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}  Simulador de eventos discretos  
}  Modulos Hierárquicos 
}  Comunicação por Canais 
}  Escrito em C++ e realmente Orientado a 

Objetos 
}  Codigo Aberto 
}  Livre para Academia 

Introdução 



}  Omnet é um FRAMEWORK de simulação de 
eventos discretos 

}  Prove infra-esturutura para construção de 
simulações 

}  Abordagem modular e orientada a objeto 
}  Se os modelos forem bem construidos podem 

ser reutilizados e combinados como peças de 
LEGO 

Introdução 



}  Modelagem de Redes com ou sem fio 
}  Modelagem de Protocolos 
}  Modelagem de redes baseadas em filas 
}  Modelagem de sistemas distribuidos 
}  Validar arquiteturas de Hardware 
}  Avaliar performance de estruturas 

complexas 
}  Modelagem e simulação de qualquer 

sistema que possa ser simulado em 
eventos discretos com troca de 
mensagens por portas 



}  Não provê modelos Built-In, os componentes 
são criados em outros frameworks 
◦  Varios desses modelos são abertos 

}  Alguns Frameworks 
◦  INET – Redes TCP/IP e Wireless 
◦  Castalia – Redes de Sensores 
◦  MiXiM – Redes Móveis e Sem Fio 

}  Atualmente o INET e o MiXiM estão em 
processo de fusão, o MiXiM se tornará parte 
do INET 



}  Kernel C++ do simulador com tipos básicos e 
utilitários 

}  Linguagem de definição de módulos e 
simulações NED 

}  Ambiente de Simulação com vizualizador 
gráfico em TK 

}  Analizador de resultados 
}  IDE baseada em Eclipse para integração de 

todos os elementos 

Componentes 



Ex Tela Omnet++ 



}  Requisitos 
}  Download 
}  Instalando 
}  Instalando Frameworks 

Instalação 



}  Modelagem estrutural usando a Linguagem 
NED 

}  Codificar comportamento dos módulos em C
++ 

}  Configurar a simulação usando um ini 
Omnetpp.ini 

}  Link and Run 
}  Análise dos resultados 

Passos Para produzir uma 
Simulação 



for (int i=0;i<10;i++) { 
} 
... 

[General] 
network=test_disk 
 
[Parameters] 
... 

Modelagem 
Estrutural 

Codificar comportamento em C++ 

Construir .ini 

Executar 

Analise  
dos  
Resultados 

Compilar 



Compilando um Simulador 
Estrutura em 

NED 

Compilador 
NED 

Codigo C++ 
Gerado 

Codigo C++ 
dos modulos 

Compilador C+
+ 

Compilador C+
+ 

Kernel do 
Simulador 

Interface do 
Simulador 

Linker 

Programa 
Simulador 



Executando uma Simulação 

Programa 
Simulador 

Arquivo de 
Parãmetro

s 

Arquivos  
Resultado 

. 

Visualizaçã
o Gráfica 



}  Objetos a serem simulados são representados por 
módulos 
◦ Modulos podem ser simples ou compostos de forma 

Hierárquica por modulos simples ou compostos 
◦  Um modulo é uma INSTÂNCIA de um tipo modulo 
◦ Modulos comunicam-se por mensagens através de canais 

Modelo de Programação 



}  Modulos são definidos usando a Linguagem NED 
◦  A definição de um módulo contem os seus componentes e/

ou parâmetros 
◦ Modulos Simples tem seu comportamento definido em 

classes C++ 
}  Modulos podem ser criados no início da simulação 

diretamente no NED (Estaticamente) ou em tempo de 
execução (Dinâmicamente) 



}  Descrição de um 
modulo Nó contendo 
um módulo Interface 
de rede que possui um 
módulo MAC e um 
módulo definindo a 
camada física 

Modelo Hierárquico 

Node 

Application Network Nic 

MAC Phy 

Decider 

Analog 
Model 



}  Os Módulos são INDEPENDENTES do do 
código do kernel 

}  Podem ser adicionados sem alterações do 
mesmo 

}  São empacotaveis e distribuíveis 

Vantagens do uso de Modulos 



}  IDE Baseado em Eclipse 
}  Integra as ferramentas de edição de NED, 

programação C++ dos módulos,  execução 
com parametrização e Analisador de logs. 

}  Os Frameworks possuem Wizards para 
criação de modelos 

Interface Omnet 



Editando um NED 



Editor gráfico NED 



View de Propriedades 



Edição de NED via texto 



Outline View 



Editor de INI 





























}  Como mostrado anteriormente o NED pode 
ser editado por texto ou pelo editor 

}  Ele é o ponto central de qualquer simulação 

Introdução ao NED 



}  Importar modulos 
}  Definição de Modulos simples ou compostos 
}  Definicão de canais 
}  Definição da Rede 

Componentes 



} package clusterhead	
} import 
org.mixim.base.connectionManage
r.ConnectionManager;	

