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 با استفاده    Vehicular Adhocشبیه سازي شبکه هاي 

 از  

NS2 – SUMO – MOVE 

 

  : مقدمه – 1
  

  :  VANETمعرفی   - 1- 1
Vehicular Adhoc NETwork  یاVANET     یک نمونه شبکه سیار است که براي برقراري ارتباط بـین وسـایل نقلیـه

 = RVC( و همچنین وسـایل نقلیـه بـا تجهیـزات ثابـت مجـاور       )  IVC  =InterVehicle Communication( مجاور 
Roadside to Vehicle Communication  ( هدف اصلی  .که معموال تجهیزات کنار جاده اي هستند ایجاد شده است

VANET  براي دستیابی به این هدف یک دستگاه خـاص الکترونیکـی   . فراهم آوري امنیت و راحتی براي مسافران است
چنـین شـبکه اي    .بین مسافران را برقرار می کند adhocدر هر وسیله نقلیه جاسازي می شود که امکان برقراري ارتباط 
هر وسیله نقلیه اي که به یـک  . سرور پیاده سازي شود -تباید بدون محدودیت هاي ساختارهاي ارتباطی شبکه اي کالین

است و قادر به دریافت و ارسال پیام هاي دیگران  adhocمجهز شده باشد همانند یک گره در شبکه  VANETدستگاه 
هشدارهاي ترافیکی ، عالئم جاده اي و مشاهده ترافیـک بـه صـورت لحظـه اي کـه از      . از طریق شبکه بیسیم خواهد بود 

ق چنین شبکه اي می تواند منتقل شود ، ابزارهاي الزم را براي تصمیم گیري در مورد بهترین مسـیر بـه راننـده مـی     طری
پرداخـت خودکارهزینـه   . همچنین ارتباطات چند رسانه اي و اینترنت در رنج بیسیم هر وسیله نقلیه فراهم می شود .دهد

  . است  VANETپارکینگ و عوارض جاده اي از دیگر کاربرد هاي شبکه 
InVANET  یاVANET  هوشمند )Intelligent VANET  (   در واقع بیانگر یک روش هوشمند در بکـارگیري شـبکه

 ، WiFi IEEE 802.11 b/gاز جملـه   adhocچندین تکنولوژي شبکه بنـدي      InVANET. ي بین خودروهاست 
 WiMAX IEEE 802.16  ،Bluetooth  ،IRA  وZigBee   زا یکپارچه می کند تا ارتباط آسان ، ساده ، دقیق و موثر

این نوع شبکه همچنین از دیگر تکنولوژي هاي ارتبـاطی موجـود از جملـه    . بین خودروها در یک بستر بیسم فراهم شود 
DSRC   )Dedicated Short Range Commuinications که در واقع نوعی WiFi   ازتباطات مـاهواره اي    )است ،

  . و سلولی استفاده می کند 
VANET  را می توان به عنوان جزئی از سیستم هوشمند حمل و نقل )Intelligent Transport System  ( دید.  
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  : VANETشبیه سازي  – 2- 1

از این رو در توسـعه ي چنـین شـبکه    . براي توسعه و تست آن بسیار پر هزینه است  VANETیک محیط واقعی  ایجاد 
هاي شـبیه سـاز   مـی تـوان ا ز   VANETشبیه سـازي   در.هایی باید به شبیه سازها و بهره گیري از نتایج آنها روي آورد 

بـه عنـوان مثـال اگـر      . ) استفاده می شود NS2در این مقاله از (  .استفاده کرد  QualNETیا  NS2مختلفی از جمله 
گذاشته وراندمان هریک را بررسی و بـا هـم     DSDVیا  AODVمی خواهید پروتوکل  مسیریابی بین خودروها را مثال 

  . مقایسه کنید می توانید گره ها را به عنوان خودروها در نظر گرفته و روي جنبه هاي مختلف آن کار کنید 

به عنوان مثال شما می خواهید . با جزئیات مورد نظر بسیار دشوار است  NS2ولی پیاده سازي مدل حرکتی خودروها در 
سه مدل خودرو با سرعت هاي متفاوت بر روي مسیر حرکت دهید که خودرو اول فقط باید در خـط سـمت چـپ مسـیر     

ده سازي چنین ساختاري نیاز به وقت و مهارت زیـادي  پیا.  چراغ راهنما است  2پیچ و  4حرکت کند و مسیر شما حاوي 
از نـرم افـزار پرقـدرت دیگـري بـه نـام        NS2هاي حرکتی مختلف خـودرو هـا در     از این رو براي پیاده سازي مدل.دارد 

SUMO  استفاده می شود.SUMO   مخفف واژه هايSimulation of Urban Mobility   و نرم افزاري براي  .است
با این نرم افزار قادر خواهید بـود تـا جنبـه هـاي مختلـف یـک شـبکه        .ل هاي حرکتی سیار شهري است شبیه سازي مد

خودروها را با جزئیات ایجاد کنید ، نقشه ها را به مدل هاي حرکتی آماده تبدیل کنید ، یا اطالعات را از پایگاه داده هـاي  
بـه عبـارتی مـی توانیـد یـک شـهر را بـا         .از آنها اسـتفاده کنیـد    NS2بخوانید و در ) GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی 

 .پیاده سازي کنید ... خودروها ، جاده ها ، عالئم راهنمایی و 

 سـیار هـاي   در ایجـاد مـدل هـاي حرکتـی شـبکه       مندي با قابلیت هاي بسیار زیادنرم افزار بسیار قدرت SUMOاگرچه 
براي کار با آن باید به صورت دستی فایـل هـاي   . است اما فاقد محیط گرافیکی براي تولید چنین مدل هایی است  شهري

 sumo.cfg.یـا   XMLحاوي مشخصات خودروها ، جاده ها ، و فایل هاي پیکربندي را ایجاد کرده ، معمـوال بـا فرمـت    
  .ایل هاي مورد نیاز را تولید کرد ذخیره کرد و با دستورات متنی آنها را به هم لینک کرده یا ف

که محیطی گرافیکـی بـراي توسـعه مـدل هـاي حرکتـی سـیار شـهري و         در این مقاله نرم افزاري را معرفی خواهیم کرد 
  . ارائه می دهد  NS2استفاده از آن در 

MOVE  که مخفف واژهايMobility mOdel for VanEt    است در واقعی واسطی بـینNS2  وSUMO   در .اسـت
را آموزش داده و با مثالی ساده زوایاي کار با آنرا براي شما واضح تـر خـواهیم    NS2این راستا ابتدا روش نصب شبیه ساز 

