سؼطیف مو

گطَبیو َؿشىس ايتو ضا  زاضای اقبضٌ FTPي ثطوبمٍ کبضثطزی  TCPثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس کٍ َط زي ػبمل 

tcp  ي زيمو ضاftp سًاوی، اوشربة ومبیی،. َبی زیگطی ضا ویع مو ای، امب زاز ومبییس کٍ وبم اضزٌوبم گص 

2-3-2- CBR Over UDP: 

# Agent/ UDPزض مجسا $ UDPثط ضيی آن، یک  CBRي ثطوبمٍ کطثطزی  UDPدؽ اظ سؼطیف اسهبل 

 قًز: گصقز، سؼطیف مو TCPای کٍ ثطای  # ثٍ َمبن قیAgent/Nullًٌي یک مقهس سُو $

#setup a UDP connection 

Set upd [new agent/UDP< 

$ns attach-agent $n1 $udp 

Set null [new agent/UDP< 

$ns attach-agent $n5 $null 

$ns connect $udp $null 

$udp set fid_2 
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#setup a CBR over UDP connection 

Set cbr [new application /traffic/CBR< 

$cbr attach-agent $udp 

$cbr set packetsize _1000 

$cbr set rate _0.01Mb 

$cbr set random_false 

ومبیس اغؼٍ کس فًش چگًوگو سؼطیف واطخ اضؾابل اعالػابر ي ویاع      اؾشفبزٌ مو CDPکٍ اظ  CBRثطای 

ضاٌ زیگاط   cbr Set rate_0.01$ػبی سؼطیاف واطخ اضؾابل زض زؾاشًض      زَس. ثٍ اوساظٌ ثؿشٍ ضا وكبن مو

 َب ثب اؾشفبزٌ اظ زؾشًض  ثیه اضؾبل ثؿشٍ 14سؼطیف کطزن فبنیٍ ظمبوو

$cbr Set interval_0.005 

مو ثبقس کٍ یک دطچ، ػُز مكارم   _random، گعیىٍ ي مشغیط CBRثبقس اظ ؾبیط ذهًنیبر  مو

فاطو   ثبقس ثٍ نًضر دیف کطزن يػًز یب ػسم يػًز دبضاظیز سهبزفو زض مسر ظمبن اضؾبتو سطافیک مو

 سًاوس ثب کس ثبقس ي مو ایه گعیىٍ غیط فؼبل مو

$cbr Set random_1 

 ب ویع ثب زؾشًض َ فؼبل گطزز. اوساظٌ ثؿشٍ

$cbr Set pachet size _<size> 

 سًاوس سىظی، $ثٍ ثبیز# قًز مو

2-3-3- UDP with other traffic sources: 

ٍ    اؾشفبزٌ مو UDPَبی کبضثطزی اظ دطيس ل  مم ه اؾز ثب ؾبیط سطافیک ؾابظی ضا   ومبیاس ثراًاَی، قاجی

 اوؼبم ومبیی،:
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 interval 
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Exponential on-off ،pareto on-offمىجغ سطافی و  ي یک مشىو ثطفبیل   .trace ثٍ زي مىجغ ايتو  

قًوس: سطسیت ثٍ ق ل ظیط سؼطیف مو  

Set source [new Application /Traffic Exponential 

Set source [new Application /Traffic pareto] 

کٍ مشًؾاظ    _packet size،burst_time ایه مىبثغ سطافی و دبضامشطَبیو َمچًن اوساظٌ ثؿشٍ $ثٍ ثبیز# 

یک دبضامشط ق ل زَاو   paretoکىىس. زض مىجغ  ومبیس ضا زضیبفز مو ي فؼبل ثًزن ضا مكرم مو "on"ظمبن 

shap_ کىی، ي زض ظیط مظبتو اظ یک  ضا ویع سؼطیف موpareto on/off ومبییس: ضا مالحظٍ مو 

Set source[new application/traffic/pareto< 

$source set packetsize_500 

$source set burst_time_200ms 

$source set idle_time_400ms 

$source set rate_100k 

$source set shape_1.5 

ثاب سؼطیاف    traceقاًز: اثشاسا یاک فبیال      ثٍ نًضر ظیط سؼطیف مو traceثطوبمٍ کبضثطزی سطافیک مجشىو ثط 

 ومبیی،: مو

Set tracefile[new trace file] 

$trace file file name <file > 

ومبیی، ي آن ضا ثب فبییو کٍ ثبیس زاضای ابتات زيزيیاو ثبقاس، مشهال      َبی کبضثطزی ضا سؼطیف مو ؾذؽ ثطوبمٍ

 ومبیی،:

Set src [new Application / Traffic/Trace ] 

$src attach –tracefile $ tracefile 

 ثبقس. َب ي اوساظٌ ثؿشٍ ثٍ ثبیز فبیل معثًض ثبیس قبمل فبنیٍ ظمبوو اضؾبل ثؿشٍ
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 ضيیسازَبی ظمبوجىسی: -2-4

NS ٍؾبظ مجشىو ثط ضيیسازَبی ػسا اظ َ، مو یک قجی  ٍ قاًز کاٍ    ؾابظی سؼطیاف ماو    ثبقس. زض کسَبی قاجی

یاک ظمبوجىاسی ضيیاساز ایؼابز      new Simulator<Set nsضيیسازَب چٍ مًاغ ضخ زَىس. زؾاشًض اثشاسایو =  

 ومبیس ي ضيیسازَب دؽ اظ آن ثب اؾشفبزٌ اظ ابتت  مو

$ns at <time> <event> 

زض مظابل  کىاس   آغبظ ثاٍ کابض ماو    ns run$اظ عطیق زؾشًض  nsثىس زض ظمبن اػطایو  قًز. ظمبن ثىسی مو ظمبن

سًاواس اظ عطیاق زؾاشًضَبی ظیاط      ثىسی ومبیی، ي ایه مو ضا ظمبن CBRي  FTPکبض ي ذبسمٍ  ؾبزٌ مب، آغبظ ثٍ

 اوؼبم قًز:

$ns at 0.1 "$clor start" 

 $ ns at 1.0 "$ftp start" 

 $ ns at 124.0 "$ftp stop" 

 $ns at 124.5 "$clor stop" 

فؼبل ي زض حبل اضؾبل  124.5، سب 1َبی  زض طبویٍ CBRثبقس  فؼبل مو 124سب  1زض ثبظٌ ظمبوو  FTPثىبثطایه 

 سطافیک ذًاَس ثًز.

وًقشٍ قسٌ ثبقاىس   ex1.tcl ؾبظی ضا اگط زؾشًضار مب زض فبییو ثىب مب َ، اکىًن آمبزٌ َؿشی، کٍ َمٍ قجیٍ

 کىی،: ثطای اػطای ثٍ ؾبزگو سبیخ مو

ns ex1.tcl 

ثٍ یبز زاقشٍ ثبقیس کٍ زض اغؼٍ کس ظیط، ظیطثطوبمٍ زیگطی زضدبیبن احبفٍ قسٌ اؾز. کٍ یک فبیل ذطيػاو ضا  

بیال  وًیؿاس. زض مظابل وابم ف    طبویاٍ ماو   501زض فًانال ظمابوو    TCPای اوساظٌ دىؼطٌ اضؾبل  ثب مقبزیط تحظٍ

طبویاٍ ذاًز ضا فطاذاًاوو     501ثبقس. ایه ظیطثطوبمٍ اظ وًع ثبظگكاشو اؾاز کاٍ زض َاط      مو winfileذطيػو 

ذًاَی، ثٍ ػىًان ذطيػو زض آن ثىًیؿای، ضا زضیبفاز    ي فبییو کٍ مب مو TCPکىس. آن یک دبضامشط مىجغ  مو

 ومبیس. مو

Set tim#set queue size of link (n-n3)to 20 
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$ns queue –limit $n2 $n3 20 

Setup a TCP connection 

Set tcp [new agent/TCP] 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

Set sink [new agent/TCPS ink] 

$ns attach-agent $n4 $sink 

$tcp set fid_ 1 

$tcp set packetsize _ 552 

#setup a FTP over TCPconnection 

Set ftp [new application /FTP] 

$ftp attach –agent $tcp 

#setup a UDPconnection 

Set udp [new agent/UDP] 

$ns attach-agent $n5 $null 

$ns connect $udp $null 

$udp set fid_2 

#setup a CBRover UDP connection 

Set cbr [new application /traffic/CBR] 

$cbr attach-agent $udp 

$cbr set packetsize_ 1000 

$cbr set rate_0.01Mb 

$cbr set random_false 
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$ns at 0.1 “$cbr start” 

$ns at 1.0 “$ftp start” 

$ns at 124.0 “$ftp stop” 

$ns at 124.5 “$cbr stop” 

#procedure for plotting window size.gets as arguments the name 

# of the tcp source nodded (called “tcp source “)and of output file. 

Proc plotwindow {tcpsource file? > 

Global ns e0.1 

Set now [$ns now] 

Set cwnd [$tcpsource set cwnd_] 

Puts $file “$now $cwnd” 

$ns at {exper $now+$time] “platwindow $tcp source $file” 

> 

$n at 0.1 “plotwindow $tcp $winfile” 

$ns at 125.0 “finish” 

$ns run 

 :namاؾشفبزٌ اظ  -2-5

گاطٌ ضا ومابیف    6ثبقس یک قج ٍ قبمل  کٍ اثعاض مكبَسٌ مو namومبیی،،  ياشو مب مظبل اجیو ضا اػطای مو

َب ضا ثٍ ناًضر سهاًیط ظیاط     کٍ م بن گطٌ عًض سهبزفو اوشربة قًز. ثطای آن َب ثٍ زَس. محل اؾشقطاض گطٌ مو

 مقساضزَو ومبیی،،



 پایان اوجام ي مشايرٌ در سازی شبیٍ َای پريژٌ اوجام ، کامپیًتر مُىدسی وامٍ پایان یارآمًزان ارایٍ خدمات مشايرٌ ای از قبیل گريٌ پژيَشی 

 .می کىد  در خدمت شماست. ایه گريٌ فقط در حًزٌ مُىدسی کامپیًتر ي فىايری اطالعات فعالیت ISII ٍ ای برای ژيروال َای معتبر، مقالٍ وًیسی حرف وامٍ

http://yaramoozan.ir/ 

@yaramoozan 

 

 

36                                                                                                            www.yaramoozan.ir         P a g e
 

 

Figure 2.2:Example of a simple network 

 ومبیی،: کس ظیط ضا حبفٍ مو

# Give node position (for NAM# 

 $ ns duplex-link-op $n0 $n2 orient right-up 

 $ ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up 

 $ ns simplex-link-op $n2 $n3 orient right 

 $ ns simplex-link-op $n2 $n3 orient right 

 $ ns duplex-link-op $n3 $n4 orient right-up 

 $ns duplex-link-op $n3 $n5 orient right-down 

-re"َب ثٍ نًضر سهبزفو اوشربة قًز ي ضحبیز ثرف وجبقس ثب فكطزن زکمٍ  و شٍ: اگط اؾشقطاض گطٌ

layouf" م بن سًان  سًاویس ثرز ذًز ضا ثیبظمبییس. َمچىیه مو ثب اوشربة یک اؾشقطاض سهبزفو زیگط مو

ي کكیسن َط گطٌ ي ثطزن آن ثٍ م بن زترًاٌ ثًؾییٍ مًؼ، سىظی،  Edit/viewَب ضا ثب کییک کطزن  گطٌ

ضيوس  مو 5ثٍ  1ضا کٍ اظ وًز  CBRَبی  ثٍ نًضر مشحط  ثؿشٍ namومبیی، کٍ ومبیكگط  ومًز. یبزآيضی مو

َبی اػالم  ثو ومبیف مو زَس. ثؿشٍضيوس ضا ثٍ ضوگ آ مو 4ثٍ  0ضا کٍ اظ گطٌ  TCPی َب ثٍ ضوگ اطمع ي ثؿشٍ
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قًوس امب ثب  دیمبیىس ویع ثٍ ضوگ آثو ومبیف زَسٌ مو ضا مو TCPَبی  کٍ مؿیط ػ ؽ ثؿشٍ TCPينًل 

ثبیز  TCP ،552َبی  ثبیشو َؿشىس زض حبتو کٍ ثؿشٍ 40َبی سهسیق  اثؼبز ثؿیبض کًچ شط چطا کٍ ثؿشٍ

 کىی،: مٍ مظبل اجیو سؼطیف موَب زض قطيع کس ثطوب ثبقىس. ثطای سىظیمبر ضوگ مو

$ns color 1 Blue 

$ns color 2 Red 

زاقشٍ ثبقی، مؼجًض ویؿشی، ثطای مكبَسٌ آن تعيمبب  namاکىًن یک فبیل  ثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس اگط مب َ،

ns ػبی آن مؿشقیمبب زؾشًض  سًاوی، ثٍ ضا اػطا ومبیی، ثی ٍ موnam> وبم فبیل>nam  .،ضا سبیخ ومبیی 

 سًاوس سًؾظ یک چبدگط ي یب زضين یک فبیل چبح قًز مو namاظ ومبیكگط  15فًضییک ػ ؽ 

 سًاویس محقق ؾبظیس. مو Fileي زض گعیىٍ  namایه ػمل ضا زض مىًی ثبالی 

 :NAMَبی  ثطذو اظ سًاومىسی

 زض ضوگ اطمع ومبیف زازٌ قًز ذًاَی، وًقز: n0َب: ثٍ ػىًان مظبل اگط ثرًاَی،  ضوگ کطزن گطٌ

$n0 color  red 

سًاوىس ثٍ اق بل مرشیفو ومبیف زازٌ قًوس  ای َؿشىس. امب مو َب، زایطٌ َب: ثٍ نًضر دیف فطو گطٌ ق ل گطٌ

حیؼو ثٍ  6ثطای  hexagonاظ  boxي یب ثٍ ػبی تغز  n1 shape box$سًان ثب وًقشه  ثٍ ػىًان مظبل مو

 ثطای کطيی ثًزن. circleػبی مطثؼو ي یب 

 َب: ضوگ کطزن تیىک 

$ns duplex-link-op  $n0 $n2 color "green" 

سًاوی، زض ظمبن ذبنو یک گطٌ ضا ػالمز ثعوی، $مظالب زض ظمبوو کٍ  احبفٍ کطزن ي حصف کطزن ػالمز: مو

 یک مىجغ سطافی و ضا زض آن ظمبن فؼبل مو ومبیی،# مظالب:

$ ns at 2.0 " $n3 add-mark m3 blue box  "  

$ ns at 30.0 " $n3 delete-mark m3" 

                                                           
15

 Snap shot 
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 > ایؼبز قًز.2,30زض فبنیٍ ظمبوو = 3قًز ػالمز آثو ضوگ اعطاف گطٌ  ایه ثبػض مو

 "active node"سًاوس اظ یک ظمبن ثٍ ثؼس ثب یک ثطچؿت مظالب  احبفٍ کطزن ثطچؿت: یک گطٌ مو

 ثٍ ثؼس ثب َمبن ثطچؿت زاضی،: 102ومبیف زازٌ قًز مظالب ثطای ظمبن 

$ns at 1.2 "$n3 label \"active node\"  ي ثطای ثچؿت ظزن ثب"Tcp Input Link"  ثٍ تیىک

n0-n2 کىی،: سبیخ مو 

$ns duplex –link –op $n0 $n2 label "Tcp input link " 

سًاوس  سًاوس یک مشه زض ظمبن ذبل ظبَط قًز. ایه مشه مو مو NAMاحبفٍ کطز مشه: زض دبیبن دىؼطٌ 

 مظبل:سًنیف کىىسٌ ضيیساز ذبنو زض آن ظمبن ثبقس. 

