
Εργαστήριο Δικτύων 

Network Simulator – 

 OMNET++ 



Τί είναι το ΟΜΝΕΤ++ 

 Το OMNET++ είναι ένα αντικειμενοστραφές 
framework για προσομοίωση δικτύων 
βασισμένο σε διακριτά γεγονότα 

 Η αρχιτεκρονική του είναι αρκετά αφηρημένη 
συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
προσομοίωση διάφορων τεχνικών 

 Δεν αποτελεί από μόνο του προσομοιωτή. 
Παρέχει τις δομές και τα εργαλεία για την 
ανάπτυξη της εκάστοτε εφαρμογής 



Χρήση OMNET++ 

 Μοντελοποίηση ενσύρματων και σύρματων 
δικτύων επικοινωνιών 

 Μοντελοποίηση πρωτοκόλλων 

 Μοντελοποίηση δικτύων ουρών 

 Μοντελοποίηση πολυεπεξεργαστικών και 
κατανεμημένων hardware συστημάτων 

 Εκτίμηση της απόδοσης  πολύπλοκων 
λογισμικών συστημάτων 



Στοιχεία OMNET++ 

 Το OMNET περιλαμβάνει 
 Την βασική simulation kernel library 

 Γλώσσα περιγραφής τοπολογίας NED 

 OMNeT++ IDE βασισμένο στο περιβάλλον Eclipse 

 Γραφικό περιβάλλον εκτέλεσης της προσομοίωσης 

 Περιβάλλον γραμμής εντολώνγια εκτέλεση προσομοίωσης 

  Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα 
 Windows, Linux, Mac OS X και άλλα Unix-like systems 

 Διαθέσιμο μέσω της σελίδας 
 www.omnetpp.org/ 

 



Εισαγωγή 

 Μια προσομοίωση σε OMNET++ 

αποτελείται από ιεραρχικά εμφωλευμένα 

modules που επικοινωνούν μεταξύ τους 

με ανταλλαγή μηνυμάτων 



Modules 

 Τα modules είναι οι δομές που υλοποιούν ένα μοντέλο 
(δίκτυο). 

 Ιεραρχικά το κορυφαίο module αποτελεί το σύστημα. 
Αυτό περιέχει submodules τα οποία με τη σειρά τους 
μπορεί να αποτελούνται από άλλα submodules. Το 
βάθος μπορεί να είναι απεριόριστο και επιτρέπει το 
χρήστη να απεικονίσει λεπτομερώς τη λειτουργία ενός 
συστήματος. 

 Τα modules που περιέχουν submodules ονομάζονται 
compound modules ενώ αυτά που βρίσκονται στο 
τέλος της ιεραρχικής δομής simple modules. 



Μηνύματα, Πύλες, Σύνδεσμοι 

 Τα modules επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων. Αυτά 
μπορεί να αντιπροσωπεύουν πακέτα δικτύων, 
εργασίες ή πελάτες ουρών κτλ.Τα simple modules 
μπορούν να στείλουν σε άλλα modules ή στον 
εαυτό τους μηνύματα μέσω των πυλών και των 
συνδέσμων 

 Πύλες είναι οι είσοδοι και έξοδοιτων modules στις 
οποίες φτάνουν ή από τις οποίες στέλνονται 
μηνύματα. 

 Οι σύνδεσμοι ενώνουν μοναδικά δύο modules του 
ίδιου επιπέδου 

 



Μοντελοποίηση Μετάδοσης Δεδομένων 

 Για την υλοποίηση δικτύων επικοινωνίας, οι 
σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
φυσικοί σύνδεσμοι μεταξύ κόμβων. Για το 
λόγο αυτό υπάρχει η δομή δίαυλος (channel) 
που υλοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους και 
παραμέτρους όπως ρυθμός μετάδοσης, 
καθυστέρηση διάδοσης, bit error rate και 
packet error rate 

 Οι δίαυλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν 
ή να επεκταθούν ανάλογα με τις ανάγκες. 