را نصب می کنیم و مثالی از روش ساخت دستی بخشی از یک مـدل حرکتـی را بـا اسـتفاده از      SUMOسپس . ساخت 
پرداختـه ، مراحـل شـبیه     MOVEه معرفی کامل ، نصـب و تنظیمـات   ب ادامه در . محیط متنی آن توضیح خواهیم داد 

شـبیه سـازي حرکـت خودروهـا بـا       را با استفاده از آن بیان کرده و در آخر  مثالی عملی از  VANETسازي یک شبکه 
 .ارائه خواهیم کرد  AODVاستفاده از مسیریابی 

  

  :    NS2شبیه ساز  – 2
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  :معرفی  -2-1

NS2  هـاي    پیشامد در شبیه سازي شبکه هاي کامپیوتري اسـت و از شـبیه سـازي پروتوکـل     –یک شبیه ساز گسسته
TCP  ،Routing  وMulticast  در شبکه هاي کابلی و بی سیم و ماهواره اي پشتیبانی می کند.NS2  به زبانC++ 

،  linuxحـت سیسـتم عامـل هـاي     ترایگان و کدباز است و  NS2.نوشته شده است  Otclیعنی  Tcl و ورژن شی گراي
windows  می شود و اجرا نصب .  

  . مراجعه کنید build.html-http://www.isi.edu/nsnam/ns/nsبراي تهیه آن می توانید به وبسایت 

  

  :نصب  – 2 – 2
و وینـدوز  )   ubuntu 7.10( را در سیستم عامل هـاي لینـوکس    Network Simulator 2در این بخش نحوه نصب 

  :توضیح خواهیم داد 

  :  ) ubuntu 7.10(  در لینوکس NS2نصب  – 1 – 2 – 2

    :کنیم کامپایل می  است دانلود و NS2نصب   که حاوي فایل ها مورد نیاز ns-allinone-2.32.tar.gzابتدا بسته 

 
link_To_download $ wget   

$ tar –xzvf ns-allinone-2.32.tar.gz  
$ cd ns-allinone-2.32  
$ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev  
 

 :کرده و دستور زیر را اجرا کنید   restartاگر در اجراي این دستور به مشکل برخوردید کامپیوتر را  

 
$ sudo apt-get install –f build-essential libxt-dev libxt6 libsm-dev libsm6  libice-dev libice6 
libxmu-dev  
 

 :و سپس 

 
$./install  

 

http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns
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  . تنظیم کنید NS2کار با  قرار دارد را براي bashrc. اکنون باید متغیر هاي محیطی که در فایل 

  :مسیر فایل را پیدا کرده و با یک ادیتور آنرا ویرایش کنید  locate bashrcبا دستور 

  
  . را بدهید  NS2مسیر فولدر  your/path/البته به جاي . اضافه کنید  bashrcخطوط زیر را به انتهاي فایل 

    
# LD_LIBRARY_PATH  
OTCL_LIB=/your/path/ns-allinone-2.32/otcl-1.13  
NS2_LIB=/your/path/ns-allinone-2.32/lib  
X11_LIB=/usr/X11R6/lib  
USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib  
export 
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:$X11_LIB:$USR_LOCAL_LI
B  
   
# TCL_LIBRARY  
TCL_LIB=/your/path/ns-allinone-2.32/tcl8.4.14/library  
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USR_LIB=/usr/lib  
export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB  
   
# PATH  
XGRAPH=/your/path/ns-allinone-2.32/bin:/your/path/ns-allinone-2.32/tcl8.4.14/unix:/your/path/ns-
allinone-2.32/tk8.4.14/unix  
NS=/your/path/ns-allinone-2.32/ns-2.32/  
NAM=/your/path/ns-allinone-2.32/nam-1.13/  
PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM  

قرار دارد بنابراین   home/omid/Documents/NS2/بر روي کامپیوتر من در مسیر  NS2به عنوان مثال فولدر  
  .کپی کردم  bashrcزیر در انتهاي فایل   خطوط باال را با تغییرات

    
# LD_LIBRARY_PATH  
OTCL_LIB=/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/otcl-1.13  
NS2_LIB=/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/lib  
X11_LIB=/usr/X11R6/lib  
USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib  
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:$X11_  
LIB:$USR_LOCAL_LIB  
   
# TCL_LIBRARY  
TCL_LIB=/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/tcl8.4.15/library  
USR_LIB=/usr/lib  
export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB  
   
# PATH  
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XGRAPH=/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/bin:/home/omid/Documents/NS2  
ns-allinone-2.32/tcl8.4.15/unix:/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/tk8.4.15/unix  
NS=/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/ns-2.32/  
NAM=/home/omid/Documents/NS2/ns-allinone-2.32/nam-1.13/  
PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM  

  .کنید یا از دستور زیر استفاده کنید تا تغییرات اعمال شود   restartخوب حاال میتوانید کامپیوتر را  

   
source /.bashrc 

    

 داده می نمایش sourceخطایی مرتکب شده باشید با اجراي دستور  bashrc.اگر در تنظیمات پارامتر هاي محیطی 
  )نوشته شده است  2.31، عدد 2.32 در شکل زیر بجاي  . (شود

   

  
  .نمایش داده میشود  % را اجرا کنید که خط فرمان به شکل nsبراي اینکه از صحت نصب مطمئن شوید دستور   

  
  : Ns Validation suiteبراي اجراي 

 
$ cd ns-2.31  
$ ./validate  

 
  

  :اگر به خطاي زیر برخوردید  NS2در هنگام نصب و اجراي  
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 The program ‘ns’ is currently not installed. You can install it by typing:  
sudo apt-get install host   
Make sure you have the ‘universe’ component enabled  
bash: ns: command not found  

این خطا زمانی رخ می دهد که شما متغیر هاي محیطی را . نکنید را اجرا    sudo apt-get install hostدستور 
 .درست تنظیم نکرده باشید 

  :در ویندوز  NS2نصب   -  2- 2-  2

و شـبیه   Cygwinروش اول کامپایل کردن کد آن با استفاده از نصـب  . روش وجود دارد  2در ویندوز  NS2براي نصب 
در ایـن مقالـه بـه علـت سـادگی از      . از طریق فایل هاي باینري است نصب  سازي محیط لینوکس در ویندوز و روش دوم 

اسـت ، کـه    nam.exeو   ns2به باال و   8.3ورژن  tclفایل هاي مورد نیاز شما فایل نصب .روش دوم استفاده می کنیم 
بـه  ( را در یک فولدر قرار دهید  nam.exeو  ns2را نصب کنید و  Tcl.به ترتیب از وبسایت هاي زیر قابل دریافت است 

  .تنظیم کنید namو  ns2را در ویندوز براي  pathو متغیر محیطی )  C:\bin\ns2عنوان مثال فولدر 
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  : NS2مثالی براي آشنایی با نحوه کار با  – 3- 2

پیاده سازي کنیم که لینـک ارتبـاطی بـین     n4و  n1  ،n2  ،n3نود به نام هاي  4در این مثال می خواهیم یک شبکه با 
n0 و n2    و همچنینn1  وn2  از نوعduplex  میلی ثانیه اسـت و لینـک    10مگابیت در ثانیه و تاخیر  2با پهناي باند

duplex   بینn2  وn3  میلی ثانیه است  20مگابیت در ثانیه و تاخیر  1.7داراي پهناي باند. 

