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Resumo
QUEIROZ, E. M. G. Redes ópticas multidomínio: métodos de escolha de nós de borda e algoritmo
de roteamento de tráfego. 2012, 138 f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo.

A crescente demanda de tráfego em redes de acesso pressiona a melhor utilização das redes
backbone, que são utilizadas para transporte de grandes taxas de dados em diversos domínios
(Sistemas Autônomos, SAs). Com o aumento destas redes, aumenta-se a complexidade de
topologia das interligações entre domínios. Desta maneira, roteamento de tráfego e pontos de
interconexão de SAs (nós de borda) são questões importantes para o desempenho destas redes,
que são operadas por diversos provedores que podem utilizar protocolos de comunicação
distintos.
Neste sentido, o roteamento interdomínio apresenta desafios como a publicação ou não de
informações de parâmetros de rede de SAs e como tratar esta questão de maneira globalizada,
com novos protocolos e suas especificações. Em termos de pontos de interconexão de SAs, a
especificação dos locais onde enlaces inter-redes são conectados aos domínios são importantes
para seu desempenho, já que são responsáveis por toda troca de tráfego entre redes distintas.
O trabalho considera redes ópticas opacas e translúcidas em cenário multidomínio com
bandas multigranulares. Neste cenário é estudado um algoritmo de roteamento multidomínio. No
trabalho também é feito um planejamento, especificando em quais nós serão conectados enlaces
interdomínio.
A principal contribuição deste trabalho é o estudo de planejamento de enlaces interdomínio,
com a proposta de um método para escolha de nós de borda (sistematização), com objetivo de
diminuir a probabilidade de bloqueio interdomínio. A sistematização é baseada em estudos de
resultados de algoritmo genético desenvolvido para o mesmo propósito e sua utilização diminui
em até 42% o bloqueio interdomínio.
Um algoritmo de alocação de banda também foi desenvolvido para redes multidomínio, que
considera parâmetros da camada de rede e óptica para o cálculo de peso de enlaces para
encontrar caminhos ópticos entre nós fonte e destino. Os resultados mostram diminuição de até
35% no bloqueio interdomínio com a modificação feita em algoritmo proposto na literatura.
Palavras-chave: 1. Redes ópticas multidomínio. 2. Algoritmo de roteamento multidomínio 3. Nós de
borda de sistemas autônomos (SA). 4. Algoritmos genéticos para redes ópticas multidomínio.
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Abstract
QUEIROZ, E. M. G. Multidomain optical networks: methods for border nodes selection and traffic
routing algorithm. 2012, 138 p., Thesis (Doctorate) – São Carlos School of Engineering – University of
Sao Paulo

The huge demand for traffic in last mile networks push the better utilization of backbone
networks, which are used to transport large data rates in several domains (Autonomous Systems,
ASs). With this growth, the topology complexity of interdomain links increases. Then, traffic
routing and interconnection points of ASs (border nodes) are relevant questions for the
performance of these networks, which are managed by several providers that can use distinct
communications protocols.
Thus, the interdomain routing presents challenges such as the decision on publishing or not
the network´s parameters from ASs and how to deal with this issue in a global way, with new
protocols and its specifications. For interconnection points between ASs, the points where
interdomain links are connected are important for their performances, since they are responsible
for all traffic exchange between distinct networks.
This work considers opaque and translucent optical networks in a multidomain scenario with
multigranular data rates. In this scenario a multidomain routing algorithm is studied and a
network planning is developed, specifying the nodes where interdomain links are connected.
The main contribution of this work is the planning of interdomain links, with the proposal of a
method for border nodes selection (systematization), with the objective of decreasing the
interdomain blocking probability. The systematization is based on the results from a genetic
algorithm developed for the same purpose and its utilization decrease up to 42% of the
interdomain blocking.
A bandwidth allocation algorithm was also created for multidomain scenarios, that considers
parameters from network and optical layer for the link weight calculation in order to find optimal
paths. The results show a decreasing of up to 35% for interdomain blocking with a contribution
based on literature’s work.
Keywords: 1. Multidomain optical networks. 2. Multidomain routing algorithm. 3. Border nodes of
autonomous systems (AS). 4. Genetic algorithm for multidomain optical networks.
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1. Introdução
O aumento expressivo do tráfego de informações nos últimos anos em redes de acesso tem gerado
impacto direto na operação das redes backbones. Para prover maior capacidade de tráfego a estas redes, a
tecnologia WDM (wavelength division multiplexing) destaca-se pela sua grande capacidade de
transmissão de dados. Como parte integrante desta capacitação, os OXCs (optical cross-connects) e
OADMs (optical add-drop multiplexer) exercem papel importante, pois compõem a estrutura principal de
equipamentos que estabelecem comunicação entre nós da rede. Para a padronização da infraestrutura da
rede, o padrão ASON (automatic switched optical network) é especificado pela ITU-T, enquanto que o
plano de controle GMPLS (generalized multiprotocol label switching) é especificado pela IETF (Internet
Engineering Task Force) e é extensão do protocolo MPLS (multiprotocol label switching).
As redes de grande capacidade foram estruturadas para atender demandas de tráfego de regiões distintas.
Cada infraestrutura de equipamentos e enlaces é denominada domínio, que apresenta parâmetros como
especificações de gerenciamento, relações de confiança, esquemas de garantia de serviço (SLA – Service
Level Agreement) e atribuições de gerenciamento de rede. Para a comunicação global entre as redes, os
diversos domínios são interconectados por meio de interfaces padronizadas, como a E-NNI (external
network-to-network interface) ou a UNI (user-to-network interface) [1]. O aumento do número de
domínios tem relação direta com o crescimento do número de provedores de serviços, que gerenciam suas
próprias redes, podendo utilizar tecnologias diferentes.
Redes de telecomunicações apresentam grande capacidade de transmissão de dados entre diversos
pontos em regiões geográficas extensas ou pequenas. Esta infraestrutura aloca tráfegos oriundos de várias
redes menores e formam a estrutura principal de transmissão de dados, fazendo a interconexão de todas
elas. Desta maneira, a internet está dividida atualmente em múltiplos domínios chamados sistemas
autônomos (SAs) (AS – autonomous systems). Na internet, os protocolos de gateway internos (IGPs interior gateway protocols) executam o roteamento de tráfego dentro de cada domínio e os protocolos de
borda de gateway (BGP - border gateway protocol) fazem o roteamento de tráfego entre múltiplos
1

1.