Παράμετροι 

 Τα modules μπορούν να έχουν 
χαρακτηριστικά με τη μορφή παραμέτρων τα 
οποία ορίζονται κατα την δημιουργία 
ευέλικτων τοπολογίών. Έτσι μπορούν να 
διαφοροποιούνται στιγμιότυπα του ίδιου 
module. 

 Οι παράμετροι μπορεί να είναι 
αλφαριθμητικά, αριθμητικές ή boolean τιμές, 
ή XML δέντρα δεδομένων. 



Προγραμματιμσός λειτουργικότητας 

 Η λειτουργικότητα των modules βασίζεται 

στις δομές simple modules. Κάθε simple 

module είναι μια C++ κλάση με τις 

αντίστοιχες μεθόδους ως λειτουργίες. 

 Η βιβλιοθήκη του OMNeT παρέχει όλη την 

υποστήριξη και την ευελιξία της C++ ως 

γλώσσα προγραμματισμού.  



Ξεκινώντας το OMNeT++ 

 Ένα μοντέλο στο OMNeT αποτελείται από τα 
ακόλουθα μέρη: 

 NED language topology description(s) (.ned αρχεία): 
που περιγράφουν τη δομή των module με τις 
παραμέτρους, τις πύλες κτλ. 

 Ορισμός Μηνυμάτων(.msg αρχεία): Ορίζονται τα 
μηνύματα με τα διάφορα πεδία δεδομένων. Ο 
compiler τα μεταγράζει σε C++ κλάσεις 

 Source αρχεία των simple modules: C++ αρχεία 
(.h/.cc) που περιγράφουν τη λειτουργία των κλάσεων. 



Ξεκινώντας το OMNeT++ 

 Το σύστημα προσομοίωσης παρέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
 Simulation Kernel: Περιέχει τον κώδικα που χειρίζεται την 

προσομοίωση και τη βιβλιοθήκη προσομοίωσης.  

 User Interfaces: Χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της 
προσομοίωσης ως γραφική απεικόνιση της ροής 

 Ένα μοντέλο γίνεται compile ως αυτόνομο πρόγραμμα και 
μπορεί να εκτελεστεί και σε άλλα περιβάλλοντα εκτός OMNeT 

 Όταν ξεκινάει η προσομοίωση, διαβάζονται όλα τα αρχεία 
NED που περιέχουν τη τοπολογία και στη συνέχεια το αρχείο 
αρχικοποίησης των παραμέτρων της τοπολογίας 
(omnetpp.ini) 



Η NED Language 

 Παράδειγμα τοπολογίας δικτύου 

 

OMNeT++ Manual – The NED Language

Figure 3.1: The network

submodul es :

node1: Node;

node2: Node;

node3: Node;

. . .

connect i ons :

node1. por t ++ <- - > { dat ar at e=100Mbps; } <- - > node2. por t ++;

node2. por t ++ <- - > { dat ar at e=100Mbps; } <- - > node4. por t ++;

node4. por t ++ <- - > { dat ar at e=100Mbps; } <- - > node6. por t ++;

. . .

}

The above code defines a network type named Net wor k . Note that the NED language uses the

familiar cu r ly brace syntax, and “/ / ” to denote comments.

NOTE: Comments in NED not only make the source code more readable, bu t in the

OMNeT++ IDE they also are displayed at var ious places (toolt ips, content assist , etc), and

become part of the documentat ion extracted from the NED fi les. The NED documentat ion

system, not unlike JavaDoc or Doxygen , will be descr ibed in Chapter 14.

The network contains several nodes, named node1, node2, etc. from the NED modu le type

Node. We’ll define Node in the next sect ions.

The second half of the declarat ion defines how the nodes are to be connected. The double

arrow means bidirect ional connect ion. The connect ion points of modu les are called gates,

and the por t ++ notat ion adds a new gate to the por t [ ] gate vector. Gates and connect ions

will be covered in more detail in sect ions 3.7 and 3.9. Nodes are connected with a channel

that has a data rate of 100Mbps.

