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LAMPIRAN A 

PEDOMAN PRAKTIKUM 

TOPIK 1 : Pengenalan dan Instalasi VEINS 3.0, SUMO 0.21.0 dan OMNET++ 4.4.1 

 

A. Tujuan  

1. Mahasiswa dapat melakukan instalasi VEINS, SUMO 0.21.0 dan OMNET++ 4.41 

2. Mahasiswa dapat mengintegrasikan penggunaan VEINS, SUMO dan OMNET++ 

 

B. Dasar Teori 

1. Vanet 

Vehicular Ad hoc Network (VANET) termasuk dalam jaringan komunikasi wireless 

dan merupakan turunan dari Mobile Ad hoc Network (MANET). VANET adalah suatu 

jaringan yang terbentuk dari hadirnya perlengkapan Wireless Access for Vehicular 

Environment (WAVE) sehingga mobil dan roadside unit (RSU) yang saling terhubung [1]. 

WAVE adalah standar komunikasi antar kendaraan. Dalam VANET, kendaraan atau user 

disebut sebagai node. Setiap node dapat saling berkomunikasi dengan node  lainnya dan bebas 

bergerak dalam jaringan.  

Seperti pada gambar 1 terdapat tiga  jenis komunikasi dalam VANET yaitu, 

komunikasi antar kendaraan, komunikasi antara kendaraan dengan roadside unit dan 

komunikasi antar roadside unit. RSU dalam VANET layaknya base transceiver station (BTS) 

dalam komunikasi seluler. RSU yang memiliki tugas untuk meneruskan pesan berupa 

informasi posisi dan letak dari kendaraan yang ada dalam satu jaringan. Agar dapat 

berkomunikasi dengan kendaraan, setiap kendaraan akan dilengkapi dengan on board unit 

(OBU). OBU merupakan unit pemroses yang diletakkan dalam kendaraan. Biasanya dalam 

OBU akan dilengkapi dengan GPS, sensor dan wireless. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan konsep VANET maka setiap kendaraan akan memiliki unit pemroses sendiri 

yang terhubung dengan wireless dengan kendaraan yang lain. Dengan begitu setiap kendaraan 

dapat saling bertukar informasi dengan kendaraan lainnya berkaitan dengan situasi lalu lintas 
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dan sekitarnya. Pesan inilah yang akan diolah oleh unit pemroses dan menjadi informasi 

kepada kendaraan sehingga jika terjadi kemacetan atau kecelakaan dapat langsung diketahui 

terlebih dahulu dan dapat mencari alternatif jalan yang lain. Tentunya dengan adanya hal ini 

dapat membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan karena segala informasi tentang jalan 

raya sudah diketahui oleh pengemudi. 

Untuk protokol yang digunakan pada VANET adalah IEEE 802.11p/WAVE yang 

merupakan pengembangan dari IEEE 802.11b. Hadirnya, IEEE 802.11p dikarenakan semakin 

berkembangnya komunikasi wireless pada kendaraan sehingga perlu sebuah standar khusus 

yang mendukung komunikasi diantara kendaraan.  Sedangkan, untuk RSU biasanya 

menggunakan WiFi/3G/3.5G/WiMAX 

Cara kerja dari VANET diilustrasikan melalui gambar 2.1. Terdapat tiga jenis panah 

yaitu, panah merah untuk komunikasi antar kendaraan, panah biru untuk komunikasi diantara 

kendaraan dan RSU dan yang terakhir adalah panah hijau untuk komunikasi diantara RSU. 

Setiap kendaraan (node) akan terhubung dengan RSU yang berada di dekatnya sedangkan 

RSU terhubung dengan jaringan WiMAX/3G agar dapat saling terhubung dengan yang 

lainnya. Sedangkan, Global Positioning System (GPS) Satellite bertugas jika terdapat 

permintaan dari kendaraan untuk mengetahui alternatif rute jika terjadi kemacetan. 

 

Gambar 1. Gambaran Sistem Vanet 
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Tiga jenis komunikasi dalam VANET memiliki tujuan masing-masing. Komunikasi 

antar kendaaran pada jaringan VANET memiliki fungsi untuk mengetahui letak dari 

kendaraan-kendaraan yang berdekatan. Dimaksudkan agar semua kendaraan dapat saling 

mengetahui posisi masing-masing sehingga bisa meminimalkan terjadinya kecelakaan. 