                               

   .استفاده میکند 10با حداکثر اندازه   DropTailهر نود از یک صف از نوع 

N0  حاوي یک عاملtcp  وn1  حاوي یک عاملtcp-sink  است.  

عامل هاي شبکه نشانگر نقاط انتهایی یک اتصال الیه شبکه اند که بسته هـاي ایـن الیـه تولیـد کـرده و در طـرف دیگـر        
عامل در . طراحی شده است  ++Cو بخشی از آن به زبان  OTCLبخشی از عامل توسط . تحویل الیه متناظر می دهند 
 tcpبه طور پیش فرض انـدازه پکـت هـایی کـه یـک عامـل        ( .شود  اي مختلف استفاده می پیاده سازي پروتکل هاي الیه

تولید و به فرسـتنده پیـام ارسـال میکنـد و      Ackپکت هاي   tcp sinkیک عامل .کیلو بایت است   1میتواند تولید کند 
  ) .پکت هاب دریافت شده را آزاد میکند 
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بـراي پیـاده سـازي     Tclین اسـکریپت  خـوب نوشـتن اولـ   .جزئیات بیشتر را در حین نوشتن اسکریپت ارائـه خـواهم داد   
  :را شروع  میکنیم 1-1توپولوژي شکل 

  .را در هر برنامه ویرایشگر متن بنویسید Tclمیتوانید اسکریپت هایی 

Nano ns_example.tcl  

 

#Create a simulator object 

set ns [new Simulator] 

#Define different colors for data flows (for NAM) 

$ns color 1 Blue 

$ns color 2 Red 

#Open the NAM trace file 

set nf [open out.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

#Define a ‘finish’ procedure 

proc finish {} { 

        global ns nf 

        $ns flush-trace 

        #Close the NAM trace file 

        close $nf 

        #Execute NAM on the trace file 

        exec nam out.nam & 

        exit 0 

} 

#Create four nodes 

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

set n2 [$ns node] 

set n3 [$ns node] 

 

#Create links between the nodes 

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

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

$ns duplex-link $n2 $n3 1.7Mb 20ms DropTail 

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

$ns queue-limit $n2 $n3 10 

#Give node position (for NAM) 

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

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

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

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

$ns duplex-link-op $n2 $n3 queuePos 0.5 

#Setup a TCP connection 

set tcp [new Agent/TCP] 

$tcp set class_ 2 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

set sink [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $n3 $sink 

$ns connect $tcp $sink 

$tcp set fid_ 1 

#Setup a FTP over TCP connection 
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set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

$ftp set type_ FTP 

#Setup a UDP connection 

set udp [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $n1 $udp 

set null [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n3 $null 

$ns connect $udp $null 

$udp set fid_ 2 

#Setup a CBR over UDP connection 

set cbr [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr attach-agent $udp 

$cbr set type_ CBR 

$cbr set packet_size_ 1000 

$cbr set rate_ 1mb 

$cbr set random_ false 

#Schedule events for the CBR and FTP agents 

$ns at 0.1 “$cbr start” 

$ns at 1.0 “$ftp start” 

$ns at 4.0 “$ftp stop” 

$ns at 4.5 “$cbr stop” 

#Detach tcp and sink agents (not really necessary) 

$ns at 4.5 “$ns detach-agent $n0 $tcp ; $ns detach-agent $n3 $sink” 
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#Call the finish procedure after 5 seconds of simulation time 

$ns at 5.0 “finish” 

#Print CBR packet size and interval 

puts “CBR packet size = [$cbr set packet_size_]” 

puts “CBR interval = [$cbr set interval_]” 

#Run the simulation 

$ns run 

 :را اجرا کنید و براي اجراي آن دستور زیر 

 
ns  ns_example.tcl 

 
 

  : ns_example.tclتوضیحات 

  این کار با دستور زیر انجام می شود . باید یک شیئ شبیه ساز ایجاد کرد NS2براي  tclقبل از هر کار در هر اسکریپت 

set ns [new Simulator]  

 .منصوب می کند  NS را ایجاد می کند و آنرا به متغیر  NSاین دستور یک شیئ شبیه ساز 

  .با استفاده از روال ها و خصوصیات این شیئ می توان  توپولوژي شبکه را پیاده سازي کرد

  :به عنوان مثال شیئ شبیه ساز داراي متدهایی است که عملیات زیر را انجام می دهند 

  . گره ها و خطوط ارتباطی بین آنها را ایجاد می کند  •

  . را به یکدیگر متصل می کند )  13dged13é-agentبا ( اشیا مربوط به عناصر شبکه  •

  . ارتباط بین منابع ترافیکی و دریافت کننده ها را برقرار می کند  •

  .را مشخص می کند  NAMپارامتر هاي نمایش  توسط نرم افزار   •
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)NAM  ابزاري براي نمایش گرافیکی شبیه سازNS     است و محیطی را در اختیار می گذارد که بتـوان بـا اسـتفاده از آن
  . )حرکت واقعی بسته هاي داده اي را مشاهده کرد

  

$ns color 1 Blue  

$ns color 2 Red 

  :کلی آن به صورت زیر است  Syntax. این خطوط براي تعیین رنگ جریان پکت ها استفاده می شود

$ns color fid color  

با رنگ قرمز نمایش داده می   2شماره  fidبا رنگ آبی و جریان پکت ها با   1شماره  fidدر اینجا جریان پکت ها با 
 .شود

                                          

 .است و تاثیري در شبیه سازي ندارد   ) NAM (این بخش براي تنظیم محیط گرافیکی نمایش شبیه ساز 