Introdução

domínios. As mudanças de topologia são computadas por meio de mudanças nas tabelas de roteamento
dos algoritmos [2]. A computação de caminhos ópticos entre vários domínios pode ser feita utilizando
BRPC (backward recursive PCE-based computation) [3],[4], que utiliza árvore de menores caminhos
(VSPT – virtual shortest path tree) nos módulos PCE (path computation element) de todos SAs, sem
necessidade de compartilhamento de informações de topologia ou recursos de cada SA. O uso de tal
técnica resulta em escolha de menor caminho possível entre nós fonte e destino, pois cada domínio gera
árvore de menores caminhos locais e o envia para o PCE do domínio do nó fonte, que computa o caminho
utilizando, por exemplo, CSPF (constrained shortest path first).
Em redes ópticas backbones a computação de caminhos é realizada pelos algoritmos RWA (routing and
wavelength assignment), que são responsáveis pela computação de caminhos ópticos e de comprimento de
onda para cada conexão que precisa ser alocada em um sistema que utiliza diversos comprimentos de onda
(WDM) e topologias [1]. O desempenho dos algoritmos RWA é influenciado pelo fator de agregação
(grooming), modelo de roteamento para conexões, sistema de balanceamento de matriz de rotas e também
pelo planejamento físico das conexões de fibra, que envolve topologia de interconexão entre sistemas
autônomos, que constituem infraestruturas próprias de redes de provedores de serviço. A topologia de
interconexão engloba nós de borda, ou seja, nós que estabelecem enlaces com outros domínios. O
funcionamento dos algoritmos RWA pode ter como base diversos parâmetros, como banda e número de
amplificadores ópticos, que são oriundos de mais de uma camada de rede. Desta maneira, há parâmetros
de camada óptica, como BER (taxa de erro de bit) e também parâmetros de camada eletrônica, como
banda disponível em enlaces. Estes parâmetros são utilizados para executar procedimentos na rede, como
alocação de recursos, e são considerados para a atualização da matriz de roteamento [1]-[8].
As redes ópticas backbones podem ser classificadas quanto ao tipo de nós. Desta maneira, em uma rede
transparente todo roteamento é realizado no domínio óptico enquanto que em uma rede opaca o
roteamento é realizado no domínio eletrônico. Entre essas duas configurações, a rede translúcida é aquela
em que alguns nós da rede contêm módulos de conversão óptica-eletrônica-óptica (OEO – optical-
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electrical-optical) para a regeneração e conversão de comprimentos de onda. Apesar dos benefícios das
redes transparentes, há fatores de degradação de sinais como atenuação, ruído e dispersão [9], [10]. Desta
maneira, com o uso de alguns nós com conversão OEO o sinal óptico pode ser utilizado em distâncias
maiores, com a utilização de regeneração 3R (reamplification, reshaping e retiming). Vários estudos são
desenvolvidos nesta área, em que as vantagens e desvantagens são abordadas no intuito de elucidar as
condições de uso de cada tipo de rede. As redes transparentes, apesar de fatores de degradação, têm como
vantagem utilizar menos energia e ter menos restrições quanto à compatibilidade de protocolos, como
ocorre nas redes opacas e translúcidas. Porém, o crescente aumento de gerenciamento de tráfego e o
volume cada vez maior de produção de dispositivos de conversão OEO aumentam seu uso. Duas das redes
consideradas para o estudo deste trabalho são translúcidas, para que se possa situar a abordagem em um
cenário de transição tecnológica em termos de investimento em infraestrutura de conversão OEO. A
terceira rede multidomínio considerada é opaca, de acordo com o trabalho onde foi apresentada [2].
As redes multidomínio apresentam características complexas de roteamento, pois a interconexão de um
SA com outro necessita de protocolos que sinalizem informações de disponibilidade de recursos de cada
domínio, como banda, topologia e caminhos para que o cálculo do peso de cada enlace seja feito baseado
na matriz de rotas de cada domínio. Na camada eletrônica de rede, o procedimento de envio de
informações do estado dos enlaces da rede precisa ser realizado periodicamente para que protocolos de
roteamento como BGP ou OSPF-TE (open shortest path first – traffic engineering) possam atualizar suas
respectivas tabelas [11], [12]. Cada sistema autônomo visualiza toda a rede na qual está conectado,
dependendo de como é realizado o envio das informações. No caso de domínios distintos que operam com
protocolos de sinalização diferentes, a procura pelo caminho interdomínio pode ser segmentada em cada
SA para encontrar caminhos ópticos entre o nó fonte ou destino até o nó roteador de borda e, em seguida,
encontrar o caminho total. A árvore de caminhos ótimos em cada domínio também pode ser encontrada
para o cálculo do caminho global entre nó fonte e destino, utilizando esquema de roteamento BRPC. No
caso de domínios distintos com os mesmos protocolos de sinalização, o caminho óptico pode ser
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encontrado de maneira contígua, ou seja, diretamente no nó origem da requisição de conexão, utilizando
informações de parâmetros de enlaces na topologia de rede [11]. As informações destes parâmetros em
cada domínio são utilizadas no cálculo de pesos dos enlaces para a matriz de rotas, utilizada na
computação de caminhos ópticos. O balanceamento dos pesos define a prioridade que cada enlace terá no
cálculo do caminho entre nó fonte e destino. Os pesos podem ser baseados na distância entre cada nó e
também em diversos parâmetros oriundos da camada de rede e óptica. O cálculo de valores pequenos de
acordo com parâmetros escolhidos significa que o enlace terá maior prioridade para algoritmo de menor
caminho. A computação de pesos baseada em parâmetros que definem de forma apurada a situação de
cada enlace pode levar a uma melhoria de desempenho, pois os caminhos ópticos calculados
proporcionam melhor distribuição de tráfego, evitando gargalos de tráfego em alguns nós. A engenharia
de tráfego (TE – traffic engineering) em uma rede interdomínio tem sido foco de muitas pesquisas devido
ao alto grau de complexidade para o cálculo de balanceamento de enlaces utilizando envio de
informações. Desta maneira, as principais preocupações são como escolher as melhores informações de
status de enlaces para o processamento efetivo de QoS e como alocar caminhos ópticos utilizando
informações de topologia e otimizar recursos de banda, utilizando como cenários redes translúcidas e
opacas [1].
Acompanhando a aplicabilidade da engenharia de tráfego (TE) em redes multidomínio, o planejamento
de rede é outro ponto essencial para seu funcionamento e que apresenta como dificuldade principal a
estratégia de conexão interdomínio e estabelecimento de quais nós são nós de borda gateways [7], aqueles
que estabelecem conexão com outros domínios. As disposições físicas dos enlaces que conectam sistemas
autônomos influenciam diretamente o desempenho de sistemas multidomínio, pois a característica de
tráfego de cada SA contém parâmetros que podem ser utilizados para escolhas criteriosas de nós de borda.
Nós que são escolhidos por meio da proximidade geográfica, no caso de topologias de redes em países
distintos, representam escolhas diretas, pois seguem o fator distância e facilidade de acesso para escolha,
porém podem ser gargalos de tráfego nas interconexões de rede. A escolha baseada em critérios de tráfego
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e de topologia diminui possíveis gargalos, aumentando o desempenho e diminuindo bloqueios de
conexões.
Para a configuração de topologia de rede óptica algumas pesquisas abordam aspectos em que são
computados parâmetros como betweenness (centralidade de intermediação), que mede a centralidade de
um nó, ou seja, o quanto de menores caminhos na rede passa por ele [16]. Com o uso deste parâmetro é
possível construir configurações de topologia de rede com o objetivo de estudar seu comportamento
baseado em sua probabilidade de bloqueio.
Neste trabalho será abordado o estudo de escolha de nós de borda que fazem a interconexão de vários
domínios com a proposta de um método sistemático para o procedimento. Neste estudo também é
proposta uma função para o cálculo de pesos de enlaces ópticos para a matriz de rotas, na qual é baseado o
algoritmo RWA para a escolha de caminhos ópticos.