$ns at 5 $ns trace-annotate $n2 \"packet drop\" 

ثبقس ثطای مظبل ػُز مبویشًض ي  ، احبفٍ کطزن یک مبویشًض اوساظٌ نف موnamیک ام بن زیگط اظ 

 زاضی،: n2-n3مكبَسٌ کطزن نف يضيزی تیىک 

$ns simplex - link – op $n2 $n3 queuepos 0.5 

 ومبییس: مالحظٍ مو ضا زض سهًیط ظیط NAMياؾظ گطافی و 
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Figure 2.3 NAM graphic interface 

2-6- 16
Tracing: 

2-6-1- Tracing object: 

ایؼبز ومبیس کٍ َط زي  17ضا ثٍ َط زي ق ل سهًیطی ي اؾ و Traceَبی  سًاوس فبیل مو NSؾبظ  قجیٍ

چىبن کٍ   ومبیی، آن اؾشفبزٌ مو tracingثبقىس. ياشو اظ  فبیل مىغجق ثط ضيیسازَبی ضذسازٌ زض قج ٍ مو

قوش ػسیس زض تیىک کٍ زض سهًیط ظیط  4ػب  زض سهبيیط اجیو اظ ؾبذشبض یک تیىک مكبَسٌ ومًی، زض ایه

 DrpT, RecT, DeqT, EnqTثیىیس:  مو

 

                                                           
16

 ثبت رویدادها 
17

 ascii 
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Figure 2.4: Tracing objects in a simlex link 

EnqT ،ومبیس. اگط  فشٍ ضا طجز مواعالػبر مطثًط ثٍ ثؿشٍ ياضز قسٌ ي زاذل نف يضيزی تیىک اطاض گط

 DeqTومبیس.  طجز مو DeqT$ؾط ضیع# قًز اعالػبر ایه ثؿشٍ ضا قو  Overflowنف زچبض 

َبیو کٍ  اعالػبسو ضا زضثبضٌ ثؿشٍ RecvTومبیس. زض وُبیز  َبی مًػًز زض نف ضا طجز مو اعالػبر ثؿشٍ

زَس اعالػبر ثیكشطی ضا اظ عطیق  مو ثب مب اػبظٌ NSکىس.  اوس ضا ثٍ مب اضائٍ مو ثٍ ذطيػو تیىک ضؾیسٌ

tracing ٌَب  ثسؾز آيضی،. ی و اظ آن ضاQueue Monitoring  ٌي یب مكبَسٌ دكز ضيیسازَبی ضذساز

 ثبقس. ضيی یک نفط مو

 :traceَبی  ؾبذشبض فبیل -2-6-2

فییس  12زَی، زض  ياشو اعالػبر طجز قسٌ اظ زيیسازَبی قج ٍ ضا زض یک فبیل اؾ و اطاض مو

 ومبییس. مبوسَو مو قًز کٍ سهًیط آن ضا مالحظٍ موؾبظ

Pkt 

id 

Seq 

num 

Dst 

addr 

Src 

addr 

Fid Flags Pkt 

size 

Pkt 

type 

To 

node 

From 

node 

Time Event 

Figure 2.5: Fields appearing in a trace 

 ثبقىس:   مفًُم فییسَب ثٍ قطح ظیط مو

کٍ ثٍ سطسیت ثٍ زضیبفز زض  r ،+ ،- ،dگعیىٍ:  4ثب اؾشفبزٌ اظ کىس کٍ : ايتیه وًع ضيیساز ضا ثیبن مو1فییس 

 ومبیىس. ذطيػو تیىک، ياضز قسن ثٍ نف، ذطيع اظ نف ي حصف آن ثؿشٍ زالتز مو

 زَس. . زيمیه فییس ظمبن ضذساز آن ضيیساز ضا وكبن مو2
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 زَس. . گطٌ يضيزی تیى و کٍ ضيیساز زض آن اسفبش افشبزٌ اؾز ضا ومبیف مو3

 زَس. ذطيػو تیىک حبنل ضيیساز ضا ومبیف مو. گطٌ 4

 Applicationزَس وًع ثٍ وبمو کٍ مب ثسان  ومبیف مو TCPي یب  CBR. وًع ثؿشٍ ضا ثطای مظبل 5

 وبمس. مو "tcp"زض مظبل اجیو ضا  TCP Applicationومبیس. ثطای مظبل  ای، زالتز مو سطافی و زازٌ

 . اوساظٌ ثؿش6ٍ

 ثبقس. یس مًػًز مو. چىس وًع دطچ، زض ایه فی7

سًاوس َط  ػطیبن ضا کٍ زض کس  ثبقس کٍ کبضثط مو مو IPv6. ایه فییس قىبؾٍ ػطیبن سطافی و ي مشؼیق ثٍ 8

OTCL سًاوس مًضز اؾشفبزٌ يااغ قًز. يضيزی سىظی، ومبیس. ایه قىبؾٍ ثطای سؼعیٍ ي سحییل ثیكشط مو 

قًز،  مكرم مو NAMای ومبیف سًؾظ ایه ام بن َمچىیه ثطای ظمبوو کٍ ضوگ ػطیبن سطافی و ثط

 سًاوس مًضز اؾشفبزٌ اطاض ثگیطز. مو

 "دًضر. وًز". ایه آزضؼ مجسا ثٍ فطم 9

اظ  UDPؾبظی يااؼو  ثبقس.اگطچٍ زض دیبزٌ . قمبضٌ سًاتو ثؿشٍ مشؼیق ثٍ دطيس ل الیٍ قج ٍ مو10

ب ثطای اَساف سؼعیٍ ي سحییل ومبیس س ضا ویع طجز مو UDPسًاتو  NSقًز، امب  قمبضٌ سًاتو اؾشفبزٌ ومو

 ي مغبتؼبر اؾشفبزٌ قًز.

ومبیس ثٍ ػىًان یک مظبل ذغًط ايتیٍ یک  . آذطیه فییس قمبضٌ ی شبی آن ثؿشٍ ضا مكرم مو12

trace ومبییس: ضا کٍ سًؾظ کسَبی مظبل اجیو سًتیس قسٌ اؾز ضا مالحظٍ مو 

+0.1 1 2 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

- 0 .1 1 2 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

R 0.114 1 2 cbr 1000 ------ 2 1.0 5 0 0 0 

 +0.114 2 3 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

- 0.114 2 3 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 
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R 0.240667 2 3 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

 +0.240667 3 5 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

- 0.240667 3 5 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

R 0.240667 3 5 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 0 0 

 +0.9 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 5.0 1 1 

- 0.9 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 5.0 1 1 

R 0.914 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 5.0 1 1 

 +0.914 2 3 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 1 1 

- 0.914 2 3 cbr 1000 ------ 2 1.0 5.0 1 1 

 +1 0 2 tcp 40 -------- 1 0.0 4.0 0 2 

- 1 0 2 tcp 40 -------- 1 0.0 4.0 0 2 

R 1.01016 0 2 tcp 40 ------- 1 0.0 4.0 0 2 

 +1.01016 2 3 tcp 40 ------- 1 0.0 4.0 0 2 

- 1.01016 2 3 tcp 40 ------- 1 0.0 4.0 0 2 

R 1.040667 2 3 cbr 1000------- 2 1.0 5.0 1 1 

 +1.040667 3 5 cbr 1000------- 2 1.0 5.0 1 1 

- 1.040667 3 5 cbr 1000------ 2 1.0 5.0 1 1 

R 1.086667 3 5 cbr 1000 -------- 2 1.0 5.0 1 1 

R 1.111227 2 3 tcp 40 --------- 1 0.0 4.0 0 2 

 +1.111227 3 4 tcp 40 --------- 1 0.0 4.0 0 2 
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- 1.111227 3 4 tcp 40 --------- 1 0.0 4.0 0 2 

R 1.151867 3 4 tcp 40 --------- 1 0.0 4.0 0 2 

 +1.251867 4 3 ack 40 --------- 1 4.0 0.0 0 3 

- 1.251867 4 3 ack 40 --------- 1 4.0 0.0 0 3 

 +1.251867 4 3 ack 40 --------- 1 4.0 0.0 0 3 

- 1.251867 4 3 ack 40 --------- 1 4.0 0.0 0 3 

R 1.292507 4 3 ack 40 --------- 1 4.0 0.0 0 3 

 +1.292507 3 2 ack 40 ---------- 1 4.0 0.0 0 3 

- 1.292507 3 2 ack 40 ---------- 1 4.0 0.0 0 3 

R 1.393573 3 2 ack 40 ---------- 1 4.0 0.0 0 3 

 +1.393573 2 0 ack 40 ---------- 1 4.0 0.0 0 3 

- 1.393573 2 0 ack 40 ---------- 1 4.0 0.0 0 3 

R 1.403733 2 0 ack 40 ---------- 1 4.0 0.0 0 3 

 +1.403733 0 2 tcp 552 ---------- 1 0.0 4.0 1 4 

- 1.403733 0 2 tcp 552 ----------- 1 0.0 4.0 1 4 

 +1.403733 0 2 tcp 552 ----------- 1 0.0 4.0 2 5 

- 1.405941 0 2 tcp 552 ----------- 1 0.0 4.0 2 5 

R 1.415941 0 2 tcp 552 ----------- 1 0.0 4.0 1 4 

2-6-3- Trace :کطزن ظیط مؼمًػٍ ای اظ ضيیسازَب 

 ؾبظی قسٌ ضا زض وظط گطفشٍ ثًزی،. زض ثرف اجیو ي سب کىًن چگًوگو طجز کطزن کییٍ ضيیسازَبی قجیٍ
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زَی،. ايتیه ضاٌ ػبیگعیه کطزن زؾشًض  اکىًن ضاَو ثطای طجز کطزن سىُب ػعیو اظ ضيیسازَب ضا اضائٍ مو

ثبقس کٍ ثٍ ػىًان مظبل ثٍ ق ل ظیط  مو ns trace-queue$ثب زؾشًض  ns trace-all$<وبم فبیل>

 سًان سبیخ ومًز: مو

$ ns trace –queue $n2 $n3 $file1 

ثبقس کٍ قبمل سىُب ضيیسازَبیو اؾز ضيی تیىک ثیه  مو taceکٍ وشیؼٍ آن یک فبیل ذطيػو اظ وًع 

یک زؾشًض مكبثٍ ضخ زازٌ اؾز $ایه وًزَب ضا زض مظبل اجیو سؼطیف کطزٌ ثًزی،#  n3 ،n2وًزَبی 

اتجشٍ  ثبقس trace-queueػبی  ثٍ nam- trace queueثب اؾشفبزٌ اظ  nam traceسًاوس ثطای  مو

trace-queue َب يااغ قًوس. َمچىیه ام بن فییشط کطزن ضيیسازَب اظ عطیق  ثبیس دؽ اظ سؼطیف تیىک

 ویع يػًز زاضز. unixي ثب اؾشفبزٌ اظ زؾشًضار ؾیؿش، ػبمل  tclکسَبی 

 ویع يػًز زاضز.unixي ثب اؾشفبزٌ اظ زؾشًضار ؾیؿش، ػبمل  tclَبی کس

#set queue size of link (n-n3)to 20 

$ns queue –limit $n2 $n3 20 

Setup a TCP connection 

Set tcp [new agent/TCP] 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

Set sink [new agent/TCPS ink] 

$ns attach-agent $n4 $sink 

$tcp set fid_ 1 

$tcp set packetsize _ 552 

#setup a FTP over TCPconnection 

Set ftp [new application /FTP] 

$ftp attach –agent $tcp 

#setup a UDPconnection 
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Set udp [new agent/UDP] 

$ns attach-agent $n5 $null 

$ns connect $udp $null 

$udp set fid_2 

#setup a CBRover UDP connection 

Set cbr [new application /traffic/CBR] 

$cbr attach-agent $udp 

$cbr set packetsize_ 1000 

$cbr set rate_0.01Mb 

$cbr set random_false 

$ns at 0.1 “$cbr start” 

$ns at 1.0 “$ftp start” 

$ns at 124.0 “$ftp stop” 

$ns at 124.5 “$cbr stop” 

#procedure for plotting window size.gets as arguments the name 

# of the tcp source nodded (called “tcp source “)and of output file. 

Proc plotwindow {tcpsource file? > 

Global ns 

Set time0.1 

Set now [$ns now< 

Set cwnd [$tcpsource set cwnd_] 
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Puts $file “$now $cwnd” 

$ns at {exper $now+$time] “platwindow $tcp source $file” 

> 

$n at 0.1 “plotwindow $tcp $winfile” 

$ns at 125.0 “finish” 

$ns run 

 ٍؾبظی زض  چىس مظبل قجیNS: 

 tcl، زض یک فبیل اؾ طیذز ثب دؿًوس NSؾبظی زض  َبی قجیٍ عًض کٍ اجالب ویع گفشٍ قس، ثطوبمٍ َمبن

 قًز:  قًوس ي ؾذؽ ثطای اػطای آن اظ زؾشًض ظیط اؾشفبزٌ مو وًقشٍ مو

NS <teclscript> 

سًان ثسين  آيضزٌ قسٌ ثبقس. مو path ػب اطاض زاضز زض آن tclscriptاتجشٍ ثبیس اجالب مؿیطی کٍ فبیل 

زؾشًضار ضا ی و ی و  tcl shellوًقز، زض محیظ  tclscriptؾبظی ضا زض فبیل  کٍ زؾشًضار قجیٍ آن

ثبقس. زض ایه ثرف اظ گعاضـ اذیط ثٍ شکط چىس مظبل ي  ياضز ومًز، کٍ ضيـ چىسان ضيـ مىبؾجو ومو

 دطزاظی،. سًنیف ػمی طز َط یک مو

 :13مظبل 

ی  َب ي وحًٌ ه مظبل ثٍ عًض ذییو ؾبزٌ ي اثشسایو ثٍ وحًٌ ایؼبز سًدًتًغی قج ٍ قبمل وًزَب، تیىکزض ای

 دطزاظی،. مو namَب ي مكبَسٌ آن زض  مًویشًض ومًزن نف

 قًز: نًضر ظیط اوؼبم مو ثبقس کٍ ایه امط ثٍ ؾبظی مو اظ قجیٍ objectايتیه اسم، ایؼبز یک 

set NS [new Simulator] 

  ،namؾبظی ي ضزیبثو ومًزن نف ي اؾشفبزٌ اظ آن زض  ؾبظی وشبیغ حبنل اظ قجیٍ ز ي شذیطٌػُز طج

 قًز. نًضر ظیط ثبظ مو ثٍ out.namفبیل 
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set nf [open out.nam w] 

$NS namtrace-all $nf 

گط فبیل  قًز ي اقبضٌ ؾبظی ثبظ مو ػُز وًقشه اعالػبر قجیٍ out.namمغبثق ثب زؾشًضار فًش، فبیل 

nf ؾبظی کٍ ثٍ وحًی ثٍ  َبی قجیٍ ؾبظی، سمبم زازٌ یبثسي زض مسر قجیٍ  ثٍ آن اذشهبل موnam 

 قًوس. ثبقىس زض ایه فبیل شذیطٌ مو ياثؿشٍ مو

ؾبظی زؾشًضار مًػًز  قًز، کٍ َىگبم اسمبم قجیٍ مو finishزض مطحیٍ ی ثؼسی یک ضيال دبیبن ثٍ وبم 

 ًضر ظیط مو ثبقس:ن قًز. ضيال فًش ثٍ زض ایه ضيال اػطا مو

proc finish#$ 

? 