NAM   براي داده هاي ترسیم نیاز به یک فایل باز دارد که در اولین خط کد این بخش فایـلout.nam    رابـراي نوشـتن
در خط دوم مشخص میکنیم که شیئ شبیه ساز ، همه ي داده هاي شـبیه سـازي   . را به آن می دهیم  nfباز کرده و نام 

  .بنویسد  out.namمربوط می شود را در فایل  NAMکه به 

Set nf [open out.nam w]  

$ns namtrace-all $nf 
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  :تعریف روال پایان 

proc finish {} {  

        global ns nf 

        $ns flush-trace 

        #Close the NAM trace file 

        close $nf 

        #Execute NAM on the trace file 

        exec nam out.nam & 

        exit 0 

} 

 .یک روال پایان تعریف کردیم تا در خاتمه کار با فراخوانی آن از شبیه ساز خارج شویم

  

تولیـد کـرده و آنـرا بـا      node$هر نود را با ایجاد یک شیئ جدید با دستور . نود شبکه ایجاد می کنیم  4در این مرحله 
  .اختصاص می دهیم n4تا  n0به متغیر هاي  setدستور 

 

Set n0 [$ns node]  

set n1 [$ns node] 

set n2 [$ns node] 

set n3 [$ns node] 

 

 :اکنون نوبت به ایجاد لینک ارتباطی بین نود ها رسیده است 

$ns duplex-link $node1 $node2 Bandwidth Delay Queue-type  
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 . تعریف می نماییم) نوع صف  –تاخیر  –پهناي باند ( پس لینک هاي ارتباطی را با مشخصات داده شده 

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

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

$ns duplex-link $n2 $n3 1.7Mb 20ms DropTail 

 

  :همچنین می توان اندازه اندازه صف هر لینک را محدود کرد 

$ns queue-limit $n2 $n3 10  

 .محدود کردیم   10را   n3و  n2اینجا اندازه لینک ارتباطی بین نود هاي 

  

  .براي بهبود شماي توپولوژي شبکه بهتر است مکان نودها را مشخص کرد 

$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 

 .براي مشاهده ي تاثیر این خطوط بر ظاهر شبیه ساز پیشنهاد میکنم اسکریپت را بدون این خطوط نیز اجرا کنید 

  : میتوان صف هر لینک را نیز مانیتور کرد NSدر . یکی از مزایاي آن است  NSامکان مانیتور کردن پرقدرت در 

$ns duplex-link-op $n2 $n3 queuePos 0.5 

 

در اینجا با صف از نوع . انید بسته ها را در صف ببینید و مشاهده کنید کدام یک دور انداخته می شوند حال می تو
Droptail  براي مشاهده تاثیر نوع صف آنرا به . فقط پکت هاي آبی دور ریخته میشودSFQ  تغییر دهید و دوباره آنرا
  :اجرا کنید 

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

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

$ns duplex-link $n2 $n3 1.7Mb 20ms SFQ 

http://linux-notes.blogfa.com/


Linux-notes.blogfa.com [VEHICULAR AD-HOC NETWORK SIMULATION ] 

 

 
17 

 

  

مشـخص کـردیم ولـی هنـوز      NAMتا این مرحله فقط سه نود و لینک ارتباطی بین آنها را ایجاد کرده و مکان آنها را در 
 .هیچ نوع داده اي براي تبادل بین نودها مشخص نشده است

بنابراین گام بعدي ایجـاد عامـل هـاي ارسـال     . به دیگري ارسال می شود   ) agent (همیشه داده از یک عامل   NSدر 
  .و دریافت کننده داده است) منابع ترافیکی ( کننده  

  

  

 : TCPبرقراري یک اتصال 

set tcp [new Agent/TCP]  

$tcp set class_ 2 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

set sink [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $n3 $sink 

$ns connect $tcp $sink 

$tcp set fid_ 1 

در . می توانند هر نوع عامل یا منبع ترافیکی را  ایجاد کننـد   NS2کاربران . ایجاد کردیم TCPدر این خطوط یک عامل 
 OTCLه و در پیـاده سـازي شـد     ++C  هستند که عمدتا در NSواقع عامل ها و منابع ترافیکی  شیئ هاي اصلی در  

،  Agent/TCP( براي ایجاد عامل ها و منابع ترافیکی ، کاربر باید نام کـالس هـاي ایـن اشـیا را بدانـد      . لینک می شوند
Agent/TCPSink  ،Application/Ftp  .( این اطالعات در مستنداتNS   موجود است ولی یک راه میانبر بـراي آن

 فایل 

/ns-2/tcl/libs/ns-default.tcl  
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بنـابراین راهنمـاي   .اسـت   NSاین فایل حاوي مقادیر پیش فرض پارامتر هاي قابل پیکربندي براي اشیا شـبکه در  . است
 NSقابل دسترس است و پارامتر هـاي قابـل تغییـر در     NSخوبی براي مشخص کردن اینکه چه نوع شی هاي شبکه در 

  .است 

  :ببینید  NS  صفحه راهنماي می توانید پارامتر هاي مناسب براي هر نوع عامل را در

) http://www.isi.edu/nsnam/ns/doc/index.html(   

 .یک عامل ایجاد شده را به یک نود پیوند می دهد   attach-agentروال 

$ns attach-agent node agent  

 :به عنوان مثال 

$ns attach-agent $n0 $tcp  

 

کد زیر یک ارتباط شبکه را با تنظیم آدرس مقصد و گروه . قدم بعدي ساختن یک اتصال شبکه منطقی بین اتصاالت است
  .آدرس پورت براي هر شبکه برقرار می کند 

  

$ns connect agent1 agent2  

 :به عنوان مثال درکد زیر 

$ns connect $tcp $sink  

 .برقرار شده است  sinkو  tcpارتباط منطقی بین عامل هاي 

  

  

 .کنیم را ایجاد می FTPدر این مرحله منبع ترافیکی 

  

#Setup a FTP over TCP connection  

http://www.isi.edu/nsnam/ns/doc/index.html
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set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

$ftp set type_ FTP 

 

 

  n3و  n1بین  udpو برقراري ارتباط از نوع   udpایجاد عامل 

#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 

 

set cbr [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr attach-agent $udp 

$cbr set type_ CBR 

$cbr set packet_size_ 1000 

$cbr set rate_ 1mb 

$cbr set random_ false 

 

 Constantمخففی اسـت بـراي    CBR. ( متصل میکند UDPرا به عامل  CBRاین خطوط یک تولید کننده ترافیک 