Misalnya terdapat dua kendaraan dengan kecepatan tinggi yang bertemu di perempatan jalan, 

maka sebelum kedua kendaraan itu benar-benar bertemu, akan diberikan sebuah alarm sebagai 

tanda untuk berhati-hati dan untuk mengurangi kecepatan kendaraan. 

Komunikasi diantara kendaraan dan RSU adalah untuk pengecekkan kondisi jalanan 

yang akan dilalui. Jika terdapat permintaan dari salah satu kendaraan, misalkan kendaraan A 

ingin mengetahui kondisi jalan B atau mungkin ingin mencari alternatif jalan ketika terjadi 

kemacetan, maka GPS satellite bertugas untuk mencari alternatif jalan lalu RSU 

menginformasikan pada kendaraan A.  

Sedangkan, untuk komunikasi diantara RSU adalah untuk melakukan proses 

handover. Sama halnya, dengan komunikasi seluler, jika sebuah kendaraan sudah mencapai 

batas ambang dari suatu RSU maka akan terjadi perpindahan antara RSU yang sebelumnya ke 

RSU selanjutnya, sehingga komunikasi diantara RSU harus terus dijaga agar tidak adanya 

komunikasi yang putus walaupun terjadi perpindahan RSU. Proses inilah, yang disebut 

dengan proses handover.  

Pembahasan mengenai VANET memang sangat luas, karena itu pada skripsi ini 

pembahasan mengenai VANET hanya dibatasi mengenai pengenalan akan jaringan VANET 

dan proses pengiriman pesan diantara satu kendaraan (node) dengan yang kendaraan yang 

lainnya. 

 

2. VEINS  

VEINS atau (Vehicle in Network Simulation) adalah sebuah open source framework 

untuk mensimulasikan vehicular network. VEINS dibangun oleh 2 simulator yaitu 

OMNET++ dan SUMO. VEINS merupakan simulator yang mensimulasikan VANET untuk 

komunikasi diantara kendaraan[6] seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5. 
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Gambar 2. Tampilan VEINS 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Satu buah komputer yang dilengkapi network simulator VEINS, OMNET++ dan 

SUMO 

2. Handout praktikum 

 

D. Langkah-langkag praktikum 

VEINS berjalan pada Linux, Mac OS X, dan Windows, hanya pada praktikum ini 

kita akan melakukan instalasi dengan Windows. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

melakukan instalasi, 

1. Siapkan file  SUMO 0.21.0, VEINS 3.0 dan OMNET++ 4.4.1 atau mungkin file 

terbaru. (dapat di cek di http://VEINS.car2x.org).  

2. Buatlah sebuah folder di C: \Users\user\[nama_folder] dan extract SUMO 0.21.0, 

VEINS 3.0 dan OMNET++ 4.4.1 ke folder yang sudah dibuat.  

3. Jika proses extract sudah selesai, bukalah folder Omnetpp-4.4.1 lalu klik 

mingwenv.cmd. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut,  

http://veins.car2x.org/
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4. Ketik ./configure untuk menginstal OMNET++ dan tunggu sampai terdapat pesan 

sebagai berikut, 

 

5. Jika sebelumnya pernah melakukan instalasi OMNET++ ada baiknya mengetikan 

make cleanall untuk mengecek apakah file sebelumnya sudah benar-bernar terhapus 

atau belum.  

6. Proses selanjutnya adalah mengecek apakah file-file yang akan terinstal di 

OMNET++ dalam kondisi baik atau tidak error. Yaitu dengan mengetikkan command 

: make, dan akan terdapat tampilan sebagai berikut, (untuk menyelesaikan perintah 

make ini dibutuhkan waktu, +/- 25 menit) 
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Tunggu sampai terdapat tampilan sebagai berikut,  
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7. Mulailah untuk menjalankan omnetpp 

 

Pilih ok  

 

Pilihlah ok, untuk menginstal inet dan mengimport contoh program di OMNET++ 

dan tunggu hingga proses selesai. (waktu yang diperlukan +/- 25 menit) 
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8. Pilih File  Import  General  Existing Project into workspace  next 

 