global NS nf 

NS flush-trace 

close $nf 

exec nam out.nam  &  

exit 0 

} 

ؾبظی مطثًط ثٍ  َبی قجیٍ قًز سمبم زازٌ قًز کٍ ثبػض مو ؾبظی، ضيال فًش اػطا مو زضتحظٍ ذبسمٍ قجیٍ

nam  زض فبیلout.nam ٌگط  کٍ زاضای اقبضnf قًز  ؽ فبیل فًش ثؿشٍ مومو ثبقس، شذیطٌ قسٌ ي ؾذ

نًضر  ثٍ وًقشٍ قسٌ ثًز، out.namؾبظی کٍ زض فبیل  قًز ي وشبیغ قجیٍ اػطا مو namي ثٍ زوجبل آن 

 قًز. اویمیكه وكبن زازٌ مو

ي ثٍ نًضر ظیط ابثل سىظی،  atکٍ زض ثبال آيضزٌ قسٌ اؾز، ثب کمک زؾشًض  finishظمبن اػطای ضيال 

 اؾز:

$NS at 5.0 "finish" 
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 اػطا گطزز. 0.5زض ظمبن  finishشًض فًش مًػت مو قًز کٍ ضيال زؾ

 ؾبظی ثبیس اظ زؾشًض ظیط اؾشفبزٌ کطز: زض وُبیز ثطای اػطای قجیٍ

$NS run 

ثطای اوؼبم  tclscriptی َط فبیل  َبی انیو سك یل زَىسٌ مغبتجو کٍ زض ثبال شکط گطزیس، اؿمز

ی وًزَب،  َب اسهبل زَىسٌ قبمل: وًزَب، تیىکثبقس. ػُز ایؼبز سًدًتًغی قج ٍ  ؾبظی مو قجیٍ

اؾشفبزٌ کطز، کٍ ثُشط اؾز کٍ  NSَب ثٍ وًزَب، ثبیس اظ زؾشًضار ذبل  ػبمالن اضؾبل ي اسهبل آن

 آيضزٌ قًز. finishي ثؼس اظ سًنیف ضيال  finish" $NS at 0.5"زؾشًضار فًش، اجل اظ زؾشًض 

، اظ زؾشًضار ظیط اؾشفبزٌ n1ي  n0َبی  ي وًز ثٍ وبمثٍ ػىًان مظبل ثطای یک سًدًتًغی قج ٍ قبمل ز

 قًز: مو

set n0 [$NS node] 

set n1 [$NS node] 

مییو طبویٍ ي  10، سأذیط 1Mb/sػُز اسهبل زي وًز فًش ثٍ ی سیگط، اظ عطیق تیىک زي عطفٍ ثب ؾطػز 

 قًز: ، اظ زؾشًض ظیط اؾشفبزٌ موFIFOثبفط اظ وًع 

$NS duplex-link $n0 $n1 1Mb 10ms DropTail 

 زض ظیط کس کبمل ثطوبمٍ قجیُؿبظ فًش آيضزٌ قسٌ اؾز:

#Create a simulator object 

set NS [new Simulator< 

#Open the nam trace file 

set nf [open out.nam w< 

$NS namtrace-all $nf 

#Define a 'finish' procedure 

proc finish  ? >?  

 global NS nf 
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 $ NS flush-trace 

 # Close the trace file 

 close $nf 

 # Execute nam on the trace file 

 exec nam out.nam  &  

 exit 0 

> 

#Create two nodes 

set n0 [$NS node< 

set n1 [$NS node< 

#Create a duplex link between the nodes 

$NS duplex-link $n0 $n1 1Mb 10ms DropTail 

#Call the finish procedure after 5 seconds of simulation time 

$NS at 5.0 "finish" 

#Run the simulation 

$NS run 

-1ثبقی،، ذطيػو مغبثق ثب ق ل  Xwindowsچٍ زض محیظ گطافی و  ثؼس اظ اػطای مظبل فًش، چىبن

 ی مًویشًض مكبَسٌ ذًاَس قس. زض ضيی نفحٍ 1
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 namزض محیظ  13#: ذطيػو مظبل 1-1ق ل $

فقظ  زي وًز قج ٍ ایؼبز گطزیسوس ي ثٍ کمک یک تیىک ثٍ ی سیگط مشهل : زض مظبل ؾبزٌ اجل، 14مظبل 

 وس.قس

گًوٍ  فقظ  زي وًز قج ٍ ایؼبز گطزیسوس ي ثٍ کمک یک تیىک ثٍ ی سیگط مشهل قسوس. زض مظبل فًش َیچ

ای ثیه وًزَب ایؼبز ي اضؾبل وگطزیس. ثطای اضؾبل زازٌ، اثشسا ثبیس ػبمالن مىبؾت سؼطیف قًوس ي ثٍ  زازٌ

 دطزاظی،. وًزَبی قج ٍ مشهل گطزوس. زض ایه مظبل ثٍ س میل مظبل اجل مو

 ضيز: ػُز ایؼبز ػبمل اضؾبل ي اسهبل آن ثٍ وًزَبی قج ٍ زؾشًضار ظیط ثٍ کبض مو

set cbr0 [new Agent/CBR] 

$NS attach-agent $n0 $cbr0 

$cbr0 set packetSize 500 

$cbr0 set interval 0.005 

 ًز.ق مشهل اؾز، مو n0کٍ ثٍ وًز  cbr0زؾشًضار فًش، ثبػض ایؼبز یک مىجغ سطافی و ثب وبم 

 500#، ثٍ سطسیت ثطاثط ثب intervalَب $ # ي فبنیٍ ظمبوو ثیه ثؿشpacketSizeٍمكرهٍ عًل ثؿشٍ $

 ثؿشٍ زض طبویٍ# اطاض زازٌ قسٌ اؾز. 200طبویٍ $مؼبزل ؾطػز  0.005ثبیز ي 

کىس ي اسهبل آن ثٍ  ، کٍ زض ح ، زضیبفز کىىسٌ سطافیک ػمل موnull0ثٍ وبم  Nullػُز ایؼبز ػبمل 

 قًز: زؾشًضار ظیط اؾشفبزٌ مو n1وًز 



 پایان اوجام ي مشايرٌ در سازی شبیٍ َای پريژٌ اوجام ، کامپیًتر مُىدسی وامٍ پایان یارآمًزان ارایٍ خدمات مشايرٌ ای از قبیل گريٌ پژيَشی 

 .می کىد  در خدمت شماست. ایه گريٌ فقط در حًزٌ مُىدسی کامپیًتر ي فىايری اطالعات فعالیت ISII ٍ ای برای ژيروال َای معتبر، مقالٍ وًیسی حرف وامٍ

http://yaramoozan.ir/ 

@yaramoozan 

 

 

51                                                                                                            www.yaramoozan.ir         P a g e
 

set null0 [new Agent/Null< 

$NS attach-agent $n1 $null0 

نًضر ظیط  ثؼس اظ ایؼبز ػبمالن اضؾبل ي زضیبفز، ثبیس اسهبل ثیه ایه زي ػبمل ثطاطاض گطزز. ایه کبض ثٍ

 قًز. اوؼبم مو

$NS connect $cbr0 $null0 

قًز. عجیؼو اؾز  اؾشفبزٌ مو atؾبل مىبثغ سطافی و، اظ زؾشًض ػُز سؼییه ظمبن قطيع ثٍ کبض ي دبیبن اض

زض وظط  0.5ؾبظی کٍ اجالب ثطاثط ثب  کٍ ظمبن دبیبن اضؾبل مىبثغ سطافی و، ثبیس اجل اظ ظمبن دبیبن قجیٍ

ي  0.5ضا ثٍ سطسیت ثطاثط ثب  cbr0گطفشٍ قسٌ ثًز، ثبقس. زؾشًضار ظیط، ظمبن قطيع يدبیبن مىجغ سطافی و 

 زَس. اض مواط 4.5

$NS at 0.5 "cbr0 start" 

$NS at 4.5 "cbr0 stop" 

ضا فؼبل ؾبظی،، زض ایه نًضر  playچٍ کییس  قًز. چىبن ظبَط مو namثؼس اظ اػطای مظبل فًش، محیظ 

 n1َبی اعالػبسو ثٍ مقهس وًز  قطيع ثٍ اضؾبل ثؿشٍ n0ؾبظی، وًز  ثؼس اظ گصقز وی، طبویٍ اظ آغبظ قجیٍ

 ثبقس. # ابثل ضيئیز مو2-1نًضر ق ل $ ثٍ namکىس کٍ زض  مو

 

 14#: ذطيػو حبنل ا ظ مظبل 2-1ق ل $

 : 15مظبل 
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گیطی،، کٍ زي وًز قج ٍ اظ عطیق وًز ؾًم ثطای چُبضمیه  زضایه مظبل یک قج ٍ ثب چُبض وًز زض وظط مو

َب وًزَبی فًش اظ  کىىس. زض ایه مظبل وحًٌ ػساؾبظی ي سكریم سطافیک وًز قج ٍ زازٌ اضؾبل مو

اظ زؾشًضار ظیط  n3ي  n0 ،n1 ،n2َبی  ی سیگط ضا سًنیف ذًاَی، کطز. اثشسا ثطای ایؼبز چُبض وًز ثٍ وبم

 کىی،: اؾشفبزٌ مو

set n0 [$NS node] 

set n1 [$NS node] 

set n2 [$NS node] 

set n3 [$NS node] 

 ومبیی،: ػُز اسهبل وًزَبی فًش ثٍ ی سیگط ي ایؼبز تیىک، زؾشًضار ظیط ضا احبفٍ مو

$NS duplex-link $n0 $n2 1Mb 10ms DropTail 

$NS duplex-link $n1 $n2 1Mb 10ms DropTail 

$NS duplex-link $n3 $n2 1Mb 10ms DropTail 

مییو طبویٍ ي  10، سأذیط 1Mb/sَب اسهبل زَىسٌ وًزَبی قج ٍ زاضای ؾطػز  ثسیه سطسیت سمبم تیىک

 ثبقىس. مو FIFOثبفط اظ وًع 

 قًز:  ؾٍ زؾشًض ظیط اؾشفبزٌ مو namػُز سىظی، مىبؾت ق ل سًدًتًغی قج ٍ زض 

$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 

 nam# زض 3-1نًضر ق ل $ َب اسهبتو آن ثٍ ثؼس اظ اػطای زؾشًضار فًش، سًدًتًغی قج ٍ ي تیىک

 ومبیف زازٌ ذًاَس قس. 
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 15#: ذطيػو حبنل اظ مظبل 3-1ق ل $

َب، ثبیس مىبثغ سطافی و سؼطیف قًوس ي ثٍ وًزَبی  ی آن َب اسهبل زَىسٌ س اظ ایؼبز وًزَبی قج ٍ ي تیىکثؼ

کىی،، کٍ  سؼطیف مو Null# اسهبل یبثىس. َمچىیه یک ػبمل گیطوسٌ اظ وًع n1ي  n0فطؾشىسٌ $وًزَبی 

 ثبقىس. ثبثس ي زض ح ، گیطوسٌ مو اسهبل مو n3ثٍ وًز 

set cbr0 [new Agent/CBR] 

$NS attach-agent $n0 $cbr0 

$cbr0 set packetSize_ 500 

$cbr0 set interval_ 0.005 

set cbr1 [new Agent/CBR] 

$NS attach-agent $n1 $cbr1 

$cbr1 set packetSize_ 500 

$cbr1 set interval_ 0.005 

set null0 [new Agent/Null< 

$NS attach-agent $n3 $null0 
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اوس ي ثٍ وًزَبی  ایؼبز قسٌ cbr1ي  cbr0َبی  ثٍ وبم CBRش، زي ػبمل مىجغ سطافی و زض زؾشًضار فً

n0  يn1 ٍاوس. مىبثغ سطافی و  اسهبل یبفشcbr0  يcbr1  ثبیز ي ؾطػز  500زاضای عًل ثؿشٍ ثطاثط ثب

هبل اس n3ایؼبز قسٌ اؾز ي ثٍ وًز  null0ثٍ وبم  Nullثبقىس. یک ػبمل  ثؿشٍ زض طبویٍ مو 200اضؾبل 

 یبفشٍ اؾز.

 قًز: ثٍ ػبمل زضیبفز زؾشًضار ظیط اؾشفبزٌ مو cbr1ي  cbr0حبل ػُز مىبثغ سطافی و 

$NS connect $cbr0 $null0 

$NS connect $cbr1 $null0 

 atاکىًن ثطای سؼییه ظمبن قطيع ثٍ کبض مىبثغ سطافی و ي َمچىیه ظمبن ذبسمٍ اضؾبل، اظ زؾشًض 

 :قًز  نًضر ظیط اؾشفبزٌ مو ثٍ

$NS at 0.5 "$cbr0 start" 

$NS at 1.0 "$cbr1 start" 

$NS at 4.0 "$cbr1 stop" 

$NS at 4.5 "$cbr0 stop" 

قًز کٍ وطخ اضؾبل َط یک ثطاثط  ، مكرم موcbr1ي  cbr0ثب سًػٍ ثٍ زؾشًضار فًش، مىبثغ سطافی و 

0.8Mb/s 1.6ب ثبقس ي ثىبثطایه مؼمًع وطخ اضؾبل مىبثغ سطافی و فًش ثطاثط ث موM/s  مو ثبقس، کٍ ایه

# ثیكشط اؾز. ثىبثطایه اوشظبض زاضی، کٍ ثؼس اظ n3 $1 Mb/sثٍ  n2مقساض اظ ظطفیز ابثل سحمل تیىک 

 مكبَسٌ قًز. n2َب زضوًز  مسسو، اسالف ثؿشٍ

 #fidَبی ػطیبن $ اظ ی سیگط، اظ مكرهٍ cbr1ي  cbr0 َبی سطافی و مىبثغ  ثطای مكبَسٌ ي سمبیع ػطیبن

 کىی،: نًضر ظیط اؾشفبزٌ مو ثٍ مشفبير

$cbr0 set fid_ 1 

$cbr1 set fid_ 2 

وكبن زازٌ قًز،  namَبی مشفبير زض  ثب ضوگ cbr1ي  cbr0َبی سطافی و  کٍ ػطیبن َمچىیه ثطای آن

 ومبیی،: ؾبظی اذیط احبفٍ مو زؾشًضار ظیط ضا زض ايل ثطوبمٍ قجیٍ
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$NS color 1 Blue 

$NS color 2 Red 

قًوس.  َبی آثو ي اطمع اظ ی سیگط ػسا مو ، ثب ضوگcbr1ي cbr0َبی سطافی و مىبثغ  ػطیبن ثسیه سطسیت

 مكبَسٌ ذًاَی، کطز. nam# ضا زض 4-1ثؼس اظ اػطای ثطوبمٍ فًش، ذطيػو مغبثق ثب ق ل $

 کىی،: زؾشًض ظیط ضا احبفٍ مو n3ي  n2ثطای مًویشًض ومًزن نف مطثًط ثٍ تیىک 

 ثط ضيی نفحٍ مًویشًض زیسٌ ذًاَس قس. 5-1ل اذیط، ذطيػو ق ل ثؼس اظ اػطای زيثبضٌ مظب

 

 15#: ذطيػو حبنل اظ مظبل س میل یبفشٍ 4-1ق ل $
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 15#: ذطيػو حبنل اظ مظبل س میل یبفشٍ 5-1ق ل $

سؼطیف    ،n2، زض ثبفط وًز cbr1ي  cbr0َبی مىبثغ سطافی و  ثطای حفظ ػساتز زض میعان اسالف ثؿشٍ

 زَی،: نًضر ظیط سغییط مو ضا ثٍ n3ي  n2 تیىک ثیه وًزَبی

$NS duplex-link $n3 $n2 1Mb 10ms SFQ 

قًز، کٍ ثبػض  اؾشفبزٌ مو n3ثٍ  n2، زض نف مطثًط ثٍ وًز SFQثىسی  زض ایه نًضر اظ م بویؿ، نف