1.1. Trabalhos Relacionados
Os trabalhos relacionados com este estudo diferenciam-se na abordagem do tema “redes interdomínio”.
Na evolução das redes para plano de controle ASON e GMPLS, os trabalhos apresentam, a partir de
meados da década passada, abordagens que incorporaram novas resoluções, como PCE, BRPC e
esquemas de roteamento interdomínio. As principais diretivas dos trabalhos relacionados são:
1. Alguns tratam especificamente de redes DWDM com plano de controle ASON [2], [17]-[27],
utilizando a arquitetura para tratar de problemas de roteamento multidomínio, balanceamento de pesos de
enlaces e carga de tráfego entre comprimentos de onda. Em [2], base do estudo de roteamento do trabalho,
os autores também propõem uma função peso para balanceamento de pesos de enlaces ópticos, porém o
mecanismo não leva em conta aspectos de banda livre por enlace;
2. O estudo da técnica BRPC é abordado em artigos como [4] e [5], que propõem mudanças em
sinalizações específicas do esquema, como na escolha da sequência de domínios escolhida para a troca de
árvores de menores caminhos (VSPT);
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3. Estudos que utilizam plano de controle GMPLS [1], [7], [28]-[38] tratam o problema de informações
de status de enlaces e de simplificação de topologias de rede para a esquematização de diretivas de
roteamento;
4. Alguns trabalhos realizam estudo de desenvolvimento de frameworks e algoritmos para roteamento
interdomínio [39]-[51], analisando suas diferenças nas interfaces, como E-NNI, e criando esquemas em
plataformas IP e sistemas de QoS;
5. Trabalhos que comparam novas técnicas com o algoritmo BGP/OBGP [52], [53], com propostas de
modelos de controle de roteamento;
6. Alguns estudos, [13]-[15], [54]-[55], abordam escolha de enlaces e fluxos de tráfego entre sistemas
autônomos utilizando algoritmos genéticos. Os trabalhos abordam o problema de escolher melhores rotas
de saída/entrada de cada domínio e os melhores domínios intermediários até o nó destino.
Em relação à abordagem no tratamento de alocação de recursos nas redes estudadas, são utilizados
parâmetros para controle de caminhos ópticos, controle de mensagens de sinalização e alguns utilizam
métricas de custo para melhoria de roteamento por meio de simplificação de topologias da rede para
conseguir melhor distribuição de recursos. Apesar de poucos, alguns trabalhos estabelecem métricas que
levam em conta, por exemplo, parâmetros de protocolos de plano de controle, parâmetros de custos de
caminhos ópticos, mas não consideram a relação de banda por dispositivos de rede, como regeneradores
ópticos [2], [17].
Para planejamento de redes multidomínio, a literatura apresenta poucos trabalhos específicos abordando
uso de otimização para escolha ou alocação de nós de borda. Nenhum deles aborda a escolha de nós de
borda como parte da topologia multidomínio. As principais abordagens envolvem uso de algoritmos
genético para o cálculo de caminhos ótimos de saída, cujo nó fonte está no próprio domínio e caminhos
ótimos de entrada, cujo nó destino está no próprio SA e também mapeamento de níveis de SLA entre
domínios distintos de acordo com a situação do tráfego interdomínio.
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1.1.1.Contribuições do trabalho
Neste trabalho é abordado o planejamento de nós de borda em topologias multidomínio em redes ópticas
translúcidas e também é proposto um roteamento de tráfego multibanda. O trabalho tem como objetivo
principal tratar o planejamento de redes multidomínio, que envolvem estudos de parâmetros para a escolha
de nós que fazem troca de tráfego entre sistemas autônomos. Alguns trabalhos, [13]-[15], [54]-[55],
abordam o planejamento multidomínio com técnicas de algoritmo genético, porém não tratam diretamente
a escolha de quais nós serão de borda. Em termos de roteamento, alguns trabalhos, como [2], abordam o
roteamento com técnicas de balanceamento de pesos de enlaces, porém não levam em conta parâmetros
como banda disponível no enlace. Problemas de roteamento são abordados com estudos de tipos de
informações de rede que podem ser utilizados para balanceamento de enlaces na computação de caminhos
ópticos intra e interdomínio. A topologia da rede também é estudada com mudanças em enlaces
interdomínio seguindo o cálculo de centralidade de intermediação (betwenness) de cada nó e aferindo o
impacto no desempenho da rede. Adotaremos o termo centralidade para simplificação.
Para planejamento de redes, desenvolvemos neste trabalho um algoritmo genético que tem como função
principal a escolha de nós de borda ótimos, em que suas respectivas localizações influenciam a troca de
tráfego entre domínios distintos, diminuindo a probabilidade de bloqueio interdomínio. O algoritmo
considera, para cada domínio, um conjunto de nós de borda que são denominados cromossomos ou
indivíduos [56], cujos nós são codificados como genes. Há trabalhos envolvendo planejamento de redes
multidomínio que utilizam algoritmo genético para aperfeiçoar a escolha de rotas e capacidade de tráfego
[13], além de selecionar os melhores enlaces entre as redes [14] e mapear fluxos de tráfego interdomínio
em vários níveis de SLA [15]. O uso de algoritmo genético, porém, não é abordado nos trabalhos como
instrumento de escolha de nós de borda, ou seja, como agente de otimização na escolha de pontos de
interconexão em cada domínio. O sistema considera conjuntos de nós de borda para cada domínio para
iniciar o processo de seleção natural característico de algoritmo genético, com cruzamento e mutação.
Tendo como base os padrões de resultados do algoritmo genético, foi desenvolvido um método para
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escolha de nós de borda, levando em conta vetores que contêm a média do número de nós desde o nó fonte
até o nó referência de cálculo e a média de comprimento de caminho até destino final. Este método será
chamado de “sistematização”, para efeito de simplificação. Desta maneira, como contribuição principal, o
trabalho propõe uma sistematização de escolha de nós de borda em redes multidomínio, que tem como
objetivo a diminuição da probabilidade de bloqueio interdomínio. O desenvolvimento da sistematização
foi baseado nos resultados do algoritmo genético implementado. A Tabela 1.1.1 mostra as contribuições
do trabalho.
Para roteamento de conexões, o algoritmo de alocação de recursos interdomínio considera parâmetros da
camada óptica e de rede para a proposta de uma função peso, utilizada para a obtenção de pesos de enlaces
para o cálculo de caminhos ópticos na matriz de rotas. Os parâmetros possuem informações dos estados
dos enlaces da rede, como número total de regeneradores ópticos em cada nó com regeneração OEO e
parâmetros da camada de rede, como a banda disponível em cada enlace óptico. O algoritmo realiza a
disseminação dos status dos enlaces da rede e desta maneira as tabelas de roteamento são atualizadas e
utilizadas para obtenção de k caminhos ópticos para cada solicitação de conexão. Para a escolha de um
caminho óptico dentre k, são consideradas três métricas de custo proposta por [2]: BER, que escolhe o
caminho com menor taxa de erro de bit; RHD (regeneration hop distance), que escolhe o caminho com o
menor número de segmentos em que o sinal foi amplificado e métrica híbrida, que utiliza a métrica BER
apenas se o número de segmentos em que o sinal foi amplificado for igual para todos os caminhos
disponíveis. A função peso proposta neste trabalho é uma melhoria da proposta descrita em [2]. O cálculo
de BER considera detalhes de parâmetros do modelo proposto em [8], conforme mostra o Apêndice II.
Porém, o modelo implementado neste trabalho não analisa o impacto de detalhes do modelo no cálculo da
taxa de erro de bit no algoritmo, pois o objetivo principal é o estudo do comportamento da probabilidade
de bloqueio de conexões de diferentes taxas de bit na camada de rede, utilizando o parâmetro no cálculo
de caminhos ópticos.
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Com objetivo de aferir o comportamento de tráfego multidomínio utilizando técnicas mais rápidas para
escolha de nós de borda, o trabalho aborda mudanças de configuração de topologia de rede dos enlaces
interdomínio baseado no cálculo da centralidade (betweenness) e a configuração de topologia de rede com
uma rede livre de escala [58]. O cálculo da centralidade permite aferir o grau de conexão em que nós estão
conectados à rede com descrição topológica de rede. Esta abordagem permite tomar esta técnica como
parâmetro para comparação com o algoritmo genético e a sistematização desenvolvida.
O trabalho está dividido da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a arquitetura de rede estudada e a
análise utilizando algoritmo genético e sistematização; o Capítulo 3 apresenta os resultados do trabalho
utilizando roteamento proposto para três redes multidomínio distintas. O Capítulo 4 apresenta os
resultados do trabalho utilizando algoritmo genético e sistematização e o Capítulo 5 conclui o trabalho.