Pada pilihan select root directory, pilih browse, dan pilih folder VEINS-3.0 yang 

sudah ada di extract di folder yang telah di buat di Local Disc C, lalu Ok dan Finish 
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9.  Pilih Project   Build all. Tunggu hingga proses build  selesai dan jika sudah selesai 

maka OMNET++ sudah dapat digunakan 

10. Untuk dapat menjalankan contoh dalam VEINS, maka kita perlu mengubah direktori 

kita ke VEINS dengan mengetikkan perintah di MinGW seperti pada gambar dibawah 

ini, 
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E. Cara mengkolaborasikan VEINS dan SUMO 

1. Agar dapat mengkolaborasikan VEINS dan SUMO maka kita perlu menjalankan 

perintah sebagai berikut, 

 

Lalu akan muncul tulisan “Loading configuration …. done” dan tunggu hingga step 

counter selesai  

2. Kembalilah ke OMNET++, lalu pilih VEINS  examples  VEINS  omnetpp.ini 

 

3. Pilih run as  OMNET++ simulation  ok 
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4. Pilih ok 

 

5. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut, jika ingin memperbesar tampilan silakan 

pilih zoom 
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Tampilan ini merupakan contoh cara kerja vanet secara sederhana. 

 

 

6. Untuk menjalankannya kembali pada MinGW ketikan perintah sebagai berikut, 
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Ketikan perintah seperti pada gambar dan enter. Perintah ini akan memulai koneksi TCP 

proxy antara OMNET++ dan SUMO 

7. Kembali ke OMNET++, dan pilih run 

 

8. Tampilan di OMNET++ akan berubah, karena node-node yang akan bertugas 

layaknya sebuah mobil yang sedang bergerak. 
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9. Untuk menjalankan SUMO maka, masuk ke folder yang sudah dibuat di Local disc C 

lalu pilih SUMO-0.21.0  bin  SUMO.gui. Setelah sudah masuk ke SUMO pilih,  

File  Open Simulation  VEINS-VEINS-3.0  examples  VEINS  

erlangen.SUMO.cfg dan akan didapatkan tampilan sebagai berikut,  

 

Perbesar peta agar dapat melihat jalannya node-node yang bertugas sebagai mobil. 

 

F. Hasil dan Analisis 

Pada topik 1 ini didapatkan hasil berupa simulasi jaringan VANET yang sederhana 

dengan menggunakan VEINS, OMNET++ dan SUMO.  

 

G. Daftar Pustaka 

1. Watfa, Mohammed, “Advances in Vehicular Ad-hoc Networks : Developments and 

Challenges”, University of Wollongong, UAE, 2010 

2. Sommer, Christoph, “Vehicle in Network Simulation,” [Online], 

http://veins.car2x.org/, diakses pada tanggal 16 Mei 2014. 
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LAMPIRAN B 

PEDOMAN PRAKTIKUM 

TOPIK 2 : Pengenalan dan Pembuatan Simulasi Jaringan dengan protokol routing OLSR 

 

A. Tujuan  

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami protokol routing OLSR 

2. Mahasiswa dapat dapat menghitung dan menganalisa throughput, delay dan packet 

delivery ratio dari OLSR 

B. Dasar Teori 

1. Protokol Routing 

Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur setiap komputer untuk saling 

bertukar informasi melalui media jaringan, sedangkan routing adalah proses memindahkan 

informasi dari pengirim ke penerima melalui sebuah jaringan [1]. 

Dalam jaringan ad hoc, tidak diperlukan infrastruktur  seperti base station atau 

access point maupun sarana pendukung transmisi data. Tiap perangkat pada jaringan ini 

disebut node dan setiap node yang berada dalam jaringan ad hoc akan saling berkomunikasi.  

Membangun routing  dalam jaringan ad hoc memiliki tantangan sendiri, hal ini 

karena node dalam jaringan ad hoc bergerak tidak teratur sehingga dibutuhkan protokol 

routing yang cepat beradaptasi dengan perubahan topologi dari jaringan. Pada umumnya, 

jaringan ad hoc memiliki 2 jenis protokol routing yaitu proaktif dan reaktif.  