Bit Rate  ( 

  .مگابایت در ثانیه است 1بایت تنظیم شده است و سرعت تولید   1000اندازه بسته روي 
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  . قدم بعدي نوشتن یک سناریوي شبیه سازي است . انجام شده است خوب هم اکنون تنظیمات شبکه 

  :است  timeشیئ شبیه ساز توابع برنامه ریزي مختلفی دارد که مهمترین آن تابع 

$ns at time  “String”  

 .این شیئ براي زمانبندي شبیه ساز استفاده می شود 

$ns at 0.1 “$cbr start”  

$ns at 1.0 “$ftp start” 

$ns at 4.0 “$ftp stop” 

$ns at 4.5 “$cbr stop” 

CBR  خاتمه می دهد و همچنین منبع ترافیکی  4.5شروع می کند و در ثانیه  0.1کار خود را در ثانیهftp   کار خـود را
 .به اتمام می رسد  4.0آغاز و در ثانیه  1.0در ثانیه 

  

  .این کار الزم نیست اگر چه . در آخر کار عامل ها را از یکدیگر جدا می کنیم 

  

$ns at 4.5 “$ns detach-agent $n0 $tcp ; $ns detach-agent $n3 $sink”  

  

  

  . است   nsخط آخر نیز براي اجراي 

  

3 -  SUMO  )Simulation of Urban Mobility (  
  

  : معرفی  – 1-  3
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SUMO  این بدین معناست که . یک شبیه ساز ترافیک استSUMO  قادر به شبیه سازي در اندازه یک شهر است.  

  .البته این شبیه ساز می تواند براي شبیه سازي شبکه هاي کوچک نیز استفاده شود 

SUMO  تحت سیستم عامل هايwindows  وLinux  براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت این نـرم  . قابل اجراست
  .مراجعه کنید  http://sumo.sourceforge.netبه آدرس  SUMOافزار به وبسایت 

  :   SUMOصب شبیه ساز ن – 2- 3
 :و ویندوز توضیح خواهیم داد )   ubuntu 7.10( را در سیستم عامل هاي لینوکس SUMO در این بخش نحوه نصب 

  : ) Linux  )ubuntu 7.10نصب در  -2-1- 3

 :ابتدا باید پیشنیاز هاي آنرا نصب کنیم  SUMOبراي نصب 

 
# sudo apt-get update 
# sudo apt-get install build-essential 
# sudo apt-get install xorg-dev 
# sudo apt-get install python 
# sudo apt-get install python-dev 
# sudo apt-get install libxext-dev 
# sudo apt-get install libx11-dev 
# sudo apt-get install freeglut3 freeglut3-dev libglut3 libglut3-dev 
# sudo apt-get install libgl1-mesa libgl1-mesa-dev 
# sudo apt-get install libjpeg62-dev libgtk2.0-dev 
# sudo apt-get install libxxf86vm-dev libbz2-dev 
# sudo apt-get install libglu1-mesa-dev 
# sudo apt-get install mesa-common-dev xlibmesa-glu libgludev libsdlm-dev 
xlibmesa-gl-dev libartsc0 libartsc0-dev 
# sudo apt-get install libxerces27 libxerces27-dev libxml-xerces-perl  
 

  

  Xerces (XML-parser)   ،FOX-Toolkit (GUI Toolkit)  ،PROJهمچنین نیاز به بسته هاي 

   (Cartographic Projections Library) وGDAL (Geospatial Data Abstraction Library)   داریـم
  .که می توانید این بسته ها را به ترتیب از وبسایت هاي زیر دریافت و کامپایل کنید 

c/index.html-http://xerces.apache.org/xerces  
toolkit.org/-http://www.fox  

http://sumo.sourceforge.net
http://xerces.apache.org/xerces
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http://trac.osgeo.org/proj  
http://www.remotesensing.org/gdal  

 : SUMOو در آخر نصب بسته 

 
./configure –with-fox=$HOME –with-proj-gdal=$HOME –with-xerces=$HOME –
prefix=$HOME 
make 
make install  
 

  

  

  :به لینک زیر مراجعه کنید  SUMOدر  configure/.براي پیدا کردن اطالعات بیشتر در مورد پارامترهاي اسکریپت 

http://sumo.sourceforge.net/wiki/index.php/LinuxBuild  

اجـرا    sumo-guisim/.می توانید محیط گرافیکی آنـرا بـا اسـتفاده از دسـتور       SUMOبراي اطمینان از نصب موفق 
  .کنید 

دسـتورات  است ، بـراي اجـراي آن    واقع  home/temp/sumo-0.9.8/در مسیر  SUMOبه عنوان مثال فرض کنید 
 :زیر را اجرا کنید 

 
cd /home/temp/sumo-0.9.8/src 
./sumo-guisim  
 

  

  :ظاهر خواهد شد   )شکل زیر (  SUMO، محیط گرافیکی  اگر نصب شما بدون اشکال باشد

  

http://trac.osgeo.org/proj
http://www.remotesensing.org/gdal
http://sumo.sourceforge.net/wiki/index.php/LinuxBuild
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  :نصب در ویندوز  – 2- 2- 3
  . در ویندوز به مراتب ساده تر از نصب آن در لینوکس است  SUMOنصب 

 Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Packageبه بسـته  در ویندوز  SUMOبراي نصب 
(x86)  این بسته را از لینک زیر دریافت و نصب کنید . نیاز است:  

-4a14-ae1a-ils.aspx?FamilyID=200b2fd9http://www.microsoft.com/downloads/deta
389c36f85647&displaylang=en-984d  

به همین سـادگی  . مخصوص ویندوز را از لینک زیر دانلود کرده و آنرا از حالت فشرده خارج سازید SUMOسپس نسخه 
SUMO  براي اجراي محیط گرافیکی و دیگر اسکریپت ها  به شاخه . نصب شدbin  در فولدرSUMO ویدبر .  

http://sumo.sourceforge.net/downloads/downloads.shtml  

 

   :  SUMOمثالی براي آشنایی با نحوه کار با   - 3-  3

http://www.microsoft.com/downloads/deta
http://sumo.sourceforge.net/downloads/downloads.shtml
http://linux-notes.blogfa.com/


Linux-notes.blogfa.com [VEHICULAR AD-HOC NETWORK SIMULATION ] 

 

 
24 

در این مثـال سـاده تـرین شـبکه      .آشنا می شویم SUMOدر این بخش با مثالی بسیار ساده با اصول کار با شبیه ساز    
ایــن مثــال در تمــامی فایــل هــاي  .ممکــن را ایجــاد کــرده و اجــازه میــدهیم یــک خــودرو در آن را راننــدگی کنــد   