 سیف گطزوس. n2زض ثبفط وًز  cbr1ي  cbr0َبی سطافی و مىبثغ  عًض مؿبيی ثؿشٍ قًز سب ثٍ مو

 # زازٌ قسٌ اؾز.6-1بل اذیط زض ایه حبتز زض ق ل $ذطيػو مظ
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 15#: ذطيػو حبنل اظ مظبل س میل یبفشٍ 1-6ق ل $

 : مؿیطیبثو زیىبمی و 16مظبل 

دطزاظی،. زض مظبل اذیط اثشسا  مو NSزض ایه اؿمز ثٍ ثطضؾو یک مظبل زض مًضز مؿیطیبثو زیىبمی و زض 

يػًز  َب آن ثٍ ذؽ یک ذطاثو مًاز زض ی و اظ تیىکيػًز آمسٌ ي ؾ یک قج ٍ ثب سًدًتًغی چطذبن ثٍ

 یبثس. آیس ي ؾذؽ ثب کمک مؿیطیبثو زیىبمی و، مؿیطیبثو سؼسیل مو مو

 گطزوس. اثشسا ثطای ایؼبز َفز وًز قج ٍ، زؾشًضار ظیط اؾشفبزٌ مو

for {set i 0} {$i < 7} {incr i? > 

 set n($i) [$NS node= 

 } 

َب اسهبل زَىسٌ وًزَب، زؾشًضَبی  قًوس. ثطای ایؼبز تیىک شذیطٌ مو ()nوًزَبی قج ٍ فًش زض آضایٍ 

 ضيوس: ظیط ثٍ کبض مو

for {set i 0} {$i < 7} {incr i? > 

$NS duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%7]) 1Mb 10ms DropTail 
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} 

ثبفط اظ وًع  مییو طبویٍ ي 10، سأذیط 1Mb/sَبی ثب ؾطػز  ثسیه سطسیت سمبم وًَبی قج ٍ ثب تیىک

FIFO کىىس. # ضا ایؼبز مو7-1نًضر ق ل $ قًوس ي یک سًدًتًغی چطذبن ثٍ ثٍ ی سیگط مشهل مو 

 

 16#: ذطيػو حبنل اظ مظبل 7-1ق ل $

 گطزز. ایؼبز مو n(0)زض وًز  cbr0ثب وبم  CBRحبل ثٍ کمک زؾشًضار ظیط، یک مىجغ سطافی و 

َبی  آیس ي ؾذؽ ػبمل يػًز مو ثٍ n(3)زض وًز  null0ثٍ وبم  Nullَمچىیه ػبمل زضیبفز اظ وًع 

قطيع ثٍ  0.5زض ظمبن  cbr0گطزوس. مىجغ سطافی و  ثٍ ی سیگط مشهل مو null0ي زضیبفز  cbr0اضؾبل 

 گطزز. مشًاف مو 4.5کبض ي زض ظمبن 

set cbr0 ]new Agent/CBR< 
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$NS attach-agent $n(0) $cbr0 

$cbr0 set packetSize_ 500 

$cbr0 set interval_ 0.005 

set null0 ]new Agent/Null< 

$NS attach-agent $n(3) $null0 

$NS connect $cbr0 $null0 

$NS at 0.5 “$cbr0 start” 

$NS at 4.5 “$cbr0 stop” 

، ثطای مسر یک طبویٍ زچبض ذطاثو قًز. ثٍ کمک n(2)ي  n(1)حبل فطو کىیس کٍ تیىک ثیه وًزَبی 

 يػًز آيضز: ثٍ n(2)ي  n(1)اثو مًاز ثٍ مسر طبویٍ ثیه وًزَبی سًان ذط زؾشًضار ظیط مو

$NS rtmodel-at 1.0 down $n(1) $n(2# 

$NS rtmodel-at 2.0 up $n(1) $n(2) 

اغغ  n(2)ثٍ  n(1)َبی یک ي زي، تیىک  قًز کٍ ثیه ظمبن ثؼس اظ اػطای مظبل فًش، مكبَسٌ مو

# حبتز 8-1ضيز. زض ق ل $ زض ایه فبنیٍ اظ ثیه مو n(3)ثٍ  n(0)َبی اضؾبتو وًز  گطزز ي سمبم زازٌ مو

 فًش وكبن زازٌ قسٌ اؾز.
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 16#: ذطيػو حبنل اظ مظبل س میل یبفشٍ 8-1ق ل $

ؾبظ  ثطای حل ایه مك ل، ثبی اظ مؿیطیبثو زیىبمی و اؾشفبزٌ گطزز. ثسیه مىظًض زض اثشسای ثطوبمٍ قجیٍ

 کىی،: اذیط، زؾشًض ظیط ضا احبفٍ مو

$NS rtproto DV 

# اؾشفبزٌ قسٌ Distance Vector, DVزض ایه مظبل اظ اتگًضیش، مؿیطیبثو زیىبمی و ثطزاض فبنیٍ $

 n(0)ی اضؾبتو ثیه وًزَبی  َبی زازٌ قًز کٍ ػاليٌ ثط ثؿشٍ ی مظبل، زیسٌ مو اؾز. ثؼس اظ اػطای زيثبضٌ

ی اعالػبر  طای مجبزتٍَبی مؿیطیبثو زیىبمی و ث َبی کًچک ذبنو کٍ زض اتگًضیش، ثؿشٍ n(3)ي 

ي  n(1)قًوس. ياشو کٍ تیىک ثیه وًز  ضيز، زض قج ٍ ػبضی مو مؿیطیبثو ثیه وًزَبی قج ٍ ثٍ کبض مو

n(2)  َبی اضؾبتو وًز  قًوس ي سطافیک زچبض اق بل قًز، ػسايل مؿیطیبثو ثٍ ضيظ آيضی مو 1.0زض ظمبن

n(0)  ٍثn(3) اظ عطیق مؿیط ،n(6) ،n(5) ،n(4) ذطيػو حبنل اظ 9-1قًز. زض ق ل $ وفطؾشبزٌ م #

 ؾبظی حبتز اذیط وكبن زازٌ قسٌ اؾز. قجیٍ
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 16یبفشٍ #: ذطيػو حبنل اظ مظبل س میل 9-1ق ل $

 : 17مظبل 

ی و اظ اػعای  Xgraphدطزاظی،.  مو xgraphی ایؼبز فبیل ذطيػو ثطای  زضایه مظبل ثٍ ثطضؾو وحًٌ

ضيز.  کبض مو ؾبظی ثٍ ای ضؾ، گطافی و وشبیغ حبنل اظ قجیٍثبقس، کٍ ثط مو NSؾبظ  سك یل زَىسٌ قجیٍ

 ، ثبیس فبیل ذطيػو مىبؾت ثطای آن ایؼبز قًز.xgraphػُز اؾشفبزٌ اظ 

دطزاظی،. ثطای سًدًتًغی قج ٍ، اظ زؾشًضار  مو xgraphی ایؼبز ذطيػو  زض ایه مظبل ثٍ ثطضؾو وحًٌ

 قًز: ظیط اؾشفبزٌ مو

set n0 ]$NS node< 

set n1 ]$NS node< 

set n2 ]$NS node< 
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set n3 ]$NS node< 

set n4 ]$NS node< 

$NS duplex-link $n0 $n3 1Mb 100ms DropTail 

$NS duplex-link $n1 $n3 1Mb 100ms DropTail 

$NS duplex-link $n2 $n3 1Mb 100ms DropTail 

$NS duplex-link $n3 $n4 1Mb 100ms DropTail 

قًز. وًزَبی قج ٍ ثب  ایؼبز مو n4ي  n0 ،n1 ،n2 ،n3َبی  وًز ثٍ وبم 5ثسیه سطسیت یک قج ٍ ثب 

، ثٍ ی سیگط مشهل FIFOمییو طبویٍ ي ثبفط اظ وًع  100، سأذیط 1Mb/sَبی ثب ؾطػز  کمک تیىک

 ثبقس. # مو1-10نًضر ق ل $ اوس ي سًدًتًغی قج ٍ ثٍ قسٌ

 

 17#: سًدًتًغی قج ٍ مظبل 10-1ق ل $

نًضر ظیط  ثٍ attach-expoo-trafficضيال  n2ي  n0 ،n1طافی و ثٍ وًزَبی ثطای اسهبل مىبثغ س

 سؼطیف قسٌ اؾز:

proc attach-expoo-traffic { node sink size burst idle rate  ? >  

 # Get an iNStance of the simulator 
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 set NS [Simulator iNStance] 

 # Create a UDP agent and attach it to the node 

 set source [new Agent/CBR/UDP] 

 $ NS attach-agent $node $source 

 # Create an Expoo traffic agent and set its configuration parameters 

 set traffic [new Traffic/Expoo] 

 $ traffic set packet-size $size 

 $ traffic set burst-time $burst 

 $ traffic set idle-time $idle 

 $ traffic set rate $rate 

 # Attach the traffic agent to the traffic source 

 $ source attach-traffic $traffic 

 # Connect the source and the sink 

 $ NS connect $source $sink 

 return $source 

 >  

ی  #، یک گیطوسnodeٌآضگمبن يضيزی  اؾز کٍ ػجبضسىس اظ: یک وًز $مكرهٍ يضيزی  6ضيال فًش، 

َبی اضؾبتو $مكرهٍ يضيزی  عًل ثؿشٍ   #،sinkسطافیک کٍ اظ اجل سؼطیف قس اؾز $مكرهٍ يضيزی 

size عًل وًاحو اوفؼبض ي ؾ ًر مىجغ سطافی و ومبیو $مكرهٍ يضيزی ،#rate.# 

 node گطزز ي ثٍ وًز ایؼبز مو sourceي ثب وبم  UDPزض ضيال فًش، اثشسا یک ػبمل اضؾبل اظ وًع 

َبی عًل  قًز ي مكرهٍ سؼطیف مو trafficقًز. ؾذؽ یک مىجغ سطافی و ومبیو ثب وبم  مشهل مو

ي  size ،burstآن ثٍ سطسیت ثطاثط ثب  idelي میبوگیه عًل وبحیٍ  burstثؿشٍ، میبوگیه عًل وبحیٍ 
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idel گیطز. مىجغ سطافی و  اطاض موtraffic  ثٍ ػبمل اضؾبلsource ؾذؽ ػبمل اضؾبل یبثس ي  اسهبل مو

source  ثٍ ػبمل زضیبفزsink یبثس. اسهبل یبفشٍ ي ضيال ذبسمٍ مو 

 قًز: ثطای اؾشفبزٌ اظ ضيال فًش، اظ زؾشًض ظیط اؾشفبزٌ مو

set sink0 [new Agent/LossMonitor] 

set sink1 [new Agent/LossMonitor] 

set sink2 [new Agent/LossMonitor] 

$NS attach-agent $n4 $sink0 

$NS attach-agent $n4 $sink1 

$NS attach-agent $n4 $sink2 

set source0 [attach-expoo-traffic $n0 $sink0 200 2s 1s 100k] 

set source1 [attach-expoo-traffic $n1 $sink1 200 2s 1s 200k] 

set source2 [attach-expoo-traffic $n2 $sink2 200 2s 1s 300k] 

ایؼبز  sink2ي   sik0 ،sink1َبی  ي ثب وبم LossMonitorٍ ػبمل زضیبفز اظ وًع ثسیه سطسیت ؾ

ؾٍ  attach-expoo-trafficاوس. َمچىیه ثب کمک ضيال  مشهل گطزیسٌ n4اوس ي َط ؾٍ ثٍ وًز  قسٌ

ا  ایؼبز قسٌ n2ي  n0 ،n1زض وًزَبی  source2ي  source0 ،source1َبی  ثب وبم UDPػبمل اضؾبل 

َبیو کٍ زض ثبال  َبی اضؾبتو فًش، یک مىجغ سطافی و اظ وًع ومبیو ي ثب مكرهٍ یک اظ ػبملوس. ثٍ َط 

 آيضزٌ قسٌ اؾز، ينل گطزیسٌ اؾز.

اؾشفبزٌ قسٌ اؾز، ایه  LossMonitorقًز، زضایه مظبل اظ ػبمل زضیبفز  عًض کٍ مكبَسٌ مو َمبن

زاضی  محبؾجٍ دُىبی ثبوس الظم اؾز، وگٍَبی زضیبفشو ضا کٍ زض  ػبمل زضیبفز ابزض اؾز کٍ میعان ثبیز

 کىس.

ثب زؾشًضار  out2.trي  out0.tr ،out1.trَبی  ؾبظی ؾٍ فبیل ثب وبم َبی قجیٍ ؾبظی زازٌ ثطای شذیطٌ

 قًوس ظیط ثبظ مو

set f0 [open out0.tr w] 
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set f1 [open out1.tr w] 

set f2 [open out2.tr w] 

ثطای ومبیف  xgraphی  ثبیس ثؿشٍ قًوس ي ؾذؽ ثطوبمٍ ؾبظی، ؾٍ فبیل فًش َىگبم ذبسمٍ قجیٍ

 قًز: نًضر ظیط اؾشفبزٌ مو ثٍ finishؾبظی اػطا گطزز. ثسیه مىظًض اظ ضيال  َبی حبنل اظ قجیٍ زازٌ

proc finish  ? >?  

 global f0 f1 f2 

 # Close the output files 

 close $f0 

 close $f1 

 close $f2 

 # Call xgraph to display the results 

 exec xgraph out0.tr out1.tr out2.tr -geometry 800x400  &  

 exit 0 

 } 

دطزاظی،. ثسیه مىظًض ضيال  َبی ذطيػو، مو َب زض فبیل زض ایه اؿمز ثٍ ثطضؾو وحًٌ شذیطٌ ؾبظی زازٌ

record ٍگطزز: نًضر ظیط سؼطیف مو ث 

proc record  ? >?  

 global sink0 sink1 sink2 f0 f1 f2 

 # Get an iNStance of the simulator 

 set NS [Simulator iNStance< 

 

  # Set the time after which the procedure should be called again 
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 set time 0.5 

 # How many bytes have been received by the traffic sinks? 

 set bw0 [$sink0 set bytes _<  

 set bw1 [$sink1 set bytes _<  

 set bw2 [$sink2 set bytes _<  

 # Get the current time 

 set now [$NS now< 

 # Calculate the bandwidth (in MBit/s) and write it to the files 

 puts $f0 "$now [expr $bw0/$time*8/1000000 <"  

 puts $f1 "$now [expr $bw1/$time*8/1000000 <"  

 puts $f2 "$now [expr $bw2/$time*8/1000000 <"  

 # Reset the bytes_ values on the traffic sinks 

 $ sink0 set bytes_ 0 

 $ sink1 set bytes_ 0 

 $ sink2 set bytes_ 0 

 # Re-schedule the procedure 

 $ NS at [expr $now+$time] "record" 

 } 

َبی زضیبفز قسٌ َط  گطزز، اثشسا سؼساز ثبیز عًض مشىبية اػطا مو زض ایه ضيال کٍ َط وی، طبویٍ، یک ثبض ثٍ

گیطوس ي ؾذؽ دُىبی ثبوس َط ػبمل  اطاض مو bw2ي  bw0 ،bw1گیطوسٌ محبؾجٍ قسٌ ي زض مشغیطَبی 

 گیطز. َبی ذطيػو مطثًعٍ اطاض مو محبؾجٍ قسٌ ي زض فبیل Mb/sگیطوسٌ ثط حؿت 
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 اؾشفبزٌ  مو قًز:ثىسی قطيع ي دبیبن َط مىجغ سطافی و اظ زؾشًضار ظیط  ػُز ظمبن