 

2. Protokol routing OLSR 

OLSR adalah merupakan pengoptimalan dari protokol link state.  OLSR 

menggunakan konsep multipoint relays (MPR) untuk menyebarkan dan memperbaharui 

informasi kepada node. Di dalam OLSR hanya node yang dipilih sebagai node MPR saja yang 

dapat meneruskan pesan yang diterima sehingga dapat mempercepat waktu pengiriman 

informasi dan mengurangi kemungkinan node yang sama menerima pesan yang sama juga.  
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Dua pesan dalam routing OLSR adalah hello  dan topology control (TC). Pesan hello 

bertugas untuk menemukan informasi kondisi link dan node tetangga. Pesan hello juga akan 

memilih MPR selector set yang bertugas untuk memilih node tetangga yang bertindak sebagai 

node MPR. Melalui pesan hello ini, node pengirim dapat menentukan node MPR-nya. Pesan 

hello hanya dikirim sejauh 1 hop, sedangkan pesan TC dikirim secara broadcast ke seluruh 

jaringan. Manfaat dari pesan TC yaitu untuk menyebarkan informasi tentang node tetangga 

yang telah ditetapkan sebagai MPR tak terkecuali MPR selector. TC disebarkan secara 

periodik dan hanya node MPR yang dapat meneruskan pesan TC [1][2]. 

 

 

Gambar 1. Flooding biasa vs Flooding MPR 

Pada gambar 1 digambarkan perbedaan mendasar dari flooding biasa dan flooding MPR. 

Pada flooding biasa semua node (ditandai dengan warna oranye) akan melakukan broadcast 

keseluruhan jaringan sehingga memungkinkan node yang sama menerima pesan yang sama lebih 

dari satu kali sedangkan flooding MPR akan memilih node MPR (ditandai dengan warna ungu) 

yang bertugas untuk meneruskan pesan ke node yang lain (ditandai dengan warna oranye) 

sedangkan node yang bukan merupakan node MPR tidak akan meneruskan pesan ke jaringan 

yang lain. Sehingga, meminimalkan kemungkinan node  yang sama mendapatkan pesan yang 

sama berulang kali. Berdasarkan hal tersebut, OLSR disebut sebagai pembaharuan dari versi link 

state. 
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3. Quality of Service 

Quality of Service (QoS) adalah parameter pengukuran kualitas dari jaringan. Pada 

praktikum ini ada 3 parameter yang digunakan untuk menganalisa kualitas dari protokol 

routing OLSR yaitu,  

1. Delay adalah waktu yang diperlukan suatu paket data dari source node hingga 

destination node[3].  

2. Throughput adalah kecepatan pengiriman data sampai ditujuan [3] 

3. Packet delivery ratio adalah perbandingan paket yang berhasil diterima dan dikirim 

dalam jaringan  

 

C. Alat dan bahan 

1. Satu buah komputer yang dilengkapi network simulator VEINS, OMNET++ dan 

SUMO 

2. Handout praktikum 

 

D. Langkah  Praktikum 

Pada topik praktikum sebelumnya kita sudah menginstalasi veins, omnet++ dan sumo. 

Untuk memulai melakukan simulasi, beberapa langkah yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut,  

1. masuklah ke folder omnetpp-4.4.1 dan klik mingwenv 

2. ketika sudah masuk dalam mingwenv, ketikkan omnetpp dan tunggu sampai 

omnet++ siap digunakan. Untuk pilihan workspace folder tetaplah menggunakan 

folder C:\Users\user\my_folder\omnetpp-4.4.1\samples, lalu ok. (lihat gambar 

dibawah) 
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3. pilihlah folder inet  examples  manetrouting  net80211_aodv  omnet.ini.  

4. Karena ada beberapa protokol routing yang disajikan maka, berikan komen kepada 

protokol routing yang tidak digunakan yaitu dengan #  

5. Agar memudahkan praktikum dan efisiensi waktu, gantilah simulasi time limitnya 

menjadi 100s dan ubahlah nilai dari number host sesuai dengan yang diminta pada 

soal praktikum dan number fix host tetap 1 seperti pada gambar dibawah ini, 
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6.  Jangan lupa untuk merekam data simulasi baik vector maupun scalar, karena 

berguna untu melakukan analisa seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini,  

 

7. Jika semua parameter sudah dijalankan, program dapat langsung dijalankan. Agar 

mempersingkat waktu praktikan diminta untuk memperhatikan isi dari parameter-

parameter yang terbentuk sehingga dapat mengetahui cara kerja dari OLSR yang 

ada di omnet++.  