Tabela 1.1.1. Principais contribuições do trabalho.
Principais contribuições

Sistematização para escolha direta de nós de borda seguindo parâmetros de
referência, como MTN e MTF (MTN : média do número de nós desde o nó fonte até o
nó de referência; MTF : quantidade média de nós entre o nó referência e destino)
Algoritmo genético para escolha de nós de borda, diminuindo probabilidade de
bloqueio interdomínio.
Função para balanceamento de pesos de enlaces baseado em parâmetros de
camada de rede e camada óptica.
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Neste capítulo serão abordadas as principais características da arquitetura de nó, que especifica como
cada um faz o roteamento de conexões nos comprimentos de onda. Também será abordada a arquitetura
de rede multidomínio, que especifica como as conexões são roteadas entre domínios distintos com base
em parâmetros dos enlaces. O funcionamento do algoritmo de alocação de conexões, o tráfego da rede, os
tipos de nós de domínios estudados e o conceito de centralidade também são abordados. O roteamento
utilizado foi desenvolvido tendo como base o trabalho de [2]. A técnica BRPC [3] é considerada para a
computação de caminhos multidomínio.
Cenários multidomínios podem ser visualizados pela interconexão de vários sistemas administrativos de
operadoras, como mostra a Figura 2.1. Em cada SA, a arquitetura de rede e de nós seguem especificações
de padrões e podem se diferenciar conforme a infraestrutura de cada domínio.

Domínio 1

Domínio 2

Domínio 3

Figura 2.1. Exemplo de cenário multidomínio. Nós destacados são nós de borda e enlaces em destaque
são os de interconexão.