$NS at 0.0 "record" 

$NS  at 10.0 "$source0 start" 

$NS  at 10.0 "$source1 start" 

$NS  at 10.0 "$source2 start" 

$NS  at 50.0 "$source0 stop" 

$NS  at 50.0 "$source1 stop" 

$NS  at 50.0 "$source2 stop" 

$NS  at 60.0 "finish" 

$NS  run 

قطيع ثٍ  10َط ؾٍ زض ظمبن  source2ي  source0 ،source1ًز کٍ مىبثغ سطافی و ق مكبَسٌ مو

قًز ي ااسام ثٍ  َط وی، طبیىٍ یک ثبض اػطا مو recordقًوس. ضيال  مشًاف مو 50اضؾبل ي زض ظمبن 

قًز ي  اػطا مو finishضيال  60ومبیس. زض ظمبن  ؾبظی مو َبی حبنل اظ قجیٍ ؾبظی زازٌ شذیطٌ

 یبثس. ذبسمٍ موؾبظی  قجیٍ

وكبن  xgraphثبقس، زض محیظ  # ذطيػو ثطوبمٍ فًش کٍ ومًزاض گطافی و دُىبی ثبوس مو11-1زض ق ل $

 زازٌ قسٌ اؾز.
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 17#: ومًزاض گطافی و دُىبی ثبوس زض مظبل 11-1ق ل $
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  traceَبی  چگًوگو کبض کطزن ثب فبیل

سًاوس مقساض ظیبزی اعالػبر ثٍ سفضیل ثطای ضيیسازَبی ضذسازٌ ضيی قج ٍ فطاَ،  مو NSؾبظ  قجیٍ

 کىس. مو

َبی  اگط مب ثرًاَی، ایه اعالػبر ضا ثطضؾو ومبیی،، مم ه اؾز الظم ثبقس اعالػبر مىبؾت ضا اظ فبیل

traceَب ضا زؾش بضی ومبیی،. ، اؾشرطاع ومبیی، ي آن 

َبی اعالػبسو ضا مسیطیز  سًاوس فبیل وًیؿو کٍ مو ب ضا زض َط ظمبن ثطوبمٍَ َب آن اؾز کٍ ثطوبمٍ ی و اظ ضاٌ

ضؾس مرهًنبب ثطای اَساف سغجیق زازٌ قسٌ سب  ومبیس ثىًیؿ،. زض ػیه حبل چىسیه اثعاض کٍ ثٍ وظط مو

عًض ضایگبن ػطحٍ  کىًن يػًز زاضز ي سحز چىسیه ؾیؿش، ػبمل مشفبير $يیىسيظ، تیىًکؽ، یًوی ؽ# ثٍ

َبی کًسبَو کٍ وًقشٍ قسٌ ثسين ویبظ ثٍ کبمذبیل قسن،  َب ویبظ اؾز کٍ اؾ طیذز ي زض َمٍ آن اوس قسٌ

 سفؿیط قسٌ ي اػطا قًوس.

 awkَبی اعالػبسو ثب  : دطزاظـ فبیل3-1



 پایان اوجام ي مشايرٌ در سازی شبیٍ َای پريژٌ اوجام ، کامپیًتر مُىدسی وامٍ پایان یارآمًزان ارایٍ خدمات مشايرٌ ای از قبیل گريٌ پژيَشی 

 .می کىد  در خدمت شماست. ایه گريٌ فقط در حًزٌ مُىدسی کامپیًتر ي فىايری اطالعات فعالیت ISII ٍ ای برای ژيروال َای معتبر، مقالٍ وًیسی حرف وامٍ

http://yaramoozan.ir/ 

@yaramoozan 

 

 

71                                                                                                            www.yaramoozan.ir         P a g e
 

Awk گیطی مقابزیط ضيی ؾاشًن زازٌ    انالػبسو مبوىس مؼسلَبی  ای ضيی فبیل زَس ؾبزٌ ثٍ مب اػبظٌ مو

ثىسی مؼاسز اعالػابر ي    ة کطزن ػجبضار ثیه چىسیه ؾشًن يَمٍ اػمبل ابتتقسٌ، ػمغ کطزن، یب حط

زَی، چگًوٍ اظ مقابزیط ؾاشًن زازٌ قاسٌ زض یاک فبیال       مظبل دبییه وكبن مو 2غیطٌ ضا اوؼبم زَی،. زض 

 ومبیی،. گیطی ومبیو ي ؾذؽ اوحطاف اؾشبوساضز ضا محبؾجٍ مو مؼسل

BEGIN{ FS = “\t”} {n1++ } {s=s+$4} END {print “average:” s/n1} 

 یک فبیل 4گیطی مقبزیط ؾشًن  ثطای مؼسل awk: اؾ طیذز 1-3ػسيل 

ثىسی قسٌ ثبقىس ثبیس اؾشفبزٌ قًوس ي اگط  َبی ػسيل ظمبوو کٍ ؾشًن "t\"ثٍ ذبعط زاقشٍ ثبقیس 

 ػبیگعیه کطز. " "گًوٍ وجبقس، ثبیس آن ضا ثب  ایه

BEGIN {FS =”\t”} {n1 ++} {d=$4-t} {s2=+d*d}END {print “standev :” 

sqrt (s2/1n)} 

 یک فبیل. 4ثطای ثسؾز آيضزن اوحطاف اؾشبوساضز ؾشًن  awk:اؾ طیذز 2-3ػسيل 

زض  "out.ns"ػُز اؾشفبزٌ ايتیه اؾ طیذز ػُز محبؾجٍ میبوگیه ؾشًن چُبضم یک فبیل ثٍ وبم 

 کىی،: سبیخ مو unixؾیؿش، ػبمل 

Awk - f Averag. awk out.ns 

 بیس ثٍ ػىًان سیؼٍ چیعی مكبثٍ:کٍ مب ث

Averag : 29.379 

 قىبؾی،# ضا اوشظبض زاقشٍ ثبقی،. مو 1$کٍ ايتیه ؾشًن ضا ثٍ وبم قمبضٌ  4ثطای میبوگیه ؾشًن 

 وًیؿی،: حبل ثطای محبؾجٍ اوحطاف اؾشبوساضز آن ؾشًن مو

Awk - v t= 29.397 - f stDev : awk  out.ns 

ثبقس ثٍ یبز زاقشٍ ثبقیس کٍ  مو standev:33.2003ی، مكبثٍ کى چٍ کٍ زض دبؾد زضیبفز مو آن

اوس اؾ طیذز اجیو ضا زض زؾشًض محبؾجٍ اوحطاف  اؾ طیذز ثبال، الظم اؾز مقساض میبوگیه ثسؾز آمسٌ

، دبؼ awkزَس کٍ چگًوٍ دبضامشطَب ضا ثٍ یک ؾ طیذز  اؾشبوساضز، کذو ومبیی،. ایه مظبل وكبن مو
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ضا اوؼبم وسَی،، ثٍ  n1# سقؿی، ثٍ 1-3س اگط زض دبیبن اؾ طیذز ايل $ػسيل زَی،. ثٍ یبز زاقشٍ ثبقی

آن فبیل ضا ذًاَی، زاقز. ثُشطیه ضاٌ ثطای  4ػبی ثسؾز آيضزن مؼسل ي میبوگیه، مؼمًع ااالم ؾشًن 

 َبؾز: ثسؾز آيضزن میبوگیه ي اوحطاف مؼیبض اؾشفبزٌ اظ آضایٍ

BEGIN {FS = “\t”} { val [n1]=$4} {n1 ++} {s=s+$4} END 

 av=s/n1 

 for (i in val  ? #  

 d=val [i]-av 

 s2=s2+d*d 

> 

Print “average: “av “ standev” sqrt (s2/n1)} 

 میبوگیه ي اوحطاف اؾشبوساضز. awk: اؾ طیذز 3-3ػسيل 

 5گیطز دؽ اظ آن یک ذطيػو  # ضا ثٍ ػىًان يضيزی مو14سب  0مظبل ثؼسی یک فبیل ثب دبوعزٌ ؾشًن $

ثبقس کٍ  ومبیس. یک ؾشًن اظ فبیل ايتیٍ مو َب ضا وساقز ایؼبز مو کسام اظ آن وو ضا کٍ زض اثشسا َیچؾشً

 اؾز 12-14ي  9-11، 6-8، 3-5َبی  ثٍ سطسیت مؼمًع ؾشًن 5سب  2اؾز ي ؾشًن  1ؾشًن قمبضٌ 

BEGIN {FS =”\t”} { l 1 =$3+$4+$5} {12=$6+$7+$8}{d1=$9+$10+$11 >\  

{d2=$12+$13+$14}{print $1”\t”l1”\t”12”\t”d1”\t”d2 }END {} 

 َب ثطای ثطـ ي کىبض َ، اطاض زازن ؾشًن awk: اؾ طیذز 3-4ق ل 

 سًاویس ثىًیؿیس: ثطای اؾشفبزٌ اظ ایه اؾ طیذز مو

Awk -f suma.awk conn4.tr >outfile 

 suma.awkیل اطاض ذًاَس گطفز ي فب outfileي ذطيػو زضين فبیل ثٍ وبم  conn4.trکٍ فبیل انیو 

 زضين آن يااغ گطزیسٌ اؾز. 4-3فبییو اؾز کٍ کس ػسيل 
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 :grep: اؾشفبزٌ اظ 3-2

زَس سب یک فبیل ضا فییشط ومبیی،. مب فبیل ػسیسی ضا ایؼبز  ثٍ مب اػبظٌ مو unixزض  grepزؾشًض 

ای،،  ومًزٌای اظکبضاکشطَب ضا کٍ مكرم  وبمیی، کٍ سىُب قبمل ذغًعو اظ فبیل ايتیٍ اؾز کٍ زوجبتٍ مو

 ثبقىس. زاضا مو

گصضوس  َب مو َبیو کٍ اظ َمٍ تیىک مم ه اؾز قبمل َمٍ ثؿشٍ nsزض  traceثٍ ػىًان مظبل ذطيػو 

ثٍ وًز قمبضٌ  0ضا کٍ اظ وًز قمبضٌ  TCPَبیو اظ وًع  مىس ثبقی، سىُب ثؿشٍ ثبقىس ي مب مم ه اؾز ػالاٍ

 ثبقىس دؽ مب مؼجًضی، "TCP 2 0"یو قبمل ضقشٍ اوس ضا زاقشٍ ثبقی،. اگط آن ذغًط ضيیسازَب ضفشٍ 2

 سبیخ ومبیی،:

Grep “ 0 2 TCP  “ tr1.tr > tr2.tr 

 :perlای ثب  َبی زازٌ : دطزاظـ فبیل3-3

PERL حطيف اثشسایو ػجبضر"Pravtical Extraction and Language" ثبقس. مو 

Perl َبی اعالػبسو  اػبظٌ فییشط کطزن آؾبن ي دطزاظـ فبیلASCII زَس. ایه ظثبن   زض یًوی ؽ ا مو

ثؿیبض کطزٌ ي  Perlایؼبز گطزیس.   َبی مسیطیز ي ثب ایسٌ سؿُیل يظبیف ؾیؿش، Lary wallسًؾظ 

امطيظٌ یک ظثبن َمٍ مىظًضٌ  ي ی و اظ اثعاضَبی دط کبضثطز ثطای ية ي مسیطیز کطزن اعالػبر ایىشطوز 

ضی  زاضز. امب اغیت ػُز ػؿشؼً، اؾشرطاع ي یک ظثبن مفؿطی اؾز کٍ کبضثطان ثؿیب Perlثبقس.  مو

 ػجبضسؿز اظ : Perlثبقس. ثطذو اظ معایبی اؾشفبزٌ اظ  سط مو گعیىف مىبؾت

َبی کًچک کٍ ثبیس ثٍ ػىًان فییشط کىىسٌ ثطای اؾشرطاع اعالػبر اظ  ثطوبمٍؾبظی  آؾبن  دیبزٌ -

ی ػبمل ابثل اؾشفبزٌ َب َبی مشىو اؾشفبزٌ قًوس ثسين سغییط کٍ زض ثؿیبضی اظ ؾیؿش، فبیل

 ثبقىس. مو

َبی يیػٌ  َب زض ؾبیط ظثبن سط اظ ثطوبمٍ ثؿیبض ؾبزٌ Perlَبی  وگُساضی ي اق بل ظزایو اؾ طیذز -

 ثبقس  مو

- Perl ٍَبی  عًضی کٍ ثؿیبضی اظ اؾ طیذز ثؿیبض مكًُض اؾز، ثPerl ثبقس. زض ایىشطوز مًػًز مو 
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عًض  ثٍ  5-3ومبیی،. ايتیه مظبل زض ػسيل  اضائٍ مو ضا Perlزض ایه ثرف مب مقساضی اؾ طیذز ؾًزمىس 

ظمبوو سؼطیف  ومبیس ثطوبمٍ اظ دبضامشط گصضزَو ضيی مسر ضا محبؾجٍ مو TCPزیىبمیک گصضزَو اسهبل 

ومبیس. ثٍ ػىًان يضيزی ؾٍ آضگًمبن زضیبفز  گیطی مو ، مؼسل"granularity"قسٌ سًؾظ مؼیبض 

ذًاَی، گصضزَو سطافیک ي  #، وبم گطَو کٍ مب موout.trمظبل $ثٍ ػىًان  traceومبیس: وبم فبیل  مو

 .granulavityضا ضيی آن چک کىی، ي  TCPاسهبل 

# type :perl throughput.pl<trace file > <required node > <granlarity > > file 

$infile = $ARGV[0]; 

$tonode =$ARGV[1]; 

$granularity = $ARGV[2]; 

#we compute how many bytes were transmitted during time interval 

specified 

#by granularity parameter in seconds 

$sum =0; 

$clock=0; 

 Open (DATA , “<$infile  “<  

 | | die “can' t open $infile  $“ !;  

 While ( <DATA < ? $  

 @ x = split  $' '  #;  

# column 1 is time 

If ($x [1] - $clock <= $granularity  $  

? 

# checking if the event corresponds to a reception 
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If ($x eq $tonode$ 

? 

#checking if the packet type is TCP 

If ($x [4] 'tcp ' $  

? 

 $ sum =$sum +$x{5]  ;  

> 

> 

> 

> 

else 

 ?$ throughput = $sum /$granularity  ;  

 Print STDOUT “ $x [1] $ throughput \ n  ”;  

 $ clock = $clock +$ranularity  ;  

 $ sum =0 

> 

> 

 $ throughput = $sum/$granularity  ;  

 Print STDOUT “ $ [1] $throughput \n  ”;  

 $ clock = $clock +granularity  ;  
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 $ sum=0  ;  

 Close DATA 

exit (0) ; 

 ثطای محبؾجٍ گصضزَو Perlای ثٍ ظثبن  : ثطوبم5ٍ-3ػسيل 

 gnupotومًزاض ثب کمک اثعاض  : سطؾی،3-4

Gnuplot َبی ػبمل  عًض گؿشطزٌ ي ضایگبن ثطای ؾیش، افعاضی اؾز کٍ ثٍ یک وطمunix/linux   ٍث

زاضز کٍ ثطای فطاگیطی ػعئیبر کبضکطز ي  helpػاليٌ يیىسيظ، زض زؾشطؼ مو ثبقس. ایه اثعاض یک زؾشًض 

سبیخ کطزن  Gnuplotیه ضاٌ ثطای اؾشفبزٌ اظ سط سًاوس مًضز اؾشفبزٌ يااغ قًز. ؾبزٌ ػمی طز آن مو

"plot <fn>"  اؾز کٍ زضآن فبیلfn  ثبقس کٍ ثیبوگط  ؾشًن مو 2کٍ اطاض اؾز سطؾی، قًز زاضای

 Plot “fn “ wسًاوىس سًؾظ یک ؾجک ي ای، مشفبير ثب زؾشًض  ثبقىس وقبط مو مو Xي  yمقبزیط وقبط 

lines 1  .سطؾی، قًوس 

َبیو ایؼبز قًوس. مشىبيثبب یک  سًاوس اطاض ثگیطز سب ذغًط ثب ای، مو 1ر ثٍ ػبی ػسز کٍ اتجشٍ اػساز مشفبي

 Plot “fn “ Wسًاوس اظ وًع مشفبيسو اظ وقبط اؾشفبزٌ ومبیس ي ایه کبض ثب وًقشه زؾشًض  قرم مو

Points 9  قًز ي ثب اطاض زازن اػساز مشفبيسو دؽ اظ  اوؼبم موPoints  ثٍ  ضااوًاع مشفبيسو اظ وقبط

 ومبیف ذًاَس گصاضز.