8. Selanjutnya, untuk proses running praktikan dapat memilih pilihan until, lalu OK, 

sehingga proses running tidak akan memakan waktu terlalu lama.  
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9.  Jika sudah selesai menjalankan simulasi, akan terdapat 1 folder baru didalam folder 

net80211_aodv yaitu folder result. Bukalah folder result lalu klik kanan pada file 

olsr  open with  new analysis  

 

10. Beri nama file tersebut dengan OLSR, lalu ok 
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11. Akan didapat tampilan sebagai berikut, dan silakan mencari data yang diinginkan 

sesuai dengan yang diminta untuk soal praktikum topik 2 
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E. Hasil dan Analisis 

1. OLSR memiliki waktu delay yang paling kecil dibandingkan dengan AODV dan 

DYMO. Hal ini dikarenakan OLSR bekerja secara link state yaitu dengan 

menggunakan jarak terpendek untuk sampai ke tujuan sehingga, pengiriman pesan 

lebih cepat dibandingkan dengan AODV dan DYMO. 

2. Throughput yang dihasilkan OLSR paling tinggi dibandingkan AODV dan DYMO. 

Hal ini dikarenakan OLSR menggunakan 2 pesan yaitu, pesan hello dan pesan 

topology control (TC)  dalam  penyebaran  paket. Pesan hello bertugas untuk 

menemukan informasi kondisi link dan node tetangga. Pesan hello juga akan memilih 

MPR selector set yang bertugas untuk memilih node tetangga yang bertindak sebagai 

node MPR. Melalui pesan hello ini, node pengirim dapat menentukan node MPR-nya. 

Pesan hello hanya dikirim sejauh 1 hop, sedangkan pesan TC dikirim secara 

broadcast ke seluruh jaringan. Manfaat dari pesan TC yaitu untuk menyebarkan 

informasi tentang node tetangga yang telah ditetapkan sebagai MPR tak terkecuali 

MPR selector. TC disebarkan secara periodik dan hanya node MPR yang dapat 
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meneruskan pesan TC  sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dibandingkan 

dengan DYMO dan AODV. 

3. OLSR memiliki packet delivery ratio (PDR) terbaik dibandingkan AODV dan 

DYMO baik dalam skenario 25 node dan 50 node. Hal ini karena, OLSR melakukan 

pencarian rute terpendek, sehingga OLSR lebih cepat beradaptasi dengan adanya 

pertambahan node ada. 

Dari hasil dan analisis ini, di dapat bahwa unjuk kerja OLSR cocok untuk digunakan 

di dalam VANET dan juga memiliki unjuk kerja yang baik dibanding dengan AODV dan 

DYMO. 

 

F. Soal Praktikum 

Analisalah hasil keluaran delay, throughput dan Packet delivery order dari routing 

protokol DYMO, dengan menggunakan 25 node dan 50 node. 

 

G. Daftar Pustaka 

1. Basagni, Stefano[Ed], Conti, Marco, Giordano, Silvia, Stojmenovic,Ivan, “Mobile Ad 

hoc Networking”, Canada, 2004 

2. Tonnesen, Andreas, “Mobile Ad-Hoc Networks,” [Online], www.olsr.org, diakses 

pada tanggal 31 Mei 2014. 

3. Forouzan, Behrouz, “Data Communications and Networking”, Fourth edition 
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LAMPIRAN C 

PEDOMAN PRAKTIKUM 

TOPIK 3 : Pengenalan dan Pembuatan Simulasi Jaringan dengan protokol routing AODV 

 

A. Tujuan  

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami protokol routing AODV 

2. Mahasiswa dapat menghitung throughput, delay dan packet delivery ratio dari AODV 

B. Dasar Teori 

1. Protokol Routing reaktif 

Protokol routing reaktif adalah protokol routing yang akan terbentuk jika terdapat 

permintaan informasi dari node. Protokol routing reaktif bekerja dengan cara membentuk 

tabel routing jika ada permintaan pembuatan rute baru. 

Contoh dari routing protokol proaktif yang dirancang untuk mobile ad hoc network 

adalah Ad hoc on Demand Distance Vector Routing (AODV) dan Dynamic Manet on Demand 

(DYMO) 

 

2. Protokol routing AODV 

AODV adalah algoritma permintaan yang membangun rute antara node yang 

dibutuhkan oleh sumber node. AODV dapat digunakan pada multicast atau unicast routing. 