} Importa o .ned 	

Importando modulos 



network Network	
{	
    submodules:	
        node1: Node;	
        node2: Node;	
        node3: Node;	
        ...	
    connections:	
        node1.port++ <--> {datarate=100Mbps;} <--> 
node2.port++;	
        node2.port++ <--> {datarate=100Mbps;} <--> 
node4.port++;	
        node4.port++ <--> {datarate=100Mbps;} <--> 
node6.port++;	
        ...	
} 

Rede 



	
//	
// A Network	
//	
network Network	
{	
    types:	
        channel C extends ned.DatarateChannel {	
            datarate = 100Mbps;	
        }	
    submodules:	
        node1: Node;	
        node2: Node;	
        node3: Node;	
        ...	
    connections:	
        node1.port++ <--> C <--> node2.port++;	
        node2.port++ <--> C <--> node4.port++;	
        node4.port++ <--> C <--> node6.port++;	
}          ...	

}	

Canais 



simple App	
{	
    parameters:	
        int destAddress;	
        ...	
        @display("i=block/browser");	
    gates:	
        input in;	
        output out;	
}	
simple Routing	
{	
    ...	
}	
	
simple Queue	
{	
    ...	
}	

Modulo Simples 



module Node	
{	
    parameters:	
        int address;	
        @display("i=misc/node_vs,gold");	
    gates:	
        inout port[];	
    submodules:	
        app: App;	
        routing: Routing;	
        queue[sizeof(port)]: Queue;	
    connections:	
        routing.localOut --> app.in;	
        routing.localIn <-- app.out;	
        for i=0..sizeof(port)-1 {	
            routing.out[i] --> queue[i].in;	
            routing.in[i] <-- queue[i].out;	
            queue[i].line <--> port[i];	
        }	
}	

Modulo Composto 



}  simple PingApp extends App	
}  {	
}      parameters:	
}          protocol = "ICMP/ECHO"	
}          sendInterval = default(1s);	
}          packetLength = default(64byte);	
}  }	
}  module Host	
}  {	
}      submodules:	
}          ping : PingApp {	
}              packetLength = 128B; // always ping with 
128-byte packets	

}          }	
}          ...	
}  }	

Parametros 



}  Arquivos NED definem os modulos/topologia 
da rede 
◦  É parte da definição do modelo 

}  Arquivos ini 
◦  Parametros de simulacao 
◦  Resultados a coletar 
◦  Sementes aleatorias 
◦  Trocar modulos com a mesma interface 

}  Mudar parametros sem alterar o modelo 
◦  É possível Executar varias simulacoes sem 

recompilar 

Paramtros .ini e NED  



}  Copiar o samples de dentro do seu source do 
omnet para o seu workspace 

}  Vamos passar todo o tutorial comentando 

Tutorial TIC TOC 



}  Definimos 1 tipo modulos txc1 
}  Instaciamos 2 vezes 
}  Comportamento no txc1 

TicTac 1 



}  Modificamos o modulo para incluir um icone 
}  Adicionameos mensagens de debug 

TicTac 2 



}  Adição de Variáveis de estado 
}  Podem ser monitoradas em execução 

TicTac 3 



}   Adicionamos parametros no modelo 
}  Alteramos os parametros no ini 

TicTac 4 



}  Herança de modulos 

TicTac 5 



}  Modelando delay com eventos 
}  SelfMessage 

TicTac 6 



}  Numeros Aleatorios 

TicTac 7  



}  Timeout 
}  Cancel Event 

TicToc 8 



}  Duplicando a Mensagem 
}  Reenviando 

TicToc 9  



}  Varios Nodes 
}  ++ define o proximo canal 
}  [] define um array 

TicToc 10 



}  Definicao de canais 
}  Podemos usar um modulo 

TicToc 11 Canais 



}   Gateway Bidirecional 
}  Send com parametro de qual canal 
}  $i e $o permitem usar o canal separado 

TicToc 12 



}  Definindo uma mensagem 
}  O .msg gera uma definição em c++ 
}  Importar com _m.h 
}  Uso de check_and_cast<> 

TicToc 13 



}  Usando setTagArg para alterar mensagem 
}  Pode ser usado para adicionar um icone 

TicToc 14 



}   Adicionando estatisticas 
}  record-eventlog = true 
}  Vector 
}  Histogram 

TicToc 15 



}  Usando sinais 
}  Desacoplando as estatisticas do codigo 
}  Permite escolhas no .ini 

TicToc 16 



}  A Simulacao pode salvar dados escalares ou 
vetoriais 
◦  .vec ou .sca 

}  Um arquivo de saida pode ter varios vetores 
◦  Sao salvos na forma Timestamp, valor 

}  Escalares agrupam dados sumarizados 

Visualizando os dados no omnet 



MiXiM 



}  Simulador para Redes sem Fio 
}  Modulo World utility prove parametros fisicos 

do ambiente (tamanho ,3D, 2D) 
}  O ConnectionManager gerencia 

dinamicamente a conexão entre os modulos  
◦  Qualidade de sinal por atenuação 
◦  Qualidade de sinal por mobilidade 