NOTE: In many other systems, the equ ivalent of OMNeT++ gates are called ports. We

have retained the ter m gate to reduce collisions with other uses of the otherwise over -

loaded word port : rou ter por t , TCP port , I/ O port , etc.
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NED – Τοπολογία 

 Η περιγραφή στη γλώσσα NED για τη 

δημιουργία της τοπολογίας της 

προηγούμενης εικόνας είναι η παρακάτω: 

 



NED - Τοπολογία 

 Στο παράδειγμα ορίζεται μια τοπολογία με διάφορους 
κόμβους (node1, node2, …) και πως αυτοί συνδέονται. Τα 
σημεία σύνδεσης είναι οι θύρες (port) 
 Με το port++ προσθέτουμε μια νέα θύρα στο port[] gate vector. 

 Ο σύνδεσμος ορίζεται να έχει ρυθμό μετάδοσης 100Mbps. 

 Ο κώδικας αυτός πρέπει να προστεθεί σε ένα αρχείο .ned 

 Επίσης στο αρχείο .ini πρέπει να οριστεί ποιό network από 
αυτά που έχουμε ορίσει (μπορεί να είναι πολλά) θα στηθεί 
 [General] 

 network = Network 



NED - Τοπολογία 

 Μια εναλλακτική περιγραφή που 

περιγράφει ξεχωριστά ένα κανάλι είναι η 

εξής: 

 



NED – Τοπολογία (Node) 

 Το module Node του παραδείγματος είναι ένα compound module το 

οποίο αποτελείται από simple modules 

OMNeT++ Manual – The NED Language

Figure 3.2: The Node compound modu le

par amet er s :

i nt addr ess;

@di spl ay( " i =mi sc/ node_vs, gol d" ) ;

gat es:

i nout por t [ ] ;

submodul es :

app: App;

r out i ng: Rout i ng;

queue[ si zeof ( por t ) ] : Queue;

connect i ons :

r out i ng. l ocal Out - - > app. i n;

r out i ng. l ocal I n <- - app. out ;

f or i =0. . si zeof ( por t ) - 1 {

r out i ng. out [ i ] - - > queue[ i ] . i n;

r out i ng. i n[ i ] <- - queue[ i ] . out ;

queue[ i ] . l i ne <- - > por t [ i ] ;

}

}

Compound modu les, like simple modu les, may have parameters and gates. Our Node modu le

contains an addr ess parameter, plus a gate vector of unspecified size, named por t . The ac-

tual gate vector size will be determined implicit ly by the number of neighbours when we create

a network from nodes of th is type. The type of por t [ ] is i nout , which allows bidir ect ional

connect ions.

The modu les that make up the compound modu le are listed under submodul es . Our Node

compound modu le type has an app and a r out i ng submodule, plus a queue[ ] submodule

vector that contains one Queue modu le for each port , as specified by [ si zeof ( por t ) ] . (It

is legal to refer to [ s i zeof ( por t ) ] because the network is bu ilt in top-down order, and the

node is already created and connected at network level when its submodu le structu r e is bu ilt

ou t .)

In the connect i ons sect ion, the submodu les are connected to each other and to the parent

modu le. Single arrows are used to connect inpu t and outpu t gates, and double arrows connect

inou t gates, and a f or loop is u t ilized to connect the r out i ng modu le to each queue modu le,

and to connect the ou tgoing/ incoming link (l i ne gate) of each queue to the corresponding

port of the enclosing modu le.
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NED – Τοπολογία (Node) 

 Ένα compound module μπορεί να αποτελείται 
από: 
 Παραμέτρους και θύρες, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση έχουμε ένα vectorθυρών (port) inout. 
Επιτρέπει δηλαδή bidirectional συνδέσεις. 