2.1. Arquitetura de nó
Dois tipos de nós OXC são considerados neste trabalho: nós com e sem capacidade de conversão OEO.
Em nós OXC com conversão OEO é considerada a funcionalidade de conversão de comprimento de onda
no domínio eletrônico e a presença de regeneradores ópticos (r), como em [2], em que uma solicitação de
conexão em um comprimento de onda λi pode ser alocada em um comprimento de onda λj se a conversão
for necessária e se um par recepção e transmissão estiver disponível. A Figura 2.1.1 ilustra esta condição.
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A agregação de tráfego (traffic grooming) [6] utiliza a conversão OEO para transmitir mais de uma
conexão em um mesmo comprimento de onda. Desta maneira, pode-se alocar, por exemplo, 2 conexões
de 1,25 Gbps em um comprimento de onda com capacidade de 2,5 Gbps.
Redes ópticas de telecomunicações podem ser classificadas como opacas, translúcidas e transparentes.
As redes opacas são compostas de todos os nós com capacidade de conversão OEO, enquanto as redes
translúcidas são compostas por alguns nós com conversão OEO. As redes transparentes são constituídas
apenas por nós que tratam conexões no domínio óptico e, neste trabalho, estes nós não geram tráfego.
λi

OXC
(OEO)

λi

λj

λi
OXC

Figura 2.1.1. Nó com conversão OEO.
Em nó OXC sem conversão OEO uma solicitação de conexão em um comprimento de onda λi pode ser
alocada apenas no comprimento de onda λi, caso esteja disponível, como pode ser visto na Figura 2.1.1.
As redes consideradas para o estudo neste trabalho são translúcidas e opacas, conforme configuração
simulada no Capítulo 3. O fator de agregação utilizado neste trabalho é 16. Este valor permite estudar
cenários onde se pode ter o maior número de conexões em um comprimento de onda conforme as taxas
de bit escolhidas seguindo padrão SDH/SONET. Desta maneira, em um comprimento de onda com
largura de faixa de 2,5 Gbps pode-se alocar até 16 conexões de 155 Mbps, que é a menor taxa de bit
adotada.

2.2. Tipos de nós de domínios
Em redes multidomínio, define-se um nó em especial como nó de borda, aquele que possui enlaces com
outros domínios. Nós de borda de domínios podem ser divididos em dois tipos: nós de borda do tipo
peering (Figura 2.2.1a) e nós de borda do tipo shared (Figura. 2.2.1.b) [2]. Nós de borda do tipo peering
12
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têm suas funcionalidades sobre um domínio específico, enquanto que nós de borda de domínio do tipo
shared têm suas funcionalidades sobre um ou mais domínios, interconectando-os, como no caso mostrado
na Figura 2.2.1.b. Os demais nós são chamados de nós interiores de domínio.

(a)

(b)

Figura 2.2.1. Tipos de nós de borda. Figura (a): nós de borda tipo peering. Figura (b): nós de borda tipo
shared.
Apesar da denominação, o principal conceito relacionado aos nós de borda é o de nós por onde o tráfego
interdomínio é encaminhado tanto para o interior quanto para o exterior dos SAs. Desta maneira, nós de
borda podem também estar presentes em qualquer posição dentro de uma rede que se estende por todo um
país. Estes pontos também são conhecidos como pontos de troca de tráfego (PTT). Um estudo sobre
cenários de redes multidomínio considerando a questão de nós de borda é feito no Apêndice VI.
Analogamente, o mesmo pode ser aplicado à denominação nós interiores de domínio, que podem estar em
limites geográficos das redes, porém não participam diretamente da troca de tráfego com outros domínios.
A Figura 2.2.2 mostra um exemplo de cenário multidomínio onde nós de borda não estão nos limites
geográficos de cada sistema autônomo. Fazendo analogia à parte geográfica de um país, todo roteamento
entre as redes é feito nos nós destacados por bordas pretas que não estão nos limites do domínio. O
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tráfego externo chega até cada nó de borda por meio de reserva de fibra óptica. Desta maneira, os enlaces
em cor vermelha dentro de cada domínio podem ser utilizados para reserva de banda ou fibras ópticas
exclusivas, para que todo tráfego interdomínio seja encaminhado para os nós de borda por meio dos nós
que estão no limite geográfico. As conexões interdomínio que utilizam enlaces entre os nós de borda e
nós próximos aos limites geográficos dos domínios não disputam banda com conexões intradomínio, pois
utilizam infraestrutura reservada.

Domínio 1

Domínio 2

Figura 2.2.2. Interconexão de redes utilizando nós de borda no interior geográfico dos domínios; linhas
vermelhas são enlaces interdomínio utilizando infraestrutura de enlaces intradomínio; linhas azuis são
enlaces intradomínio, respectivamente; nós destacados são nós de borda.
Neste trabalho é adotada a configuração peering, em que todos os nós de borda têm funcionalidade de
conversão OEO e os nós interiores de domínio podem ter ou não esta funcionalidade. Esta configuração
foi adotada, pois apresenta melhor separação lógica e física entre domínios distintos, pois os nós de borda
são de uso exclusivo de um único sistema autônomo e não faz divisão de recursos com mais de um SA.