/data/tutorial/hello  در مسیر نصبSUMO  در  .موجود استSUMO   شبکه خیابان ها از گره ها )noede  ( و
بنابراین اگر بخـواهیم یـک شـبکه بـا     . گره ها را به یکدیگر متصل می کنند لبه ها ،. تشکیل شده است )   edge(لبه ها 

  .گره و دو لبه نیاز داریم  3دوخیابان ایجاد کنیم که به یکدیگر متصل باشند ، به 

  :  گره ها

براي دسترسی هاي :  id (و شناسه ) فاصله تا مبدا به متر ( عرض جفرافیایی  –گره ها حاوي دو پارامتر کلیدي طول 
 .می باشند  )بعدي 

 
<nodes> 
  <node id=”1” x=”-500.0” y=”0.0” /> 
  <node id=”2” x=”+500.0” y=”0.0” /> 
  <node id=”3” x=”+501.0” y=”0.0” /> 
</nodes> 

 
  

متنـی بـه انتخـاب خـود بـراي ذخیـره دسـتورات بـاال اسـتفاده کنیـد و آنـرا بـا نـام              شما می توانیـد از یـک ویرایشـگر    
hello.nod.xml  ذخیره کنید کهnod.xml  پسوند پیش فرض براي فایل حاوي تنظیمات گره درSUMO  است.  

  : لبه ها

  .می باشداینکار به همین سادگی گفتن آن . در این مرحله گره ها را با لبه ها به یکدیگر متصل می کنیم

نیـز یـک شناسـه     idپـارامتر  . گره پایانی لبه را مشخص می کند  tonodeگره ابتداي لبه و پارامتر  fromnodeپارامتر 
  .براي دسترسی هاي بعدي فراهم می آورد 

 
<edges> 
  <edge fromnode=”1” id=”1to2” tonode=”2” /> 
  <edge fromnode=”2” id=”out” tonode=”3” /> 
</edges>  

 
  

  . ذخیره کنید  hello.edge.xmlداده ها را در فایل 
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بـراي ایجـاد کـردن شـبکه       netconvertبه نـام   SUMOگره ها و لبه ها را داریم ، می توانیم از اولین ابزار اکنون که 
  . ) موجود است  netconvertاطمینان حاصل کنید که در مسیري هستید که ابزار . ( استفاده کنیم

 
> netconvert –xml-node-files=hello.nod.xml –xml-edge-files=hello.edg.xml –output-
file=hello.net.xml  
 
  

  .ایجاد می کند hello.net.xmlاین دستور شبکه ما را در فایل 

  :مسیرها 

  !!اکنون ما یک شبکه داریم و به یک خودرو نیاز داریم تا در آن ویراژ دهد 

را ... ، خودروها داراي نوع هستند که خصوصیات اصـلی آنهـا از جملـه طـول ، شـتاب ، حـداکثر سـرعت و         SUMOدر 
نیاز دارد که یـک رفتـار تصـادفی را بـا توجـه بـه مـدل         sigmaخودرو به پارامتري به نام  عالوه براین .مشخص می کند 
اکنـون   .مـی شـود  )  deterministic( درو قطعـی  مقداردهی صفر به این پارامتر باعث تولید یک خو. خودرو تولید کند 

لبه بـراي مثـال اسـتفاده کـردیم ایـن       2علت اینکه از .یک مسیر براي خودرو ایجاد می کنیم که دو لبه را در بر می گیرد
  .شود  است که یک خودرو هنگامی که به انتهاي یک لبه می رسد ناپدید می

  
<routes> 
  <vtype accel=”1.0” 25dged=”5.0” id=”Car” length=”2.0” maxspeed=”100.0”               
sigma=”0.0” /> 
  <route id=”route0”>1to2 out</route> 
  <vehicle depart=”1” id=”veh0” route=”route0” type=”Car” /> 
</routes> 

 
 

  .ذخیره می کنیم  hello.ru.xmlکد ها در فایل 

  : پیکربندي

  .فایل ها را در بک فایل پیکربندي با هم پیوند می دهیمدر این مرحله تمامی 
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<configuration> 
  <files> 
    <net-file>hello.net.xml</net-file> 
    <route-files>hello.rou.xml</route-files> 
  </files> 
  <simulation> 
    <begin>0</begin> 
    <end>10000</end> 
  </simulation>  
</configuration>  

 
  

  .ذخیره می کنیم   hello.sumo.cfgو در فایل 

  اکنون می توانیم شبیه سازي را با دستور زیر در محیط متنی 

  
> sumo –c hello.sumo.cfg 

 

  .اجرا کنیم  SUMOیا با دستور زیر در محیط گرافیکی 

  
> guisim –c hello.sumo.cfg 

 
  

  

 :    MOVEنصب و اجراي  – 4

Move    با جاوا نوشته شده است و این بدان معنا است که بر روي سیستم عامل هاي مختلف از جمله لینـوکس و وینـدوز
  . را براي اجراي آن داشته باشید  jreرا براي کامپایل و  jdkفقط کافی است نرم افزار . قابل حمل است 

  :ید از وارد فولدر آن شوید و دستور زیر را اجرا کن MOVEبراي کامپایل 

>  javac *.java 

  :وبراي اجراي آن 
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>  java  vanetsim 

  )شکل زیر ( اجرا خواهد شد  MOVEاگر نصب بدون اشکال باشد نرم افزار 

  
  مثال کاربردي   -  VANETشبیه سازي  –  5
  

  :شبیه سازيمراحل  1- 5
البتـه   .وارد مـی کنـیم    NS2تولید کرده و در  SUMOایتدا مدل حرکتی را با استفاده از  VANETبراي شبیه سازي 

  .که کار را بسیار ساده می کند ، انجام می دهیم  MOVEدر اینحا این کار را با واسط گرافیکی 

  :نمایش می دهد  MOVEشکل زیر مراحل انجام کار را با استفاده از ماژول هاي مختلف 

http://linux-notes.blogfa.com/


Linux-notes.blogfa.com [VEHICULAR AD-HOC NETWORK SIMULATION ] 

 

 
28 

  
 

  MOVEاستفاده از  با VANETشبیه سازي  مثالی کاربردي از – 2- 5
  .شبیه سازي می کنیم  MOVEدر این بخش مدل ساختار شکل زیر را با استفاده از 
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MOVE  از دو بخش اصلیMobility Model  وTraffic Model     تشکیل شـده اسـت ، کـهMobility Model 
 مـدل  Traffic Modelانجـام مـی دهـد و     SUMOاین کار را با ارتباط با  بوده کهبراي ایجاد مدل حرکتی مورد نیاز 

  .تولید و اجرا می کند  Qualnetیا  NS2ترافیکی را براي نرم افزار هاي 

Mobility  مدل را انتخاب کنید.  