 : gnuplotَبی  ثطذو اظ ؾبیط يیػگو

 ثطای مظبل زؾشًضار ظیط ضا زض وظط ثگیطیس:

Set Size 0.6 ,0.6 

Set Pont Size 3 

Set Key 100,8 

Set Xrang [ 90.0 : 120.0< 

Plot “ fn1” w lines 1 , “fn2 “ w lines 8 , “ fn3 “ with Points 9 
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 کىس. فطو ایؼبز مو ثب اوساظٌ کًچ شط اظ اوساظٌ دیف: یک مىحىو 1ذظ قمبضٌ  -

زض َط زي ذظ ومبیس $اتشجٍ  فطو َؿشىس ضا سًتیس مو  : وقبعو ضا کٍ ثعضگشطاظ اوساظٌ دیف2ذظ  -

 .#سًاوس اػساز زیگطی اؾشفبزٌ قًوس مو

 ومبیس. محسيز مو 90-120ثٍ ثبظٌ  xاػساز محًض  4ذظ  -

 fn1 ،fn2 ،fn3کىس کٍ اظ ؾٍ سب فبیل مؼعای  مو ؾٍ سب مىحىو ضا زض یک نفحٍ احبفٍ 5ذظ  -

 قًوس. گطفشٍ مو

ای اؾز کٍ  زَس. کٍ ثركو اظ ػالمز زض نفحٍ ضا اطاض مو "key"زایقب  gnuplotگًیس  مو 3ذظ  -

عًض ذبل ثطای َط قوش سطؾی، قسٌ وًع ذظ ي وًع وقبط  ومبیس. ثٍ ش سطؾی، قسٌ ضا سًنیف مو قو

سًاویس اظ تغبر کییسی  َس. ثٍ ػبی یک مًاؼیز ي م بن ذبل موز ضا کٍ مًضز اؾشفبزٌ اؾز مو

"left" ،"right" ،"top" ،"botton" ،"outside" ،"below"  ٌومبیس. ثطای مظبل ي غیطٌ اؾشفبز

Set Key below عًض  گًیس کییس ظیط ومًزاض اطاض گیطز# یب ثٍ $کٍ مو"Set nokey" ٍعًض  کٍ ث

 keyش کٍ زض تغز  فطو َط قو . یب ثٍ یبز زاقشٍ ثبقیس کٍ وبم دیفومبیس کبمل کییس ضا غیط فؼبل مو

ش سطؾیمو  ذًاَیس ثٍ یک قو ثبقس. اگط قمب مو عًض ؾبزٌ وبم فبیل مشىبظط آن مو قًز، ثٍ ظبَط مو

عًض نطی  زض زؾشًض  $ومًزاض# یک ػىًان ثٍ غیط اظ وبم فبیل مشىبظط آن ثسَیس ثبیس وبم مصکًض ضا ثٍ

"Plot" َیس. ثطای مظبل: اطاض ز 

Plot “fn1 “ t “expectation” w lines 1 , “ fn2 “ t “variance “ w lines 2 

ای اظ  # ظبَط ذًاَىس قس. اگط زوجبتkeyٍزض کییس $ "variance"ي  "expectation"َبی  ػب وبم زض ایه

بم آن فبیل َب ضا زضين یک فبیل وًقز فطو کىیس و سًان آن زؾشًضار چىسیه ثبض اؾشفبزٌ قًوس مو

"g1.com" ومبییس: 18ثبقس ي ؾذؽ ثٍ ؾبزگو َطگبٌ کٍ ذًاؾشیس اظ آن اؾشفبزٌ ومبییس آن ضا ثبضگصاضی 

Load "g1.com" 

 

Gnuplot َب اظ یک فبیل چىس ؾشًوو ثٍ ق ل ظیط مًضز اؾشفبزٌ  سًاوس ػُز اؾشرطاع ثطذو اظ ؾشًن مو

 يااغ قًز:

                                                           
18

 load 
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Plot “queue.tr “ 

Using 1: ($4/1000) t “kbytes “ w lines , \”queue. tr “ using 1:5 t “Packets “ w 

lines 2 

ي ؾشًن  xثٍ ػىًان محًض  "queue.tr"کٍ ثٍ مفًُم سطؾی، یک مىحىو ثب اؾشفبزٌ اظ ؾشًن ايل فبیل 

ثبقس ي ضيی َمبن نفحٍ سطؾی، ومًزاض مىحىو زيم ثب  َب موyثٍ ػىًان محًض  1000چُبضم سقؿی، ثط ػسز 

َب ویع سطؾی، ذًاَس قس. ثٍ ذبعط زاقشٍ xَب ي ؾشًن دىؼ، ثطای محًض xظ ؾشًن ايل ثطای محًض اؾشفبزٌ ا

 مُ، اؾز. "Lines"ي  "t"ي  "using"ثبقیس کٍ سطسیت 

 Xgraph: سطؾی، ومًزاض ثب کمک اثعاض 3-5

# confiظ فطاَ، قسٌ اؾز $گبَو ايابر ویبظ اؾز ثب اؾشفبزٌ ا nsثطوبمٍ سطؾی، ؾًزمىس اؾز کٍ سًؾظ  یک

 Xgraphقًز.  آمبزٌ اػطا مو Xgraphزض قبذٍ  Makeعًض ػساگبوٍ کبمذبیل قًز ي ؾذؽ ثب زؾشًض   ثٍ

 َب ایؼبزقًز. ي ؾبیط فبیل Postscript ،Tgifَبی  فطمز "Hdcpy"زَس سب ثب کییک کطزن زکمٍ  اػبظٌ مو

ثطای َط  x-yوقغٍ اعالػبر  عًض اوشظبض ی و ي یب ثیكشط فبیل اؾ و قبمل َط ثٍ Xgraphيضيزی زؾشًض 

 ثبقس. ذظ آن فبیل مو

َب زض  ومبیس. ثطذو اظ يیػگو ضا چبح مو f2ي  f1َبی  ضيی یک نفحٍ، فبیل Xgraph f2 f1ثطای مظبل 

Xgraph :ػجبضسىس اظ 

Title ػىًان#: اظ ػجبضر$"title" t- .اؾشفبزٌ ومبییس 

Size  اوساظٌ#: اظ مسل ي ػجبضر$–geometry Xsize X ysize 

قًز. ضوگ  مكرم مو Y"ytitle–َب ثٍ نًضر yي ػىًان ثطای محًض  Xtitle"-X"ػىًان ثطای محًضَب، 

 قًز. مكرم مو V–قًز. ضوگ مشه ي قج ٍ: ثب دطچ،  مكرم مو V–مشه ي قج ٍ : ثب دطچ، 

 مم ه اؾز زاقشٍ ثبقی،: Xgraphثٍ ػىًان مظبل زؾشًض 

Xgraph f1 f2 -geometry 800 X400 -t “Loss rates “ –X”time “ –y “Lost Packets” 

 tcl: اؾشرطاع اعالػبر اظ میبن یک اؾ طیذز 3-6
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مؼشمغ  tclَبی  ضا زضين اؾ طیذز "awk"ي  "graph "مبوىس  unixسًان ي مم ه اؾز کٍ زؾشًضار  مو

ضاٌ  قسن اؾز. ثطای مظبل ای کٍ قطيع دطزاظـ اعالػبر ظمبوو ثبقس کٍ فبیل زضحبل وًقشٍ کطز ثٍ گًوٍ

مطسجظ ثٍ دطزاظـ فبیل، اظ عطیق زؾشًضار  unixآن اؾز کٍ اظ زؾشًضار  traceَبی  محسيزکطزن فبیل

tcl کىس اؾشفبزٌ قًز. ثطای مظبل مم ه اؾز زؾشًض  کٍ فبیل مًضز زضذًاؾز ضا ثبظ مو 

$Set file 1 [ open out. tr w ] 

 شی،# سًؾظ  زؾشًض ظیط ػبیگعیه قًز:زاق 4-2زض ػسيل  ex1.tcl$کٍ ایه زؾشًض زض قطيع اؾ طیذز 

Set file 1 [ open “ grep \ “tcp\”>out.tr” w] 

زؾشگیطٌ آن  "file1"کٍ قًز کٍ ذغًط زضين فبیل، زض حیه دطزاظـ ثطای وًقشٍ قسن،  ایه کس ثبػض مو

 out.trثبقىس زض فبیل  ضا زاضا مو "TCP"ثبقس، چک قًوس ي سىُب آن ذغًعو کٍ ػجبضر ي کیمٍ  فبیل مو

 زؾشگیطٌ ایه فبیل مو ثبقس. file 1کٍ حبنل ي وشیؼٍ اؾز، وًقشٍ قًز ي 
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 TCP/IPؾبظی  سًنیف ي قجیٍ

 :TCP(transport contral protocol)دطيس ل  4-1

ظ ایه ا TCPثبقس ي زض   " سطافیک ایىشطوز مو90یک دطيس ل الیٍ اوشقبل اؾز کٍ مؿئًل سجبزالر ثیف اظ 

دیف اظ ایه زض ؾغ   TCPقًز اگط چٍ  ػُز زاضای اَمیز حیبسو اؾز کٍ مىؼط ثٍ زض  ایىشطوز مو

 ثبقس. يؾیؼو گؿشطـ یبفشٍ اؾز کمبکبن زض حبل ضقس ي ومً ي اضسقب مو

IETF(Internet Engineering task Force)  مُمشطیه ؾبظمبن اؾشبوساضزؾبظی مطسجظ ثبTCP 

عًض ضایگبن ي  ي غیط َمٍ اؾشبوساضزَب ضا ثٍ ITVَبی اؾشبوساضزؾبظی مبوىس  ؾبظمبن ثبقس کٍ ثطذالف ؾبیط مو

ضا ثٍ کمک  TCPکٍ  nsزَس. زض ازامٍ ایه ثرف چىس اؾ طیذز  تحظٍ ثٍ تحظٍ زض اذشیبض اطاض مو

 قًز. ومبیس، اضائٍ مو ؾبظی ثطضؾو مو قجیٍ

 ex1.tclآوبتیع ي ثطضؾو مظبل  -4-2

# سًتیس قسٌ 4-2$ػسيل  ex1.tclکٍ سًؾظ اؾ طیذز  out.trضا ضيی فبیل  #5-3يل اػبظٌ زَیس ثطوبمٍ $ػس

 اؾز، اػطا ومبیی،. ثطای ایه مىظًض ثبیس سبیخ ومبیی،:

Perl throughput.p out.tr 4 1>thp 
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آيضی، کٍ ثط حؿت  $ثبیز ثططبویٍ# ضا ثٍ زؾز مو TCPمب یک فبیل ذطيػو یب مشًؾظ گصضزَو زضیبفشو 

زؾز  ومبیس. کٍ زض ایه مًضز مب، َط یک طبویٍ یک مقساض ػسیس گصضزَو ثٍ ر مصکًض ضا طجز موظمبن سغییطا

 ثب سبیخ کطزن زؾشًضار ظیط سطؾی، ومًز. gnuplotسًان ثٍ کمک  آیس. ایه فبیل ذطيػو ضا مو مو

Gnuplot 

Set size 0.4 , 0.4 

Set key 60 , 1500 

Plot “thp”  w lines 1 

 ومبییس. مالحظٍ مو 1-4ر ضا زض ػسيل کٍ وشیؼٍ ایه زؾشًضا

 

 TCP: گصضزَو اسهبل 1-4ق ل 

 ومبیی،. ضا سطؾی، مو TCPمىظًض زض  ثُشط ضفشبض ؾیؿش،، مب ثٍ َمیه ق ل ومًزاض اوساظٌ دىؼطٌ اضؾبل  ثٍ

 ایؼبز قسٌ اؾز. ex1.tclثبقس کٍ سًؾظ  مو "Winfile"#. ایه َمبن فبیل 2-4$ق ل 
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 TCPاسهبل اضؾبل  : اوساظٌ دىؼط2ٌ-4ق ل 

آیس.  ثسؾز مو TCPومبییس کٍ یک چطذٍ مىظ، ي َمگبم اظ اسهبل  ثٍ ثؼس مالحظٍ مو 20اظ ظمبن طبویٍ 

َمیكٍ اظ یک م بویعم دیكگیطی اظ اظزحبم اؾشفبزٌ   TCPػیز ایه چطذٍ مطست س طاض قًوسٌ آن اؾز کٍ 

افعایف سب ظمبوو کٍ اظزحبم ضخ زَس. اجل اظ ومبیس ياوساظٌ دىؼطٌ اضؾبل ذًزـ ضا سقطیجبب ثٍ نًضر ذغو  مو

 ومبیی،.  مكبَسٌ مو 19ضا زض فبظ قطيع آَؿشٍ TCPیک ضفشبض وبدبیساض ي ظيزگصض اظ  20ظمبن 

مقساضی اظ زؾز زازن ثؿشٍ َب ضا زض فبظ قطيع زاضی،، زض وشیؼٍ دىؼطٌ زض حبتو کٍ گصضزَو  4، 2زض ظمبن 

ي  20یک يافٍ 4، 2ًضز ضا سًحی  زاز؟ زتیل آن اؾز کٍ زض ظمبن وعزیک ثٍ نفط اؾز. چگًوٍ مو سًان ایه م

ویع  11گًوٍ اضؾبتو يػًز وساضز. زض ظمبن  ثؿشٍ اؾز. امب َیچ 30فبنیٍ يػًز زاضز. تصا اگطچٍ اوساظٌ دىؼطٌ 

 َب مؼسزاب يػًز زاضز. یک زضظمبن قطيع یک ضذساز اظزؾز زازن ثؿشٍ

4-3- TCP َب: گطفشه نف تیىکي سحز وظط  21َبی قیًؽ ضيی تیىک 

َب ثٍ ػیز اظزحبم ثًز. اتجشٍ ضذساز اظ زؾز زازن  ایس، اظ زؾز زازن ثؿشٍ گًوٍ کٍ مالحظٍ کطزٌ اجالب َمبن

َبی  ثبقس. ایه مًحًع مرهًنبب تیىک 22َبی مؼیًة ي یب زاضای ذغب سًاوس ثٍ ػیز يػً تیىک َب مو ثؿشٍ

                                                           
19

 slow x start 
20

 time  xout 
21

 noisy 
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 23چیىف وًزَبی قج ٍ آن الوٍ ظوجًضی ي ثبفز ؾیًتو َبیو کٍ مسل سًاوس زضؾز ثبقس. زض سیفه ضازیًیو مو

ای ویع ایه اسفبش ضا مم ه اؾز قبَس ثبقی،. ي یب مك السو ضا اظ وبحیٍ  َبی مبًَاضٌ ثبقس ي یب زض تیىک مو

َب زاضای ذغبَبیو قًوس يؾذؽ  سًاوس ثؿشٍ سساذالر حمىو ي اسفباو مم ه اؾز مشحمل قًی، کٍ مو