2.3. Algoritmo de alocação de largura de faixa
O algoritmo de alocação de largura de faixa aloca cada solicitação de conexão conforme a condição de
tráfego da rede. Desta maneira, para cada solicitação de conexão o algoritmo realiza a procura por k
caminhos ópticos entre o nó fonte a e o nó destino b. Para encontrar caminhos, o algoritmo utiliza troca
de mensagens PATH LS (Path message – Label Set Object) e RESV GL (Reservation message –
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Generalized Label Object), que são utilizadas para colher informações de banda dos comprimentos de
onda do nó fonte até o nó destino, utilizando a técnica first-fit, em mensagem de retorno ao nó fonte [34].
Três métricas são consideradas: BER (bit error rate), em que o algoritmo escolhe entre k caminhos aquele
com menor BER; RHD (regeneration hop distance), em que o algoritmo escolhe o caminho com menor
número de segmentos com amplificação óptica; métrica híbrida, em que a métrica BER é utilizada apenas
se o número de segmentos em que o sinal foi amplificado é igual para k caminhos ópticos. A procura, em
cada domínio, é realizada conforme a tabela de roteamento para cada solicitação de conexão entre um nó
a e b e os seguintes passos são realizados:
1. São calculados os k menores caminhos possíveis disjuntos, para que se tenham cenários distintos de
distribuição de banda na rede, entre os nós a e b, utilizando informações de árvores de menores
caminhos (VSPT) de outros domínios. Caso não seja possível encontrar k caminhos, o algoritmo
calcula x caminhos (x<k). Este procedimento segue a técnica BRPC [3];
2. Caso x≠0, o algoritmo escolhe um caminho baseado na métrica de escolha utilizada (BER, RHD ou
híbrida). Se a conexão é intradomínio, o nó a envia mensagem PATH LS para o nó b para saber
informações dos comprimentos de onda dos enlaces do caminho óptico. No nó b é escolhido um
comprimento de onda de acordo com a disponibilidade dos enlaces e uma mensagem RESV GL é
enviada para o nó a.
3. Se a conexão é interdomínio, o nó a envia mensagem PATH LS até o nó de borda, que escolhe o
comprimento de onda neste enlace de caminho óptico e mensagem RESV GL é enviada para nó a.
O nó de borda envia mensagem PATH LS para nó b, em outro domínio, que escolhe o comprimento
de onda neste segmento de caminho óptico e envia RESV GL para o nó de borda do domínio
anterior.
Os pesos na matriz de roteamento são utilizados para o cálculo de caminhos ópticos entre nós fonte e
destino pelo algoritmo de Dijkstra. Se todos os pesos tivessem valores iguais a um (1), o menor caminho
em termos de enlaces seria calculado. Porém, a atribuição de pesos distintos para cada enlace modifica a
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escolha do algoritmo, que dá preferência pelos pesos com menores valores. Desta maneira, o nó origem
inicia procedimento de escolha de caminho óptico por meio do protocolo OSPF-TE, estabelecendo um
peso para cada enlace (j,k) da rede baseado nas informações recebidas. O estudo feito em [2] calcula os
pesos nos enlaces de acordo com
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na qual r(k) e Rk é o número de regeneradores disponíveis e total no nó k, respectivamente. L(j,k) é o
número de comprimentos de onda disponíveis e W é o número total de lambdas. d(j,k) é o comprimento
do enlace, em km. A variável d no termo (1- (d×r(k))/Rj) pode ter valor entre 0 e 1 e quanto mais
próximo de 1, maior é a preferência de escolha de caminhos ópticos com mais regeneradores livres. Neste
caso, d=1. ψ é o conjunto de nós que possuem capacidade de conversão OEO.
A contribuição deste trabalho é estender a proposta de (2.3.1), com a inclusão de banda disponível nos
enlaces para o cálculo de pesos, de acordo com
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na qual B(j,k) = BE /Rj é a banda por regenerador, BE é a banda disponível para alocação em todos os
comprimentos de onda do enlace e Rj é o número total de regeneradores presentes no nó j; BT = Bλ×W é a
banda total de todos os W comprimentos de onda, que se caracteriza pela banda disponível para alocação
mais a banda ocupada pelas conexões e Bλ é a banda de cada comprimento de onda; L(j,k) é o número de
comprimentos de onda disponíveis no enlace (j,k) e d(j,k) é o comprimento (em km) do enlace (j,k). ψ é o
conjunto de nós que possuem capacidade de conversão OEO. A Equação (2.3.2) gera pesos baseados nos
valores em km, utilizados pela tabela de rotas para o cálculo de caminhos ópticos. Os valores gerados pela
equação representam distâncias “virtuais”, ou seja, quanto menor o valor da soma dos pesos dos enlaces,
maior é a preferência pelo caminho total calculado.
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Quanto maior a relação B(j,k), maior é a banda disponível calculada por regenerador que o nó poderá
utilizar para realizar agregação de tráfego. Na Equação (2.3.2), quanto maior é a relação B(j,k)/BT, menor
será o valor de (1 - B(j,k)/BT), o que consequentemente diminuirá o valor gerado para o peso do enlace,
depois de sua multiplicação pela distância em km. Por exemplo, em um enlace entre nó fonte A e destino
B, dois caminhos podem ser estabelecidos: (a) A, x, B e (b) A, y, B, como mostra a Figura 2.3.1 e a
Tabela 2.3.1. Considerando que todos os nós dos caminhos possuem capacidade de conversão OEO e
tomando apenas a relação B(j,k), para verificar sua influência em (2.3.2), tem-se os seguintes valores:
B(A,x)= 2 Gbps; B(x,B)= 2,375 Gbps e B(A,y) = 1,9375 Gbps; B(y,B) =2,25 Gbps. Estes valores indicam
o efeito de um regenerador no uso de sua funcionalidade de conversão OEO para a realização de
agregação de tráfego sobre a banda disponível. Assim, quanto maior a banda disponível por regenerador,
mais conexões oriundas de conversão para a camada eletrônica podem ser estabelecidas, maximizando
sua funcionalidade de conversão OEO em termos de números de conexões alocadas. Os valores indicam
que o caminho (a) será escolhido pelo algoritmo por apresentar maior relação de banda por regenerador
presente no nó e, assim, o caminho tem melhor aproveitamento da capacidade de conversão óptica –
eletrônica por regenerador para agregação de tráfego. O algoritmo irá favorecer o caminho (a) devido aos
valores computados que influenciam a escolha final. Para o caminho A,x,B a aplicação de (2.3.2) resulta
em peso total de 33,51 km e para o caminho A – y – B o peso total é 33,66 km. Esta pequena diferença
indica que o caminho A – x – B será escolhido por apresentar menor distância, ou seja, menor peso. Os
valores da Tabela 2.3.1 também mostram o funcionamento do algoritmo proposto em [2]. Para os dois
caminhos, A – x – B e A – y – B, os valores dos pesos calculados são iguais, não sendo possível
diferenciá-los minuciosamente para a escolha definitiva. Desta maneira, o uso de banda por regenerador
tem como principal impacto a maior granularidade de valores para os pesos finais gerados na equação,
proporcionando maior refinamento de escolha de caminhos ópticos.
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Banda total em
8 comprimentos de onda: 20 Gbps
Total de regeneradores por nó: 8