  
را بـراي آن   SUMOبراي کار استفاده می کند ، بنابراین بایـد مسـیر    SUMOهمانطور که گفتیم این قسمت از بسته 

  . مشخص کنیم 

  . سیستم عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید  Set Environmentاز منوي 
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  :توجه کتید که اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنید نیاز به مشخص کردن مسیر دارید 

  
داریـد در اینجـا   نیاز به تنظـیم متغیـر هـاي محیطـی      SUMOولی اگر از لینوکس استفاده می کنید چون هنگام نصب 

  .شخص کردن مسیر ندازید نیازي به م

  
  :براي شبیه سازي آماده است  MOVEاکنون 

  :تولید نقشه :  1مرحله 

  ) : ex_NODE.node.xml( ایجاد دستی گره ها :  1- 1مرحله 

  
  .در این بخش می توانید گره ها را به صورت دستی ایجاد کنید . را از منوي اصلی انتخاب کنید  Nodeگزینه 
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 Trafficگزینـه  . توضیح داده شد هر گـره داراي مختصـات و شناسـه اسـت      SUMOهمانطور که در مثال مربوط به 

Light  باید آنرا در بعد از وارد کردن گره ها  .نیز مشخص می کند خودزو ها چه عکس العملی را در پیچ ها داشته باشند
  ) ex_NODE.node.xmlبه عنوان مثال . ( ذخیره کنید  node.xml.فایلی با پسوند 

  :گره ها در مثال ما در زیر آمده است  حاويمحتویات فایل 

<nodes> 
  <node id=”node1” x=”100.0” y=”100.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node2” x=”400.0” y=”100.0” type=”priority” />  
  <node id=”node3” x=”700.0” y=”100.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node4” x=”100.0” y=”300.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node5” x=”400.0” y=”300.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node6” x=”700.0” y=”300.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node7” x=”100.0” y=”600.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node8” x=”400.0” y=”600.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node9” x=”700.0” y=”600.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node10” x=”100.0” y=”800.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node11” x=”400.0” y=”800.0” type=”traffic_light” />  
  <node id=”node12” x=”700.0” y=”800.0” type=”priority” />  

 </nodes> 
 

  ) :ex_EDGE.edg.xml(ایجاد دستی لبه ها :   2- 1مرحله 
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  را تعریف کنید ) یا به عبارتی جاده ها ( در پنجره ظاهر شده می توانید لبه ها . را انتخاب کنید  Edgeاز منوي اصلی 

  
 .ذخیره کنید )  ex_EDGE_edg.xml به عنوان مثال (  edg.xml.مشخصات را در فایلی با پسوند 

  :در زیر آمده است  ex_EDGE_edg.xmlجزئیات مثال در 

<edges> 
  <edge id=”33dged-0-0” fromnode=”node1” tonode=”node2” priority=”75” nolanes=”2” 

speed=”40” length=”300” />  
  <edge id=”33dged-0-1” fromnode=”node2” tonode=”node3” priority=”75” nolanes=”2” 

speed=”40” length=”300” />  
  <edge id=”edgeL-0-0” fromnode=”node2” tonode=”node1” priority=”75” nolanes=”2” 

speed=”40” length=”300” />  
  <edge id=”edgeL-0-1” fromnode=”node3” tonode=”node2” priority=”75” nolanes=”2” 

speed=”40” length=”300” />  
  <edge id=”edgeU-0-0” fromnode=”node1” tonode=”node4” priority=”75” nolanes=”2” 

speed=”40” length=”200” />  
  <edge id=”33dged-0-0” fromnode=”node4” tonode=”node1” priority=”75” nolanes=”2” 

speed=”40” length=”200” />  
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  <edge id=”edgeU-0-1” fromnode=”node2” tonode=”node5” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-0-1” fromnode=”node5” tonode=”node2” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”edgeU-0-2” fromnode=”node3” tonode=”node6” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-0-2” fromnode=”node6” tonode=”node3” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-1-0” fromnode=”node4” tonode=”node5” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”34dged-1-1” fromnode=”node5” tonode=”node6” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeL-1-0” fromnode=”node5” tonode=”node4” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeL-1-1” fromnode=”node6” tonode=”node5” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeU-1-0” fromnode=”node4” tonode=”node7” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”34dged-1-0” fromnode=”node7” tonode=”node4” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeU-1-1” fromnode=”node5” tonode=”node8” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”34dged-1-1” fromnode=”node8” tonode=”node5” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeU-1-2” fromnode=”node6” tonode=”node9” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”34dged-1-2” fromnode=”node9” tonode=”node6” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”34dged-2-0” fromnode=”node7” tonode=”node8” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”34dged-2-1” fromnode=”node8” tonode=”node7” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeL-2-0” fromnode=”node8” tonode=”node9” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeL-2-1” fromnode=”node9” tonode=”node8” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeU-2-0” fromnode=”node7” tonode=”node10” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-2-0” fromnode=”node10” tonode=”node7” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”edgeU-2-1” fromnode=”node8” tonode=”node11” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-2-1” fromnode=”node11” tonode=”node8” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”edgeU-2-2” fromnode=”node9” tonode=”node12” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-2-2” fromnode=”node12” tonode=”node9” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”200” />  

  <edge id=”34dged-3-0” fromnode=”node10” tonode=”node11” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  
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  <edge id=”35dged-3-1” fromnode=”node11” tonode=”node10” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeL-3-0” fromnode=”node11” tonode=”node12” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  <edge id=”edgeL-3-1” fromnode=”node12” tonode=”node11” priority=”75” nolanes=”2” 
speed=”40” length=”300” />  

  </edges> 
  

  :پیکربندي نقشه :  3 – 1مرحله

  
آدرس دو فایل حاوي گره ها و لبـه هـا   . می دهیم  انجام) MAP(در این مرحله پیکربندي هاي الزم را براي تولید نقشه 

را وارد مـی کنـیم و سـپس    )  ex_MAP.net.xml (آدرس فایل نقشه که باید در مرحله بعد تولید شود  را و همجتین
  ) ex_MAP.netc.cfgدر این مثال با نام (  .ذخیره می کنیم  netc.cfg.آنرا با پسوند 

  
  .مثال ما در زیر آمده است   ex_MAP.netc.cfgجزئیات فایل 

<configuration> 

 <files> 
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  <xml-node-files>D:\Simulation\VANET_Code\ex_NODE.node.xml</xml-node-files>  