Pesan-pesan yang digunakan dalamm AODV adalah Route Request (RREQ), Route Reply 

(RREP) dan Route Error (RERR). Pesan-pesan tersebut dikirim menggunakan pengalamatan 

IP.  

Dalam pengalamatan IP, pesan tersebut ditambahkan header yang berfungsi untuk 

menentukan alamat yang akan dituju. Setelah sampai di penerima, IP header tersebut akan 

dipecah untuk mengetahui isi pesan yang dikirim. Pesan yang dikirim memiliki time to live 

yang dibawa oleh header pada IP. Selama koneksi dari pengirim ke penerima telah valid, 

algoritma AODV tidak akan melakukan pencarian rute lagi. Sebaliknya ketika diperlukan rute 

ke penerima yang baru, maka pengirim akan menyebarkan pesan route request (RREQ) 
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secara broadcast ke semua node tetangga seperti pada gambar 3. Node tetangga yang 

menerima RREQ akan mengirim pesan balasan berupa RREP jika node tersebut adalah 

penerima atau memiliki rute ke penerima. Node yang mengetahui rute ke penerima disebut 

node penghubung. Baik node penghubung dan penerima akan menyimpan informasi baru 

yang dibawa oleh RREQ, kemudian mengirim RREP ke pengirim. Setiap node yang dilewati 

RREP akan membentuk suatu rute sendiri menuju pengirim. Jadi melalui pesan RREP inilah 

rute end to end antara pengirim ke penerima terbentuk. Pengirim akan menerima pesan RREP 

yang berisi informasi tentang alamat pengirim, alamat penerima, nomor urutan dari penerima, 

hop count dan waktu hidup pesan. Sumber akan mengganti rute apabila rute yang baru 

memiliki nomor urutan yang lebih besar dan hop count yang lebih sedikit dari rute yang ada 

saat ini.  Selama rute terbentuk, setiap node dalam jaringan memantau kondisi link di 

depannya untuk mengantisipasi adanya kerusakan.  

Apabila sebuah rute mengalami kerusakan atau terputus, maka node yang terhubung 

pada link tersebut akan memberitahukan ke seluruh node bahwa rute tersebut rusak. 

Kemudian node yang bersangkutan akan menyebarkan RERR ke seluruh node tetangga 

hingga ke pengirim. RERR mengindikasikan bahwa penerima tidak dapat dicapai melalui rute 

yang rusak. Oleh karena itu pengirim harus menyebarkan RREQ secara ulang[1][2]. 

 

Gambar 1. Algoritma AODV 

 

3. Quality of Service 

Quality of Service (QoS) adalah parameter pengukuran kualitas dari jaringan. Pada 

praktikum ini ada tiga parameter yang digunakan untuk menganalisa kualitas dari protokol 

routing OLSR yaitu,  
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1. Delay adalah waktu yang diperlukan suatu paket data dari source node hingga 

destination node[3].  

2. Throughput adalah kecepatan pengiriman data sampai ditujuan [3] 

3. Packet delivery ratio adalah perbandingan paket yang berhasil diterima dan dikirim 

dalam jaringan  

 

C. Alat dan bahan 

a. Satu buah komputer yang dilengkapi network simulator VEINS, OMNET++ dan 

SUMO 

b. Handout praktikum 

 

D. Langkah  Praktikum 

Pada topik praktikum sebelumnya kita sudah menginstalasi veins, omnet++ dan sumo. 

Untuk memulai melakukan simulasi, beberapa langkah yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut,  

1. masuklah ke folder omnetpp-4.4.1 dan klik mingwenv 

2. ketika sudah masuk dalam mingwenv, ketikkan omnetpp dan tunggu sampai 

omnet++ siap digunakan. Untuk pilihan workspace folder tetaplah menggunakan 

folder C:\Users\user\my_folder\omnetpp-4.4.1\samples, lalu ok. (lihat gambar 

dibawah) 
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3. pilihlah folder inet  examples  manetrouting  net80211_aodv  omnet.ini.  