MiXiM 



}  Application, network, MAC, and 
physical layers 
◦  MAC and physical layers are grouped into 

a single Nic module 
◦  A node with multiple Nic modules can be 

defined 
�  A laptop with bluetooth, GSM, and 802.11 

radios can be modeled 

Node Modules 



}  Camadas de Application, network, 
MAC, and physical 
◦  Camads MAC e Agrupadas no modulo NIC 
◦  É possível definir um node com várias 

placas diferentes. Um laptop combluetooth, 
GSM, e 802.11 

Modulos Node 



}  Modulo de Mobilidade é responsável pelo movimento 
dos nodes 

}  Modulo de bateria é usado para modelar o consumo 
}  O Modulo Utility é usado para coletar dados em um 

único ponto e para troca de dados entre modulos. (A 
implementação com BlackBoard do 2.1 foi removida em 
favor do omnet 4.2 implementar seu próprio 
mecanismos de observador) 

Modulo Node 



¨  Os Nodes não estao fisicamente conectados em 
uma simulação Wireless 
¤ Um meio de broadcast não pode ser simulado como uma 

conexão unica 
¤ Um Sinal enviado por 1 node afeta todos os outros 
¤ MiXiM envia a mensagem para todos os nodes passiveis 

de receber uma conexao. A decisão de recebêr baseado 
na potencia do sinal é feita pelo node 

¤ A distancia máxima de interferência é definida no 
modulo de conectividade 

¨  Definição de Conexão: 
¤ Nodes Que não estao conectados não interferem um no 

outro. 

Modelando a Conectividade 



}  Modulos podem publicar valores no BlackBoard, um 
serviço global 
◦  Outros módulos podem assinar os parâmtros publicados para 

implementar diferentes tipos de analise 
◦  Varios parâmetros podem ser publicados como poisção e 

energia , assim outros modulos podem mudar seu 
comportamento de acordo (No meu simulador eu implementei 
assim um GPS) 

Modulo Utility 



¨  BaseNetwork.ned 
¤ Contem a rede a ser simulada 

¨  BaseHost.ned 
¤ Contem o modulo que definde o Host para essa 

simulação 
¨  BaseNic.ned 

¤ Contem o modulo com a interface de rede do BaseHost 
¨  config.xml 

¤ Contem configura˜cao para os modelos analógicos e 
camada fisica 

¨  omnetpp.ini 
¤ Contem a configuração da simulação 

Exemplo 



BaseNic.ned 

MiXiMs provides vairias 
implementações de mac 
como CSMAMacLayer, 
Mac80211 e CSMA802154 .  
 



BaseNode.ned 

BaseUtility é Requerido 
BaseArp é usado para resolução de 
nomes 
IBaseMobility Modulo requerido para 
determinar posição do Node.  
IBaseApplLayer, IBaseNetwLayer e 
BaseNic definem a pilha de rede do 
Node.  
IBaseApplLayer é a interfaçe de 
camada de aplicação você pode 
implementar a sua herdando da 
classe "BaseApplLayer". 
INetwLayer Interface para a camada 
de rede, você pode implementar a sua 
herdando BaseNetwLayer. 



BaseNetwork.ned 

Path inside MiXiM directory 

Module parameters 

§  ConnectionManager 
§ checks if any two hosts can hear each other 
§ updates their connections accordingly.  
§  If two hosts are connected, they can receive  
   something from each other 

§  BaseWorldUtility  
   contains global utility methods and parameters 
§  node[numNodes]: BaseNode 

§  defines the hosts/nodes of our simulation. 

The baseNetwork example 
defines a network and an 
application layer on top of 
a NIC 



config.xml 

A seção Decider define o Decider a ser usado e seus 
parâmetros. Os modulos já implementados estão em 
"modules/phy/". 
O XML que define o Decider e o Analoguue Module 
pode ser alterado no omnetpp.ini 
 

A seção AnalogueModels 
define o modelo analógico a ser 
udado, você pode escolher um 
de "modules/analogueModel/". 



}  Vamos usar o Wizard 

Tutorial MIXIM 



}  Simulador para redes 
}  Implementação de protocolos IPv4, IPv6, TCP, 

SCTP, UDP  
}  Varios modelos de aplicaão 
}  Modelos para MPLS com RSVP-TE e 

sinalização LDP 
}  Modelos de enlace para PPP, Ethernet e 

802.11.  
}  Roteamento estatico e implementações de 

algoitmos de roteamento dinâmico 

INET  Framework 



}  Organizado como o modelo OSI (segundo a DOC) 
◦  Modelos de camadas 
�  inet.applications 
�   inet.transport 
�   inet.networklayer 
�  inet.linklayer. 
◦  Modelos complementares 
�  inet.base 
�  inet.util 
�   inet.world 
�  inet.mobility 
�  Inet.nodes 

Organização do Framework 



}  inet.nodes 
◦  Contem modelos de hosts completos 
�  StandardHost 
�   Router 
�   EtherSwitch 
�   WirelessAP. 

… 





}  http://omnetpp.org/ 
◦  Tutoriais, materias de discussão e telas 

Fonte   