A

x

B

A

y

B

Figura 2.3.1. Exemplo de rede e enlaces para parametrização.
Tabela 2.3.1. Exemplo de parametrização de rede.
A-x

x-B

A- y

y-B

Contribuição deste trabalho
BE=19 Gbps; BT=20 Gbps

BE =15,5 Gbps; BT=20 Gbps

BE=18 Gbps; BT=20
Gbps

L(A,x)=6; RA=8

L(x,B)=7; Rx=8

L(A,y)=6; RA=8

L(y,B)=7; Ry=8

B(A,x)=BE/RA=16/8=2

B(x,B)=BE/Rx=19/8=2,375

B(A,y)=BE/RA=15,5/8=1,9375

B(y,B)=BE/Ry
=18/8=2,25

BE =16 Gbps; BT=20
Gbps

1-B(A,x)/BT =1–
(2/20)=0.9

1-L(A,x) /W=1-

1-B(x,B)/BT=1–
(2,375/20)=0.881

1-B(A,y)/BT = 1-(1,9375/20) =

1-B(y,B)/BT=1–
(2,25/20)=0,88751

0,903

1-L(y,B)/W =17/8=0,125

1-L(x,B) /W=1-7/8=0,125

1-L(A,y)/W = 1-6/8 = 0,25

p(A,x)=0.9×0.25×100=

p(x,B)=0.881×0.125×100=

p(A,y)=0,903x0,25x100 =

p(y,B)=0.8875×0.125×100

22,5 km

11,01 km

22,57 km

=11,09 km

6/8=0.25

p(A,x) + p(x,B) = 33,51 km

p(A,y) + p(y,B) = 33,66 km

Abordagem Proposta por [2]
r(x)=6; Rx=8; b=1

r(B)=7; RB=8; b=1

r(y)=6; Ry=8; b=1

r(B)=7; RB=8; b=1

L(A,x)=6,W=8

L(x,B)=7,W=8

L(A,y)=6,W=8

L(y,B)=7,W=8

p(x,B) = 1,56 km

p(A,y) = 6,25 km

p(y,B) = 1,56 km

p(A,x) = 6,25 km

p(A,x) + p(x,B) = 7,81 km

p(A,y) + p(y,B) = 7,81 km
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Depois do estabelecimento de pesos para cada enlace, o algoritmo Dijkstra (ver Apêndice I) é executado
em cada domínio para geração de árvore de menores caminhos. No nó fonte o algoritmo procura por k
caminhos ópticos disjuntos entre o nó fonte A e destino B utilizando árvore de menores caminhos (VSPT)
construída com as informações de outras árvores de menores caminhos (VSPT) de outros domínios. A
procura pelos caminhos é realizada com base em informações sobre a disponibilidade de cada enlace
alocar uma conexão c com banda b1. Estas informações são atualizadas na matriz de roteamento do nó
para obtenção dos menores caminhos entre A e B.

2.4. Arquitetura da rede multidomínio
Neste trabalho, consideramos uma rede com plano de controle GMPLS atuando sobre comprimentos de
onda e taxas de bits padrão SDH/SONET. A rede multidomínio pode atuar com três tipos de nós: nós de
borda, que possuem enlaces com outros domínios (nó A da Figura 2.4.1) e capacidade de conversão OEO;
nós interiores de domínio com conversão OEO (nó I da Figura 2.4.1) e nós interiores de domínio sem
conversão OEO (nó G da Figura 2.4.1). As árvores de menores caminhos (VSPT) são montadas em cada
domínio e enviadas para outras, conforme exibe a Figura 2.4.2. Para escolha de caminho óptico entre B e
G, o nó origem B no domínio 1 recebe informações intradomínio do domínio 1 sobre quantidade de
comprimentos de onda livres, quantidade de regeneradores em cada nó, informação sobre a banda
disponível em cada enlace (j,k) e informações sobre a disponibilidade de alocar conexão em cada enlace
(j,k). Também recebe informações das árvores de menores caminhos (VSPT) dos domínios 2 e 3.
Para o conjunto de k caminhos obtidos, uma métrica é utilizada para escolha. Neste trabalho, as três
métricas de [2] são consideradas para efeito de comparação: BER (bit error rate), RHD (regeneration
hop distance) e métrica híbrida. É adotada amplificação a cada 50 km de segmento de enlace óptico. O
cálculo da BER é realizado como em [8] e as equações estão no Apêndice II. Este parâmetro foi
considerado sem análise mais detalhada de suas variáveis, pois o objetivo principal é utilizá-la para a
análise de bloqueio de tráfego em redes multidomínio.
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Na Figura 2.4.1.a observa-se o procedimento de envio da VSPT (árvore de menores caminhos) dos
domínios 2 e 3 para o nó B do domínio 1, que monta a árvore geral de menores caminhos dos domínios e
solicita uma conexão com o nó destino G, emulando procedimento especificado pela técnica BRPC,
explicada no Apêndice V [3].
Cada solicitação de conexão pode pertencer a um entre seis tipos de serviço, de acordo com a largura de
faixa, conforme mostra a Tabela 2.4.1. Para efeito prático, quanto menor for a largura de faixa solicitada,
maior será a probabilidade de geração [59]. A geração de tráfego da simulação é explicada no Apêndice
III. As larguras de faixas foram utilizadas como provas de conceito, ou seja, para analisar proporções de
banda em relação a uma banda máxima suportada pelo sistema, no caso, 2,5 Gbps.
Tabela 2.4.1. Serviços, Larguras de Faixa e Probabilidade de Geração.
Classe de Serviço

Largura de Faixa (Mbps)

Probabilidade de
Geração (%)

I

155,52

59

II

622,08

III

933,12

IV

1.244

8

V

1.866

5

VI

2.488

15
10

3
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D2

D

A

E

Fonte

F
B

C

Destino

G

Domínio 1

Domínio 2

D3
H
.
.
.

Gateway de Domínio

Banda disponível no enlace (em %),
regeneradores e lambdas livres

J

Nós com conversão OEO
Nós sem conversão OEO

I

Dx

Árvore de menores caminhos possíveis
do domínio x (VSPT)

Domínio 3

(a)

D
A

E

Fonte

F
B

C

G

Domínio 1

Destino

Domínio 2

H

J

Caminho 1 - Escolhido
Caminho 2
Caminho 3

I

Domínio 3

(b)
Figura 2.4.1. Roteamento da arquitetura de rede proposta.
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Domínio 1
Nó B
Origem

Domínio 2

Nó A

OEO

Nó D

OEO

Nó E

Nó G
Destino

Neste caso, todos os
comprimentos de onda
disponíveis são considerados
pois o nó A tem conversão OEO

Mensagem PATH LS

Coleta a disponibilidade
do comprimento de onda
receber conexão c

Mensagem PATH LS

01001000

00101010

110000010

01000010
RESV GL

Mensagem PATH LS
Mensagem PATH LS

Reserva o comprimento
de onda 2 para conexão c

RESV GL

Reserva o comprimento de
onda 7 para conexão c

Reserva o comprimento de
onda 2 para conexão c

RESV GL

Mensagem PATH LS
resultante para escolha desde
nó B até nó D
01000010

01001000

RESV GL

Neste caso, apenas o
comprimento de onda 7 é
considerado pois o nó E não
tem conversão OEO

Indica os comprimentos de onda disponíveis
para alocar conexão c (algarismo 1).