4. Karena ada beberapa protokol routing yang disajikan maka, berikan komen kepada 

protokol routing yang tidak digunakan yaitu dengan #  

5. Agar memudahkan praktikum dan efisiensi waktu, gantilah simulasi time limitnya 

menjadi 100s dan ubahlah nilai dari number host sesuai dengan yang diminta pada 

soal praktikum dan number fix host tetap 1 seperti pada gambar dibawah ini, 
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6.  Jangan lupa untuk merekam data simulasi baik vector maupun scalar, karena 

berguna untu melakukan analisa seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini,  

 

7. Jika semua parameter sudah dijalankan, program dapat langsung dijalankan. Agar 

mempersingkat waktu praktikan diminta untuk memperhatikan isi dari parameter-

parameter yang terbentuk sehingga dapat mengetahui cara kerja dari AODV yang 

ada di omnet++.  

8. Selanjutnya, untuk proses running praktikan dapat memilih pilihan until, lalu OK, 

sehingga proses running tidak akan memakan waktu terlalu lama.  
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9.  Jika sudah selesai menjalankan simulasi, akan terdapat 1 folder baru didalam folder 

net80211_aodv yaitu folder result. Bukalah folder result lalu klik kanan pada file 

aodv  open with  new analysis  

 

10. Beri nama file tersebut dengan AODV, lalu ok 
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11. Akan didapat tampilan sebagai berikut, dan silakan mencari data yang diinginkan 

sesuai dengan yang diminta untuk soal praktikum topik 2 
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E. Hasil dan Analisis 

Hasil delay, throughput dan packet delivery ratio dari AODV bergantung dengan 

jumlah node yang digunakan. Semakin banyak node yang digunakan maka unjuk kerja dari 

AODV akan semakin jelek.  

Jadi, AODV sangat bergantung dengan banyaknya node sehingga kurang cocok 

digunakan dalam jaringan VANET. Karena, node dalam jaringan ad hoc bergerak tidak 

teratur sehingga dibutuhkan protokol routing yang cepat beradaptasi dengan perubahan 

topologi dari jaringan. 

 

F. Soal Praktikum 

Analisalah hasil keluaran delay, throughput dan Packet delivery order dari routing 

protokol DYMO, dengan menggunakan 25 node dan 50 node. 

 

G. Daftar Pustaka 

a. Basagni, Stefano[Ed], Conti, Marco, Giordano, Silvia, Stojmenovic,Ivan, “Mobile 

Ad hoc Networking”, Canada, 2004 

b. Khan, Imran, “Performance Evaluation Of AD HOC Routing Protocols For 

Vehicular Ad Hoc Network”, Mohammad Ali Jinah University, 2009 

c. Forouzan, Behrouz, “Data Communications and Networking”, Fourth edition 
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LAMPIRAN D 

PEDOMAN PRAKTIKUM 

TOPIK 4 : Pengenalan dan Pembuatan Simulasi Jaringan dengan protokol routing DYMO 

 

A. Tujuan  

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami protokol routing DYMO 

2. Mahasiswa dapat menghitung throughput, delay dan packet delivery ratio dari 

DYMO 

B. Dasar Teori 

1. Protokol routing DYMO 

DYMO merupakan routing protokol yang bekerja di multi hop wireless networks. 

DYMO merupakan penerus dari AODV dan memiliki design yang sederhana serta gampang 

diimplementasikan. Operasi dasar dari DYMO adalah route discovery dan route maintance.  

Cara kerja dari DYMO adalah jika terdapat permintaan pengiriman pesan maka 

untuk mengetahui jalan ke node penerima maka akan diinisialisasi operasi route discovery. 

Sebuah pesan RREQ dikirimkan ke jaringan dan tiap node yang berpartisipasi dalam 

penyebaran pesan dan menyimpan sumber rute.  

Ketika node penerima sudah menerima RREQ maka node tersebut akan 

mengirimkan RREP ke node pengirm sebagai tanda bahwa pesan yang dikirimkan telah 

diterima. Setiap node yang menerima RREP akan membuat rute ke node pengirim sampai 

RREP diterima di node pengirim [1] 
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Gambar 1. AODV vs DYMO 

2. Quality of Service 

Quality of Service (QoS) adalah parameter pengukuran kualitas dari jaringan. Pada 

praktikum ini ada 3 parameter yang digunakan untuk menganalisa kualitas dari protokol 

routing OLSR yaitu,  

1. Delay adalah waktu yang diperlukan suatu paket data dari source node hingga 

destination node[2].  