 Τα επιμέρους modules που το αποτελούν δηλώνονται 
στο πεδίο submodules 

 Τις συνδέσεις που ενώνουν τα submodules μεταξύ 
τους και με το compound module (parent). Τα μονά 
βέλη συνδέουν input ή output θύρες, ενώ τα διπλά 
inout θύρες. 



NED – Τοπολογία (Modules) 

 Τα simple modules αποτελούν τα ενεργά στοιχεία του μοντέλου. 

Ορίζονται με τη λέξη κλειδί simple 

 Προεραιτικά χαρακτηριστικά παράμετροι και θύρες. 

 Το αρχείο NED δεν ορίζει τη λειτουργία του module. Αυτή ορίζεται στο 

C++ αρχείο που περιέχει την κλάση με το ίδιο όνομα όπως το NED 

(Queue) 



NED – Τοπολογία (Channels) 

 Τα channels προσομοιώνουν την συμπεριφορά των 
συνδέσμων. Είναι όπως τα simple modules με τις 
αντίστοιχες C++ κλάσεις 

 Υπάρχουνπροκαθορισμένοι τύποι: 
 ned.IdealChannel: Δεν έχει παραμέτρους και 

λειτουργικότητες.  

 ned.DelayChannel: ορίζεται από τις παραμέτρους delay 
(καθυστέρηση διάδοσης) και disabled. 

 ned.DatarateChannel: επιπλέον του DelayChannel 
προσδιορίζει παραμέτρους όπως datarate (ρυθμός 
μετάδοσης σε bps, Kbps, Mbps, Gbps) και το ber (Bit Error 
Rate) ή per (Packet Error rate) 



Παράμετροι 

 Οι παράμετροι είναι τιμές που ανήκουν σε κάποιο module. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία μιας 
τοπολογίας και ως είσοδοι στο κώδικα C++ που υλοποιεί τη 
λειτουργία των modules. 

 Οι τύποι των παραμέτρων είναι: double, int, bool, string, xml. 
Για τις αριθμητικές τιμές μπορούν να καθοριστούν και οι 
αντίστοιχες μονάδες με την ιδιότητα @unit (π.χ. s, bytes, m) 

 Volatile: πρόθεμα που επιτρέπει την αλλαγή της τιμής της 
παραμέτρου κάθε φορά που διαβάζεται. 

 Οι παράμετροι που έχουν οριστεί στο NED μπορούν να 
προσπελαστούν με τη κλήση της par() 
 cPar& delay = par(“delay”); 

 



Θύρες 

 Οι θύρες είναι τα σημεία σύνδεσης των modules. 
 Input, output, inout 

 Κάθε θύρα μπορεί να συνδεθεί σε μία μόνο άλλη θύρα. 
Υπάρχουν κοι vector θυρών (“[]”). Το μέγεθος μπορεί να είναι 
και δυναμικό οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής ++ 
για την αυτόματη επέκταση της θύρας. Το μέγεθος ενός vector 
μπορεί να επιστραφεί από την sizeof(). 

 Απαιτείται όλες οι θύρες να είναι συνδεδεμένες. Επειδή η 
σύνδεση μπορεί να γίνει δυναμικά υπάρχει ο τελεστής @loose 
που εξομαλύνει αυτόν το περιορισμό. 



Συνδέσεις 

 Οι συνδέσεις ορίζονται στο πεδίο connections. Περιορίζονται 
σε συνδέσεις μεταξύ modules του ίδιου επιπέδου ιεραρχίας. 
 -->, <--: θύρες input και output 

 <-->: inout θύρες 

 Μια inout θύρα αποτελείται από μια input και μια output θύρα. 
Μπορούμε να αναφερθούμε σε κάθε μια από αυτές ως port$i 
(port$i[k]) και port$o (port$o[k]) 

 Η εντολή θύρα++βρίσκει την πρώτη ασύνδετη θύρα και τη 
χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που όλες είναι συνδεδεμένες 
στο vector τότε γίνεται επέκταση αυτού κατά μία θύρα. 