#. زضایه ثرف اهس زاضی، چگًوگو ياضز  fading, shadowingز مًاضزی وظیطَب حصف قًوس. $ثٍ ػی ثؿشٍ

ضي# ثسين َیچ   $تیىک دیفَب ضيی تیىک اضؾبل  کىی، ثؿشٍ کطزن یک مسل ذغب ضا وكبن زَی،: مب فطو مو

ثبقس ایه مسل ذغبی تیىک ياضز تیىک مشهل ثٍ  ياثؿشگو ثٍ مقبزیط طبثز احشمبالر زض حبل حصف قسن مو

 گطزز: قًز ثٍ ق ل ظیط ایؼبز مو # مو3-4$ز مظبل ػسيل  n2 ،n3وًزَبی 

# Set error model on link n2 to n3 

Set loss_module [ new Error model] 

$ loss _module Set rate _0.2 

$loss _module ranvar [ new Random Variable /Uniform] 

$ loss _module drop-target [ new Agent /Null ] 

$ ns loss model $loss _ module $ n2 $ n3 

" ضا سؼییه 20َب ثٍ میعان  یک وطخ اظ زؾز زازن ثؿشٍ _loss_module Set rate$ 0.2زض زؾشًض 

گیطز کٍ زض ذظ ثؼسی سؼطیف قسٌ  کبض مو کىس ي آن یک مًتس مشغیطَبی سهبزفو سًظیغ ی ىًاذز ضا ثٍ مو

ىک س  سأطیط ایه سىظیمبر اطاض گیطز. ثٍ ػىًان یک مظبل اظ کىس کٍ کسام تی اؾز. ي ذظ آذط سؼییه مو

گصاضز، مب  ثٍ اقشطا  مو UDPکٍ یک تیىک گیًگبٌ مؼیًة ي ذغب زاضز ضا ثب یک اسهبل  TCPاسهبالر 

 گیطی،. ضا زض وظط مو 3-4سهًیط ق ل 

                                                                                                                                                                                     
22

 noisely 
23

 cellular 
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 rdrop.tcl: مظبل 3-4ق ل 

Queue Monitoring یک قو مُ، زض :ns ،Queue Monitor زَس سب  ش اػبظٌ مو ثبقىس. ایه قو مو

آيضی  َبی اظ زؾز ضفشٍ ضا ػمغ اضؾبل قسٌ ي ثؿشٍَبی  اعالػبر ظیبز ي مفیسی ضا زض مًضز عًل نف، ثؿشٍ

 ثبیس سبیخ ومبیی،: n2 ،n3ثیه وًزَبی  Queue Monitorؾبظی یک  ومبیی، ػُز دیبزٌ

Set qmon [ $ns monitor-queue $n2 $n3 [open qm.out w ] 0.1 ] , [$ns link $n2 

$n3] 

queue-sample – timeout , #[$ns link $n2 $n3] start –tracing 

سبی ايتو وًزَبیو َؿشىس کٍ تیى و ضا کٍ اطاض اؾز 2آضگًمبن اؾز: 4زاضای  Queue Monitoringقو 

ضامشط وًثز ومبیس ي آذطیه دب ضا مكرم مو traceومبیس. ؾًمو، فبیل ذطيػو وًع  مبویشًض قًز، مكرم مو

ومبیس. زض مًضز مظبل مب، نف ضيی يضيزی تیىک  ظمبوو مبویشًض کطزن نف ضيی آن تیىک ضا مكرم مو

قًز فبیل ذطيػو زاضای  ضیرشٍ مو qm.outقًز ي ذطيػو ضيی فبیل  طبویٍ مو 0.1زض َط  n2-n3وًزَبی 

 ؾشًن ظیط مو  ثبقس: 10

 ظمبن .1

 مبیس.و وًزَبی يضيزی ي ذطيػو کٍ تیىک ضا مكرم مو .2
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 Queue Monitoringکٍ ثٍ قو  sizeاوساظٌ نف ثٍ ثبیز کٍ ایه مقساض مطسجظ اؾز ثب مشغیط  .3

 ثبقس. مو

 ثبقس. قیوش معثًض مو _pktاوساظٌ نف زض ثؿشٍ کٍ مطسجظ اؾز ثب مشغیط  .4

 #Parrivalsَبی ياضز قسٌ $مطسجظ ثب مشغیط  سؼساز ثؿشٍ .5

 #_pdeparturesَبی اضؾبل قسٌ $مطسجظ ثب مشغیط  سؼساز ثؿشٍ .6

 #_Pdropَبی حصف قسٌ اظ نف $ سؼساز ثؿشٍ .7

 #_barrivalsاوس $ یو کٍ ياضز قسٌَب سؼساز ثبیز .8

 ##bdepparturesومبیس ثٍ مشغیط $ اوس $اقبضٌ مو َبیو کٍ اظ تیىک اضؾبل قسٌ سؼساز ثبیز .9

 #bdropsَبی حصف قسٌ $ سؼساز ثبیز .10

سًنیف قسٌ اؾز. مظبل  5-4مشغیطَب زض ثرف  ضاٌ زیگط ػبیگعیه کطزن ثطای کبضکطزن مؿشقی، ثب ایه

َبی وبقو اظ  ثب حصف ثؿشٍ TCPاؾز کٍ یک اؾ طیذز کبمل ضا ػُز مسل کطزن  1-4ثؼسی اؾ طیذز 

 زَس. حؼیز ذغب ضا وكبن مو

# create the Simulator instance 

Set ns [new Simulator ] 

$ns color 1 Blue 

$ns color 2 Red 

# 0pen the NAM trace file 

Set nf [open out.nam w] 

$ns namtrace –all $nf 

#open the Trace file 

Set tf [open out.tr w] 

Set wimdowVsTime2 [open WindowVsTimeNReno w] 

$ns trace –all $tf 

#Define a 'finish' procedure 

Proc finish {} { 

Global ns nf tf 

$ns flush –trace 

Close $nf 

Close $tf 

Exec nam out.nam & 

Exit 0 

} 

#create four nodes 

Set n0 [$ns node ] 
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Set n1 [$ns node] 

Set n2 [$ns node ] 

Set n3 [$ns node ] 

$ns at 0.1 “$n1 label \ “CBR\”” 

$ns at 1.0 “$n0 label \”FTP\”” 

#create links between the nodes 

$ns duplex-link $n0 $n2 2Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n1 $n2 2Mb 10ms DropTail 

$ns simplex-link $n2 $n3 0.07Mb 20ms DropTail 

$ns simplex-link $n3 $n2 0.07Mb 20ms DropTail 

# set Queue Size of link (n2-n3) to 10 

$ns queue –limit $n2 $n3 10 

#Monitor the queue for link (n2-n3). (for NAM) 

$ns simplex – link –op $n2 $n3 queuePos 0.5 

#set error model on link n3 to n2. 

Set loss_module [ new ErrorModel] 

$loss_module set rate_0.2 

$loss_module ranvar [ new Randomvariable/Uniform] 

$loss_module drop- target [ new Agent/Null] 

$ns lossmodel $loss _module $n2 $n3 

# setup a TCPconnection 

Set tcp [new Agnet/TCP/newreno] 

$ns attacj-agent $n0 $sink 

$ns connect $tcp $sink 

$tcp set fid_1 

#setup a FTP over TCPconnection 

Set ftp [new application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

$ftp set type_FTP 

# setup aUDPconnection 

Set udp [new agnet/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 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 
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Set cbr [new application /traffic/CBR] 

#cbr attach-agent $udp 

$cbr set type_CBR 

$cbr set packetsize _1000 

$cbr set rate_0.01Mb 

$cbr set random_false 

#schedule events for the CBR and FTP agents 

$ns at 0.1 “$cbr start “ 

$ns at 1.0 “$ftp start “ 

$ns at 624.0 “$ftp stop “ 

$ns at 624.5 “$cbr stop “ 

# printing the window size 

Proc plotWindow {tcpSource file} { 

global ns 

set time 0.01 

set now [$ns now] 

set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 

puts $file “$now $cwnd” 

$ns at [expr $now +$time] “plotWindow $tcpSource $file” 

$ns at 1.1 “plotWindow $windowVsTime2” 

# sample the bottleneck queue every 0.1 sec. store the trace in qm.out 

Set qmon [ $ns monitor –queue $n2 $n3 [ open qm.out w ] 0.1] ; 

[$ns link $n2 $n3 ] queue –sample – timeout ; # [$ns link $n2 $n3 ] start –tracing 

#Detach tcp and sink agents (not really necessary) 

$ns at 624.5 “$ns detach –agent $n0 $tcp ; detach – agent $n3 $sink “ 

$ns at 625.0 “finish “ 

$ns run 

 24ضيی یک کبوبل وًیعزاض TCPثطای  tcl.rdrop : اؾ طیذز1-4ػسيل 

 ومبیی،. یک سهًیط ؾبظی ضا ثبظثیىو مو فبیل سًتیس قسٌ سًؾظ قجیٍ gnuplotمب ثب اؾشفبزٌ اظ  4-4زض ق ل 

 ومبییس: مالحظٍ مو 5-4ومبیو قسٌ اظ ایه ق ل ضا زض سهًیط  ثعضگ

                                                           
24
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 بزفو " احشمبل ثؿشٍ ثٍ نًضر سه20ثب  TCP: اوساظٌ دىؼطٌ 4-4ق ل 

 

 " احشمبل ثؿشٍ ثٍ نًضر سهبزفو $ثعضگىمبیو قسٌ#20ثب  TCP: اوساظٌ دىؼطٌ اضؾبل 5-4ق ل 

عًض ذبل زض ظمبن طبویٍ  نًضر عًالوو مالحظٍ ومبیی،. ثٍ سًاوی، يافٍ ظمبوو ضا حشو ثٍ زض چىیه مًضز مب مو

عًض سهبزفو ضا، ضيی ثبظزَو  ثٍَب  کٍ سأطیط ػمیق اظ زؾز زازن ثؿشٍ ثطای آنایه مًحًع آق بض اؾز.  300
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TCP ٍَب، اػطا  گًوٍ ضذساز اظ زؾز زازن ثؿشٍ ؾبظی ضا ثسين َیچ مكبَسٌ ومبییس، مب ثبض زیگط قجی

 ثٍ سهًیط کكیسٌ قسٌ اؾز: 6-4ؾبظی زض ق ل  ومبیی، وشیؼٍ ایه قجیٍ مو

 

 "5َب ثٍ میعان  ثطای وطخ اظ زؾز زازن ثؿشٍ TCP: اوساظٌ دىؼطٌ اضؾبل 6-4ق ل 

ثبقس. یک ضيـ ؾبزٌ ػُز محبؾجٍ آن،  مو TCPگیطی ثبظزَو، مشًؾظ گصضزَو  یک ضيـ مُ، اوساظٌ

ثبقس. زض ایه  مو out.trثىبم  25# زض فبیل ثبظثیىو3ثٍ مقهس $وًز قمبضٌ  TCPػؿشؼً ظمبن ضؾیسن ثؿشٍ 

 ثبقس: مو 624.08754ؾبظی ي ثب سًػٍ ثٍ ذظ ظیط، ظمبن  قجیٍ

R 624.82754 2 3 tcp 1000 -----------1 0.0 3.0 1562 4350 

زض مقهس یبفز قسٌ اؾز.  TCPامیه ثؿشٍ  1562ثبقس  قمبضٌ مب اجل دبیبوو قمبضٌ ی شبی ثؿشٍ مو

کٍ  FTPثٍ ؾبزگو ثطاثط ذًاَس ثًز ثب ایه قمبضٌ سقؿی، ثط مسر ظمبن اسهبل  TCPثىبثطایه گصضزَو 

کییً ثبیز ثط طبویٍ ذًاَس ثًز چًن  2.507طبویٍ یب مؼبزل ثؿشٍ ثط  2.507طبویٍ. تصا گصضزَو  623ذًاَس ثًز 

 20058ثبیز حؼ، زاضوس یب ثٍ ػجبضسو زیگط گصضزَو  1000ػب  زض ایه TCPَبی  فطو ثؿشٍ نًضر دیف ثٍ

bps ثبقس.  مو 

                                                           
25

 trace 
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ثب  TCPَبی زیگط  ومبیی، کٍ ثؿشٍ ثیىساظی، مالحظٍ مو out.trمبیل سصکط: اگط مب وگبَو ثٍ ايتیه ذغًط 

ذًاَس قس. یؼىو قمبضٌ  1562َب سؼساز کل  ثبیز ویع يػًز زاضوس کٍ ثسين قمبضـ آن 40اظٌ َط ثؿشٍ اوس

 َبی ؾیگىبتو َؿشىس  َب ضا قمبضـ و طزی، چًن آوبن ثؿشٍ ثبقىس يمب آن ثؿشٍ َب نفط مو ؾطیبل آن

 26َبی سهسیق ثؿشٍذبعط زاقشٍ ثبقیس کٍ مب اظ وًع مشأذط  ثبقىس. ثٍ مو TCPکٍ مؿئًل ثبظکطزن اسهالر 

 ای،: اؾشفبزٌ کطزٌ TCPمطثًط ثٍ 

Set sink [new agent/TCP sink /delACK] 

 عًض ؾبزٌ اظ زؾشًض  کٍ ثٍ ثٍ ػبی آن

Set sink [new agent/TCP sink] 

 اؾشفبزٌ ومبیی،.