2. Throughput adalah kecepatan pengiriman data sampai ditujuan [2] 

3. Packet delivery ratio adalah perbandingan paket yang berhasil diterima dan dikirim 

dalam jaringan  

 

C. Alat dan Bahan 

a. Satu buah komputer yang dilengkapi network simulator VEINS, OMNET++ dan 

SUMO 

b. Handout praktikum 

 

D. Langkah  Praktikum 

Pada topik praktikum sebelumnya kita sudah menginstalasi veins, omnet++ dan 

sumo. Untuk memulai melakukan simulasi, beberapa langkah yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut,  

1. masuklah ke folder omnetpp-4.4.1 dan klik mingwenv 
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2. ketika sudah masuk dalam mingwenv, ketikkan omnetpp dan tunggu sampai 

omnet++ siap digunakan. Untuk pilihan workspace folder tetaplah menggunakan 

folder C:\Users\user\my_folder\omnetpp-4.4.1\samples, lalu ok. (lihat gambar 

dibawah) 

 

3. pilihlah folder inet  examples  manetrouting  net80211_aodv  omnet.ini.  

4. Karena ada beberapa protokol routing yang disajikan maka, berikan komen kepada 

protokol routing yang tidak digunakan yaitu dengan #  

5. Agar memudahkan praktikum dan efisiensi waktu, gantilah simulasi time limitnya 

menjadi 100s dan ubahlah nilai dari number host sesuai dengan yang diminta pada 

soal praktikum dan number fix host tetap 1 seperti pada gambar dibawah ini, 
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6.  Jangan lupa untuk merekam data simulasi baik vector maupun scalar, karena 

berguna untu melakukan analisa seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini,  

 

7. Jika semua parameter sudah dijalankan, program dapat langsung dijalankan. Agar 

mempersingkat waktu praktikan diminta untuk memperhatikan isi dari parameter-

parameter yang terbentuk sehingga dapat mengetahui cara kerja dari DYMO yang 

ada di omnet++.  
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8. Selanjutnya, untuk proses running praktikan dapat memilih pilihan until, lalu OK, 

sehingga proses running tidak akan memakan waktu terlalu lama.  

 

9.  Jika sudah selesai menjalankan simulasi, akan terdapat 1 folder baru didalam folder 

net80211_aodv yaitu folder result. Bukalah folder result lalu klik kanan pada file 

dymo  open with  new analysis  
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10. Beri nama file tersebut dengan DYMO, lalu ok 

 

11. Akan didapat tampilan sebagai berikut, dan silakan mencari data yang diinginkan 

sesuai dengan yang diminta untuk soal praktikum topik 2 
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E. Hasil dan Analisis 

DYMO yang merupakan perbaikan dari AODV mempunyai unjuk kerja yang lebih 

baik daripada AODV dalam hal delay. Walaupun DYMO bekerja hop by hop, tapi waktu 

delay yang dibutuhkan tidak selama AODV karena adanya penambahan informasi berupa 

informasi node apa saja yang ikut serta di dalam pengiriman. Sehingga, jika terjadi kegagalan 

pengiriman maka rute tersebut akan langsung dihapus dan tidak akan digunakan lagi untuk 

mengirimkan pesan ke tujuan tersebut. Sedangkan, pada AODV ada kemungkinan rute yang 

sama digunakan lagi untuk pengiriman walaupun sebelumnya gagal.  

Untuk unjuk kerja throughput dan packet delivery ratio  dari DYMO, hampir sama 

dengan AODV karena cara kerja yang digunakan sama yaitu hanya memiliki satu jenis pesan 

hello dan hop by hop. Jika DYMO diimplementasikan di dalam jaringan VANET yang hanya 

mementingkan waktu pengiriman yang cepat dan tanpa memperhitungkan kegagalan 

pengiriman yang mungkin terjadi, maka DYMO merupakan pilihan yang tepat. 

F. Soal Praktikum 

Analisalah hasil keluaran delay, throughput dan Packet delivery order dari routing 

protokol DYMO, dengan menggunakan 25 node dan 50 node. 

G. Daftar Pustaka 

a. Khan, Imran, “Performance Evaluation Of AD HOC Routing Protocols For 

Vehicular Ad Hoc Network”, Mohammad Ali Jinah University, 2009 

b. Forouzan, Behrouz, “Data Communications and Networking”, Fourth edition 

 

 