Μυνήματα και Πακέτα 

 Βασικό χαρακτηριστικό των εξομοιώσεων είναι τα 
μηνύματα(κλάση cMessage) καθώς αποτελούν τα γεγονότα 
του συστήματος Περιέχουν τα πεδία: 
 name, kind, scheduling priority, send time, arrival time, source 

module, source gate, destination module, destination gate, time 
stamp 

 Η κλάση cPacket επεκτείνει την cMessage με κατάλληλα 
πεδία για τον προσδιορισμό πακέτων δικτύων: 
 Packet length, encapsulated packet, bit error flag, duration, is-

reception-start 

 Οι κλάσεις διαθέτουν και τους αντίστοιχους constructors και 
get, set μεθόδους για το χειρισμό των πεδίων 



Self-Messages 

 Συχνά τα μηνύματα χρησιμοποιούνται για 

την ενεργοποίηση γεγονότων στο ίδιο 

module.  

 Παρέχονται συνεπώς και οι μέθοδοι 

isSelfMessage και isScheduled που 

προσδιορίζουν από  ποιόν προήλθε το 

μήνυμα και αν έχει σταλεί μέσω της send() 

ή της scheduleAt() 



Λειτουργία Προσομοιωτή 

 Ένα σύστημα διακριτών γεγονότων (discrete event 
system) είναι ένα σύστημα στο οποίο οι καταστάσεις 
(γεγονότα) συμβαίνουν σε διακριτές χρονικές στιγμές 
και διαρκούν μηδενικό χρόνο. Υποτίθεται οτι μεταξύ 
γεγονότων δεν συμβαίνει καμία αλλαγή κατάστασης. 

 Ένα παράδειγμα είναι τα δίκτυα υπολογιστών με 
διακριτά γεγονότα: 
 Έναρξη μετάδοσης πακέτου 

 Λήξη μετάδοσης 

 Λήξη ορίου επαναμετάδοσης ... 



Discrete Event Simulation 

 Στη προσομοίωση διακριτών γεγονότων διατηρείται ένα 

σύνολο γεγονότων στη δομή FES (Future Event Set) και 

η διαδικασία είναι η εξής, σε ψευδοκώδικα 

 



Χρόνος Προσομοίωσης 

 Ο τρέχον χρόνος προσομοίωσης δίνεται 

από τη μέθοδο simTime() τύπου 

simtime_t. Είναι ένας 64-bit ακέραιος με 

εύρος αναπαράστασης από second εως 

attosecond (-18)  

 Επειδή η μετατροπή του simtime_t σε 

double δεν γίνεται αυτόματα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος dbl(), όπου 

χρειάζεται. 



Προσδιορισμός των simple 

modules 
 Ένα simple module είναι μια κλάση C++, υποκλάση 

της cSimpleModule μεδιάφορες μεθόδους που ορίζουν 
τη λειτουργία του 

  Ο ορισμός του χωρίζεται στα αρχεία .h, .cpp 

 Οι βασικές μέθοδοι που περιέχει είναι οι: 
 virtual void initialize() 

 virtual void handleMessage(cMessage *msg) 

 Σημαντικό είναι να υπάρχει destructor κάθε module για 
να απελευθερώνεται ο χώρος που έχει δεσμέυσευ για 
τη δημιουργία νέων (new) αντικειμένων. 