 سهبزفو: ایؼبز اسهبالر ظیبز ثب ذهًنیبر -4-4

ی آن کٍ َط یک ضا ثٍ عًض ػساگبوٍ اظ اجیل: وًز، تیىک ي ثٍ مىظًض ایؼبز ثؿیبضی اظ اسهبالر ثُشط اؾز ثٍ ػب

سؼطیف ومبیی،. ػاليٌ ثط  TCLاسهبل سؼطیف ومبیی، آن َب ضا اظ عطیق یک حیقٍ س طاض ي زضين یک ثطزاض ثٍ 

َب ي  ایه ػبتت ذًاَس ثًز کٍ دبضامشطَبی اسهبالر ضا مبوىس قطيع  یب دبیبن فؼبتیز آن َب  ي یب سبذیط تیىک

ای، ي ؾذؽ یک مظبل ضا  ضيـ زض ایه ثرف اؾشفبزٌ ومًزٌ 2ا ثٍ ضيـ سهبزفو اوؼبم زَی،. کٍ اظ َط غیطٌ  ض

 ومبیی،. اضائٍ مو

 ضا زض وظط ثگیطیس: 7-4سهًیط ق ل 
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 Delayed ACK 
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 TCP: مظبل یک قج ٍ ثب چىسیه اسهبل 7-4ق ل 

َب ثط اؾبؼ  مبیی، کٍ آنومبیىس ضا ایؼبز مو و عًض سهبزفو آغبظ ث بض مو ضا کٍ ثٍ FTPاسهبل ي ثؿشط  5مب 

ثبقس.  طبویٍ مو 10ؾبظی  ظمبن قجیٍ ثبقىس. يکل طبویٍ ضا زاضا مو 7سب  0کبض ثیه  سًظیغ ی ىًاذز ظمبن قطيع ثٍ

ومبیی، کٍ زاضای  ثبقىس ضا ایؼبز مو نًضر سهبزفو سىظی، قسٌ مو َبیو کٍ زاضای سأذیطَبیو ثٍ مب تیىک

ثبقس. ایه اسفبش  طبویٍ، مو 0.03ثطاثط   Granularityثبقىس.  وم 5msي  1msسًظیغ ی ىًاذز ثیه مقبزیط 

 زَس. ضخ مو plotwindowزض ضيال 

 قًز. زَو مو آزضؼ window Vs timesگط  ثب اؾشفبزٌ اظ اقبضٌ "win"ذبعط زاقشٍ ثبقیس کٍ فبیل  ثٍ

 #2-4قًز. $ق ل  فطاذًاوو مو 27عًض ثبظگكشو اسهبل ثٍ 5ي ضيال ثطای َط 

#create the Simulator instance 

Set ns [ new Simulator ] 

#Opening the trace files 

Set nf [open out.nam w ] 

$ns namtarce –all $nf 

Set [open out.tr w ] 

Set windowVsTime [open win w] 

Set param [open parameters w] 

$ns trace-all $tf 
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#Define a „finish „ procedure 

Proc finish {} { 

Global ns nf tf 

$ns flush –trace 

Close $tf 

Exec nam out.nam& 

Exite 0 

} 

#create bottleneck and dest nodes and link between them 
1 

- recursive 

Set n2 [$ns node ] 

Set n3[$ns node ] 

$ns duplex –link $n2 $n3 0.7Mb 20ms DropTail 

Set NumbSrc 5 

Set Duration 10 

#Source nodes 

For {set j 1 } {$j <=$NumbSrc } {incr j} { 

Set S($j) [$ns node] 

} 

# create a raandom generator for starting the ftp and for bottleneck link delays 

Set rng [new RNG] 

Srng seed 0 

# parameters for random variables for beginning of ftp connections 

Set Rvstart [new Random Variable/Uniform] 

$Rvstart set min_0 

$Rvstart set max_7 

$Rvstart use-rung $rng 

} 

#we define two random parameters for each connection 

For{set i1} {$i<=$numbsrc} {incr i} { 

Set startT($i) [expr [$Rvstart value]] 

Set dly ($i) [expr [$Rvdly value]] 

Puts $param “dly($i) $dly ($i) ms” 

Puts $param “startT ($i) $startT($i) sec”} 

#links between source and bottleneck 

For {set j 1} {$j <=$numbsrc} {incr j} { 

$ns duplex-link $s($j) $n2 10Mb $dly ($j) ms Droptail 

$ns queue-limit $s($j) $n2 100 

} 

#Monitor the queue for link (n2-n3).(for NAM) 

$ns duplex-link-op $n2 $n3 queuepos 0.5 

#setQueue sizw of link (n2-n3) to 10 

$ns queue-limit $n2 $n3 10 
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#TCP sources 

For {set j 1} {$j<=$Numbsrc} {incr j} { 

Set tcp_src($j) [new agent/TCP/Reno] 

} 

#TCP Destination 

For{set j 1} {$j <=$Numbsrc} {incr j} { 

$ns attach-agent $s($j) $tcp_src ($j) 

$ns attach-agent $n3 $tcp_snk($j) 

$ns connect $tcp_src($j) $tcp_snk($j) 

} 

#FTPsources 

For {set j 1} {$j<=$Numbsrc} {incr j} { 

Set ftp ($j ) [$tcp_src($j) attach-source FTP] 

} 

#parametrisation of TCP sources 

For{set j 1} {$j<=$NumbSrc} {incr j} { 

$tcp_src ($j) set packetsize_552 

} 

#Schedule events for the FTP agents: 

For{set i1} {$i<=$Numbsrc} {incr i} { 

$ns at $startT($i) “$ftp($i) start” 

$ns at $Duration “$ftp ($i) stop” 

} 

Proc plotwindow {tcpSource file k} { 

Global ns 

Set time 0.03 

Set now [$ns now] 

Set cwnd [$tcpsource set cwnd_] 

Puts $file “$now $cwnd” 

$ns at [expr $now+ $time] “plotwindow $tcpSource $file $k”} 

#the procedure will now be called for all tcp source 

For {set j 1} {$j<=$Numbsrc} {incr j} { 

$ns at 0.1 “plotwindow $tcp_src($j) $window VsTIME $j” 

} 

$ns at [expr $Duration] “finish” 

$ns run 

 TCPثطای ضابثز چىسیه اسهبل  ex3.tclثىبم  TCL: اؾ طیخ 2-4ػسيل 

 اظ وًع کًسبٌ: TCPاسهبالر  -4-5
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کییً ثبیز  10زَىس. مشًؾظ حؼ، فبیل مىشقل قسٌ  َب سك یل مو قبل فبیلثرف اػظ، سطافیک ایىشطوز ضا اوش

 ثبقس. مو

ورًاَس ثًز زض ػبئو کٍ ػمًمبب اوساظٌ  TCPثؿشٍ  10ایه ثسان مفًُم اؾز کٍ مشًؾظ یک فبیل کمشط اظ 

شٍ َب زض فبظ قطيع آَؿ یک کییًثبیز ثبقس. ایه ثسان مفًُم اؾز کٍ اغیت اوشقبالر فبیل TCPَبی  ثؿشٍ

 وبمىس. مو "mice"َب ضا انغالحبب  قًز. ایه فبیل اوؼبم مو

 وبمىس. مو "elephant"َبی ثعضگ ضا انغالحبب  امب اکظط اوشقبالر فبیل حؼ،

ثیه  shapeثب دبضامشط  paretoیک سًظیغ ػمًمو کٍ اوساظٌ فبیل مىشقل قسٌ ضا سًنیف ومبیس سًظیؼو اظ وًع 

 ثبقس. ثبیز موکییً 2.5 ثبقس ي مشًؾظ اوساظٌ فبیل مو 2ي 1

کییً ثبیز یک سًظیغ  2.5کییً ي اوساظٌ مشًؾظ  10ثب میبوگیه  paretoثٍ یبز زاقشٍ ثبقیس کٍ سًظیغ 

pareto  ضا ثب دبضامشطَبیshape,16.1  ومبیس. کییًثبیز ضا سؼطیف مو 1.37ثب یک اوساظٌ حساال 

َبیو  ثبقس. زض ایه ثرف اهس زاضی، ضيـ ثٍ ق ل ومبیو مو عًض م طض َبی يضيز اسهبل ػسیس ثٍ سًظیغ ظمبن

َبی کًسبٌ اضائٍ ومبیی، کٍ ػاليٌ ثط آن سًظیغ ظمبن اوشقبل مطثًط ثٍ سؼساز sessionؾبظی  ضا ثطای قجیٍ

چىبن کٍ زض  ومبیی،. مب اهس زاضی، یک سًدًتًغی قج ٍ ضا آن گیطی مو اسهبالر فؼبل ي گصضزَو ضا ویع اوساظٌ

 گیطی،. مالحظٍ ومًزیس زض وظط مو 3-4ػسيل 

Set ns [new Simulator] 

#There are several sources of TCP sharing a bottleneck link 

# and a single destination . Their number is given by the parameter NodeNb 

# S(1) ---- 

# . | 

# . ---- ---- N -------- D(1) . . . D(NodeNb) 

# . | 

# S (NodeNb) ---- 

#Next file will contain the transfer time of different connections 

Set Out [open Out .ns w] 

# Next file will contain the number of connections 

Set conn [ open conn.tr w] 

#Open the Trace file 

Set tf [open out .tr w] 

$ns trace –all $tf 

#we define three files that will be used to trace the queue size , 
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# the bandwidth and losses at the bottleneck . 

Set qsize [open queue size .tr w ] 

Set qbw [ open queuebw .tr w] 

Set qbw [ open queuelost.tr w] 

# defining the topology 

Set N [ $ns node ] 

Set D [$ns node ] 

$ns duplex –link $N $D 2Mb 1ms DropTail 

$ns queue –limit $N $D 3000 

# Number of source node 

Set NumberFilows 530 

#Nodes and links 

For { set j 1 } {$j<=$NodeNb} { incr j } { 

Set S($j) [ $ns node] 

$ns duplex – link $S($j) $N 100Mb 1ms DropTail 

$ns queue- limit $S($j) $N 1000 

} 

#TCP Sources and Destinations 

For {set i 1 } { $i <=$NodeNb} { incr i } { 

For { set j 1 } { $j <=$NumberFlows} { incr j } { 

Set tcpsrc ($i,$j) [ new Agent /TCP/Newreno] 

Set tcp _snk ($i.$j ) [ new Agent /TCPSink ] 

$tcpsrc ($i,$j) set window _2000 

} 

#connections 

For {set i 1 } { $i<=$NodeNd} { incr i } { 

For {set j 1} { $j <=$NumberFlows} {incr j } { 

$ns attach- agent $S($i) $tcpsrc($i.$j) 

$ns connect $tcpsrc($i , $j ) $tcp _snk($i.$j) 

} 

} 

#FTP sources 

For { set i 1}{ $i<=$NodeNb}{ incr i } { 

For {set j 1 } {$j<=$N umberFlows} { incr} { 

Set ftp ($i.$j) [ $tcpsrc($i.$j) attach-source FTP] 

} 

} 

# Generators for random size of files. 

Set rng1 [new RNG] 

$rng1 seed 0 

Set rng2 [ new RNG] 

$rng2 seed 0 

#Random interarrival time of TCP transfers at each source i 

Set RV [new Random Variable/Exponential ] 
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$RV set avg_0.045 

$RV use-rng $rng1 

#Random Size of files to transmit 

Set RVSize [new RandomVariable/Pareto] 

$RVSize set avg_ 10000 

$RVSize set shape_ 1.5 

$RVSize use-rng $rng2 

# We now define the beginning times of transfers and the transfer sizes 

# Arrivals of sessions follow a poison process. 

# 

For { set i 1} {$i <= $NodeNb} { incr i } { 

Set t [$ns now] 

For {set j 1} {$j <=$NumberFlows} { incr j} { 

# set the beginning time of next transfer from source i 

Set t [expr $t + [ $RV value ] ] 

Set Conct ($i, $j ) $t 

#set the size of next transfer from source i 

Set Size ($i, $j) [ expr [ $RVSize value ] ] 

$ns at $Conct ($i,$j) “ countFlows $i 1” 

} } 

#Next is a recursize procedure that checks for each session whether 

# it has ended . The procedure calls itself each 0.1 sec (this is 

# set in the variable “time”) . 

#If a connection has ended then we print in the file $Out 

# * the connection identifiers i and j , 

# * the start and end time of the connection, 

# * the throughput of the session , 

# * the size of the transfer in bytes 

# and we further define another beginnig of transfer after a random time . 

Proc Test {} { 

Globar Conct tcpsrc Size NodeNb NumberFlows ns RV ftp Out tcp_snk RVSize set time 

0.1 

For { set i 1} {$i<=$NodeNb} {incr i } { 

For {set j 1 } {$j<=$NumberFlows} {incr j } { 

# We now check if the transfer is over 

If { [$tcpsrc($i,$j) set ack_] = = [$tcpsrc($i.$j) set maxseq_] } { 

If {[$tcpsrc($i,$j) set ack_] >=0} { 

# if the transfer is over , we print relevant information in $Out 

Puts $Out “$i,$j\t$Conct( $i,$j)\t[expr [ $ns now ] ] \t\ 

[ expr ($Size ($i.$j))/ (1000*([expr [$ns now ] ] - $Conct ($i.$j)))]\t$Size ($i,$j)” 

countFlows $i 0 

$tcpsrc($i,$j) reset 

$tcp_snk($i,$j) reset 

} } } } 
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$ns at [expr [ $ns now] +$time “Test” 

} 

For {set j 1 } {$j <=$NodeNb} { incr j } { 

Set Cnts ($j) 0 

#The follwing recursive procedure updates the number of coneections 

#az a function of time. Each 0.2 it prints them into $conn. This 

#is done by calling the procedure with the “sign” parameter equa] 

#3 (in with case the “ind” parameter does not play a role) . the 

3 proceddure is also called by the test procedure whenever a connection 

# from source I ends by assigning the “sign” parameter 0, or when 

# it begins , by assigning it 1( I is passed through the “ind” variable) . 

Proc countFlows {ind sign } { 

Global cnts conn NodeNb 

Set ns [Simulator instance] 

If {$sign = = 0 } { set Cnts ($ind) [ expr $Cnts ($ind) – 1] 

}elseif {$sign = = 1} { set Cnts ($ind) [expr $Cnts($ind) + 1 ] 

} else { 

Puts – nonewline $Conn “$ns now] \t” 

Set sum 0 

For {set j 1 } { $j<= $NodeNb} { incr j} { 

Puts – nonewline $Conn “$Cnts($j) \t” 

Set sum [expr $sum + $Cnts($j)] 

} 

Puts $Conn “$sum” 

$ns at [ expr [ $ns now ] + 0.2 ] “countflows 1 3 “ 

}} 

# define a “finish” proceddure 

Proc finish {} { 

Global na tf qsize qbw qlost 

$ns flush – trace 

Close $qsize 

Close $qlost 

# Execute Xgraph to display the queue size , queue bandwidth and loss rate exec xgraph 

queuesize . tr –geometry 800x400 – t “Queue size “-x”secs”-y”# packets” & exec xgraph 

queuesize .tr –geometry 800x400- t “bandwidth” –x “secs “ –y “kbps”-fg white & 

Exec xgraph queuelost.tr – geometry 800x400 –t “#Packets lost “ –x “secs” –y “packets” 

& exit 0 

} 

#QUEUE MONITORING 

Set qfile [ $ns monitor-queue $N $D [open queue .tr w] 0.05] 

[$ns link $n $D] queue-sample-timeout; 

#the following procedure records queue size, bandwidth and loss rathe 

Proc record {} { 

Global ns qfile qsize qbw qlost N D 
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Set time 0.05 

Set now [$ns now] 

#print the current queue size in $qsize, the current used 

# bandwidth in $qbw, and the loss rate in $qloss 

$qfile instvar parrivals_ pdepartures_ bdrops_ bdepartures_ pdrops_ 

Puts $qsize “$now [expr $parrivals_ -$pdepartures_ -$pdrops_]” 

Puts 4qbw “4now [expr $bdepartures_*8/1024/$time]” 

Set bdepartures_0 

Puts $qlost “$now [expr $pdrops_/$time]” 

$ns at [expr $now+$time] “record” 

} 

$ns at 0.0 “record” 

$ns at 0.01 “test” 

$ns at 0.5 “countflows 1 3” 

$ns at 20 “finish” 

$ns run 

 TCPثطای اسهبالر کًسبٌ  ShortTcl.tcl: اؾ طیذز 3-4ػسيل 

 گصاضوس سب ثٍ یک مقهس مكشط  ثطؾىس. ىسیه مىجغ مًتس سطافیک یک تیىک گیًگبٌ ضا ثٍ اقشطا  موچ

ثبقس. مجسأ سطافی و  مو 6قًز کٍ زض ایه مظبل مب  سؼییه مو "Nodenb"سؼساز مىبثغ سطافی و سًؾظ دبضامشط 

TCP  قًوس: گطٌ مجسأ ي سؼساز  دبضامشط مكرم مو 2سًؾظsession گیطوس. گطٌ وكأر موَبیو کٍ اظ آن 

ػسیس ياضز  TCPکىی،. اسهالر  ػسیس سؼطیف مو FTP Applicationمب یک  TCP Agentثطای َط 

ضا ثب اؾشفبزٌ اظ مشغیطَبی  TCPثبقس. ثىبثط ایه اسهبالر ػسیس  مو poisson processقسٌ مغبثق ثط یک 

ثبقىس. مب  مو 1msي سأذیط  2Mbpsبوس ثومبیی،. تیىک گیًگبٌ زاضای دُىبی  سهبزفو سًظیؼو ومبیو سًتیس مو

 TCP sessinومبیی،. ظمبن ثیه يضيز یک  اؾشفبزٌ مو renoسبیو ي یک سًظیغ 2000اظ یک اوساظٌ دىؼطٌ 

 ثبقس. مییو طبویٍ مو 45ػسیس ثٍ َط گطٌ زض مظبل مب، 
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