  <xml-edge-files>D:\Simulation\VANET_Code\ex_EDGE.edg.xml</xml-edge-files>  

  <xml-connection-files />  

  <type-file />  

  <output-file>D:\Simulation\VANET_Code\ex_MAP.net.xml</output-file>  

  </files> 

 <defaults> 

  <type>Unknown</type>  

  <lanenumber>1</lanenumber>  

  <speed>40</speed>  

  <priority>75</priority>  

  <capacity-norm />  

  </defaults> 

 <reports> 

  <verbose />  

  <print-options />  

  </reports> 

   <process> 

  <remove-geometry>x</remove-geometry>  

  </process> 

  </configuration> 

 

  

  :تولید نقشه  – 4 – 1مرحله

  .پیکربندي کردیم رسیده است در این مرحله نوبت به ایجاد نقشه اي که در مرحله قبل 
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فایلی . کلیک کنید  OKرا که در مرحله قبل ایجاد کردیم وارد کنید و بر روي دکمه  ex_MAP.netc.cfgمسیر فایل 

  . تولید خواهد شد که فایل نقشه مورد نظر است  ) net.xml  )ex_MAP.net.xml.با پسوند 

  
  

  :تولید حرکت خودروها :  2مرحله 

  ) : flow (تعریف جریان  – 1- 2مرحله 
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  .در این بخش می توان حرکت گروهی خودروها را در شبیه سازي را مشخص کرد 

  

  
باید توجه داشته باشید کـه اگـر    flowدر تعریف  .است  D-0-2به  D-2-0در این مثال حرکت گروهی خودروها از لبه 

به  1و اگر از لبه . تعریف کنید  3به  1جریان را از لبه  حرکت دهید ، باید  3به  2به  1یک خودرو را از گره می خواهید 
  .ذخیره کنید  ex_FLOW.flow.xmlتنظمات را در فایل . تعریف کنیم نصف راه را حرکت می کند  2

<flows> 
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  <flow id=”flow0” from=”39dged-2-0” to=”39dged-0-2” begin=”0” end=”1000” no=”100” 
/>  

  </flows> 
  

  :تعریف دور  -2-2مرحله 

  
  .ها را مشخص می کنیم در این مرحله دور و سرعت آن 

  
  :ذخیره می کنیم   ec_TURN.turn.xmlآنرا در فایل 
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<turn-defs> 

       <interval begin=”0” end=”1000”> 

         <fromedge id=”40dged-2-0”> 

           <toedge id=”40dged-2-0” probability=”0.4” />  

      <toedge id=”40dged-1-0” probability=”0.6” />  

  </fromedge> 

        <fromedge id=”40dged-1-0”> 

      <toedge id=”40dged-1-0” probability=”0.4” />  

      <toedge id=”40dged-0-0” probability=”0” />  

   </fromedge> 

 </interval> 

 </turn-defs> 

  

  :حرکت خودکار خودروها  – 3-  2مرحله 

  
  .را در آغاز شبیه سازي ایجاد می کند مرحله گروهی از خودروها این  
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و همچنـین مسـیر فایـل    )  ex_MAP.net.xml (و نقشـه  )  ex.FLOW.flow.xml (جریـان    مسـیر فایـل هـاي   
  .را مشخص کنید  ) ex_ROU.rou.xml( خروجی مسیر ها 

  :شبیه سازي  تنظیمات  4 – 2مزحله 

  
را  ex_ROU.rou.xmlو  ex.MAP.net.xmlفایل هاي . را تولید می کنیم  SUMOدر این مرحله فایل مورد نیاز 

(  .نیاز دارید گزینه آنـرا انتخـاب کنیـد و مسـیر خروجـی را بـه آن بدهیـد         SUMOدر  traceاگر به فایل . وارد کنید 
ex_SUMOTRACE.tr  ( و سپس تنظیمات را در فایلex_SUMO.sumo.cfg   دخیره کنید. 
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  را انتخاب کنید   Visualizationاکنون می توانید 

  
  را در محیط گرافیکی ایجاد کنید  ex.SUMO.sumo.cfgاجرا شده و فایل   SUMOتا 
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  : تولید مدل ترافیکی :  3مرحله 

 .را انتخاب کنید  Traffic Modelگزینه  MOVEبراي تولید مدل ترافیکی از منوي اصلی 

 
Traffic Model  داراي دو بخش اصلی مربوط بهNS2  وQualnet  است که در این مقاله ازNS2  استفاده می کنیم

.  
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  :   NS2تولید مدل ترافیکی براي  – 1- 3مرحله 

  .ایجاد می کند  NS2را براي )  tclیک فایل ( این بخش فایل شبیه سازي ترافیکی 

و )   ex_SUMOTRACE.trace (ایجـاد کـردیم     4 – 2در مرحلـه   SUMOبـراي   اي را کـه  traceابتـدا فایـل   
بسته به حجم فایل و سرعت کامپیوتر باید مدتی صبر . را وارد می کنیم )   ex_MAP.net.xml( همچنین فایل نقشه 

  .کنید تا اطالعات بارگذاري شود
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 NS2براي اطالعات بیشتر به بخش (  .را مشخص کنید  NS2بعد از بارگذاري ، دیگر گزینه هاي مربوط به شبیه سازي 

  .)مراجعه کنید 

  .بگذارید tcpیا  udpرا مشخص کنید و ارتباط بین نود ها را نوع  namبراي  traceبه عنوان مثال فایل 
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  .ذخیره کنید ) tcl  )ex_NS2.tcl.بعد از انجام تنظیمات آنرا با پسوند 

  یا هرجاي دیگر اجرا کنید  MOVEدر نرم افزار   NS2این فایل را می توانید از طریق . شما آماده است  TCLفایل 
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  .ببینید  NAMرا در  nam.traceو باالخره نتیجه گرافیکی شبیه سازي فایل 

  
 

  :منابع 

  http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-documentation.html :در آدرس  NS2مستندات آموزشی شبیه ساز 

  /http://nile.wpi.edu/NS: در آدرس    Rahul Pradhanاز    NS2مثال هاي ساده آموزشی

  http://sumo.sourceforge.net/docs/bibliography.shtml: در آدرس  SUMOمستندات آموزشی 

  http://en.wikipedia.org/wiki/VANET :در آدرس  VANETویکیپدیا 

  http://lens1.csie.ncku.edu.tw/MOVE/index.htm: در آدرس  MOVEمستندات نرم افزار 
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