Λειτουργικότητα των modules 

 Η λειτουργικότητα των simple modules και των channels 
προσδιορίζεται με τον προγραμματισμό κάποιων δομικών 
συναρτήσεων μελών: 
 initialize(): Η μέθοδος αυτή καλείται μετά την αρχικοποίηση του δικτύου 

και παρέχει δυνατότητα κώδικα αρχικοποίησης 

 finish(): Καλείται όταν η προσομοίωση τερματιστεί επιτυχώς και 
συστίνεται για καταγραφή στατιστικών αποτελεσμάτων 

 Στο OMNET++ τα γεγονότα προκύπτουν στα simple modules τα 
οποία με τις αντίστοιχες μεθόδους δημιουργούν γεγονότα και 
αντιδρούν σε γεγονότα. Για τον προσδιορισμό της δυναμικής 
συμπεριφοράς προσδιορίζονται οι μέθοδοι: 
 handlemessage(cMessage *msg): Καλείται όταν το module λάβει ένα 

μήνυμα και ενεργεί κατάλληλα 

 activity(): Εκτελείται συνεχώς ως υπορουτίνα απο την αρχή ως το τέλος 
της προσομοίωσης χωρίς να σταματά το χρόνο στα διάφορα μηνύμτα 



handleMessage() 

 Η handleMessage() καλείται σε κάθε γεγονός, δηλαδή 
κάθε φορά που φτάνει στο module ένα μήνυμα. 
Εξ’ορισμού δεν κάνει τίποτα. Ο προγραμματιστής 
πρέπει να καθορίσει τη λειτουργία της, η οποία θα 
πρέπει να είναι επεξεργασία του μηνύματος και 
συνέχεια.  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: 
 send(): οικογένεια μεθόδος για την αποστολή μηνυμάτων 

μεταξύ των modules 

 scheduleAt(): προγραμματισμός γεγονότος (αποστολή 
μηνύματος στον ευατό του) 

 cancelEvent(): διαγραφή γεγονότος που προέκυψε από τη 
scheduleAt() 



activity() 

 Η λειτουργία της activity() είναι παρόμοια με τον 
προγραμματισμό νημάτων. Μπορεί να αναμένει μηνύματα σε 
κάθε σημείο του κώδικα, να αναστέλει την εκτέλεση του 
module για κάποιο χρονικό διάστημα κτλ. Οι μέθοδοι που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 
 receive(): για τη λήψη μηνυμάτων 

 wait(): αναστολή λειτουργίας 

 send(): αποστολή μηνυμάτων 

 scheduleAt(): προγραμματισμός γεγονότος 

 cancelEvent():ακύρωση γεγονότος 

 end(): τερματισμός εκτέλεσης του module 



Παράδειγμα 

 Υλοποίηση ενός δικτύου που θα αποτελείται από 2 

κόμβους 

 Ένας εξ’αυτών θα δημιουργεί πακέτα σε τυχαία χρονικά 

διαστήματα και θα τα προωθεί στον άλλο 

 Το περιβάλλον ανάπτυξης βρίσκεται στο φάκελο 

omnetpp/ide 

 Δημιουργούμε ένα νεό project 

 File > New > OMNET++ project 

 Επιλέγουμε “Empty project with src and simulation folders” 



Simple Module 

 Αρχικά ορίζουμε την περιγραφή και τη 

λειτουργικότητα του κόμβου 

Δημιουργούμε ένα νέο simple module 

 Στο φάκελο ‘src’ 

 File > New > Simple Module 

 Δημιουργούνται τρια αρχεία 

 .ned – περιγραφή του module 

 .h/.cc – ορισμός λειτουργικότητας του module 

 



Simple Module 

 

 



Network 

 Στη συνέχεια πρέπει να “στήσουμε” την 

τοπολογία του δικτύου μας 

Στο φάκελο ‘simulations’ 

File > New > Network 

 Σε αυτό το .ned αρχείο δημιουργούμε 

στιγμιότυπα των κόμβων και τα συνδέουμε 

με channels. 

 



Network 

 



Εκτέλεση 

 Προσθέτουμε τη τοπολογία που 

δημιουργήσαμε στο αρχείο omnetpp.ini  

 Κάνουμε Build Project και στη συνέχεια 

Run 



TicToc Tutorial 

 Αναλυτικότερο παράδειγμα που 

παρουσιάζει περισσότερες λειτουργίες και 

εντολές που παρέχει το OMNeT++ 

 http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/ticto

c-tutorial 