Mensagem PATH LS
resultante para escolha desde
o nó D até nó G
00000010

Comprimento de onda reservado

Figura 2.4.2. Alocação de comprimento de onda.

Na Figura 2.4.2 é exibido o sistema de alocação de comprimento de onda para conexão c de banda bw
do nó B até o nó G. O sistema envia mensagem PATH LS para coletar informações de banda de cada
comprimento de onda de cada enlace do caminho óptico. No nó destino, a escolha do comprimento de
onda a ser utilizado é realizada conforme disponibilidade de cada enlace, como ilustram os retângulos
com números 0 e 1. No exemplo, os comprimentos de onda 2 e 5 estão disponíveis para o enlace (B,A).
Como os nós A e D realizam conversão OEO e são nós de borda, os comprimentos de onda 2 e 7 entre os
nós A e D estão aptos para o estabelecimento da conexão. A escolha dos comprimentos de onda
disponíveis é feita utilizando o algoritmo first-fit. Para o enlace (D,E), apesar da presença de conversão
OEO no nó D, apenas o comprimento de onda 7 está habilitado para alocação da conexão devido à
restrição de continuidade de comprimento de onda no nó E. Para o enlace (E,G), o comprimento de onda
7 é o único que pode ser utilizado, pois o nó E não realiza conversão OEO, impossibilitando-o de receber
uma conexão em um comprimento de onda e enviá-la em outro, sendo que toda conversão abordada aqui
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não é totalmente óptica e sim por meio de conversão OEO. Desta maneira, são escolhidos o comprimento
de onda 2 para segmentos B-A e A-D e o comprimento de onda 7 para os segmentos D-E e E-G.
Para a reserva dos comprimentos de onda, o nó D, que é nó de borda, envia mensagem RESV GL até o
nó fonte B. Para o domínio 2, o nó destino G envia mensagem RESV GL ao nó D para a reserva do
comprimento de onda do trecho D-G do caminho óptico. O procedimento está no fluxograma da Figura
2.4.3 e mais detalhes dos procedimentos e do algoritmo de simulação estão no Apêndice I.

Figura 2.4.3. Fluxograma de alocação de conexão (BER – Bit Error Rate; RHD – Regeneration hop
distance; PATH LS – Path message (Label Set Object; RESV GL – Reservation message (Generalized
Label Object)).
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2.5. Centralidade de intermediação (Betweenness)
Dentre as aplicações em várias áreas de conhecimento, o conceito de centralidade abordado aqui é
oriundo de estudos de redes sociais como em [16]. Este parâmetro afere o grau de importância de um nó
em uma rede com base na topologia específica em que está conectado em relação aos outros nós. Para
uma rede modelada como um grafo G{V,E}, com conjunto de vértices (V) e arestas (E), se σst é o número
de menores caminhos (geodesic) entre nó s e t e σst (v) é o número de menores caminhos entre os nós s e t
que contém o nó v, então bst (v) = σst (v) / σst é a probabilidade do vértice v estar num menor caminho que
conecta os nós s e t. O valor total da centralidade de um nó v é obtido somando-se os valores parciais para

todos os pares de nós da rede {(s,t) | s,t ∈ V, s ≠ t ≠ v}:
)& * =

+

-/0/.∈1

,-. *

(2.5.1)

O valor de (2.5.1) representa a magnitude de controle que um nó exerce sobre as interações com outros
da rede. Especificamente para os nós das redes simuladas neste trabalho, o grafo considerado é não
direcional (não há sentido nas conexões) com pesos diferentes para cada aresta, que representa enlaces
entre os nós. O total de caminhos σst entre nó s e t é, em todos os casos, igual a 1, pois não há, no caso das
redes simuladas, mais de um menor caminho com custos iguais. Desta maneira, o cálculo de centralidade
neste trabalho representa a quantidade de menores caminhos que passam por um nó v em relação ao total
geral de menores caminhos de todos os possíveis pares de nós da rede. Na Seção 3.3 é apresentado um
estudo onde nós de borda são escolhidos de acordo com a maior centralidade. A centralidade de um nó
pode ser estudada para analisar sua influência no aspecto intradomínio e, consequentemente, no aspecto
interdomínio, pois a forma como um nó se comporta com tráfego intradomínio pode ser estudada para
analisar seu comportamento como nó de borda.
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Aplicando o conceito para o nó 1 da rede da Figura 2.5.1 temos σ23 = 1, pois não há mais de um menor
caminho com custos iguais entre os nós 2 e 3. Da mesma maneira, σ24 = 1 e σ34 = 1 e, assim, σ23 (1) = 1,
σ24 (1) = 1 e σ34 (1) = 0, pois o menor caminho entre os nós 3 e 4 não inclui o nó 1. Pela Equação (2.5.1),
)& 1 = σ23 (1) / σ23 + σ24 (1) / σ24 + σ34 (1) / σ34 = 1/1 + 1/1 + 0/1 = 2

(2.5.2)

Desta maneira, conclui-se que CB(1)=2, ou seja, do total de 3 menores caminhos entre os nós 2, 3 e 4 da
rede da Figura 2.5.1, 2 passam pelo nó 1.

2

4
Custo=1
Custo=1

1
Custo=1

Custo=1

3

Figura 2.5.1. Rede de exemplo para cálculo de centralidade.
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2.6. Uso de algoritmo genético para escolha de nós de borda
Com objetivo de aperfeiçoar a escolha dos nós de borda, refletindo em melhores desempenhos de vazão
de tráfego e proporcionando menores probabilidades de bloqueio interdomínio, foi desenvolvido um
algoritmo genético onde um conjunto de nós de borda para domínio compõe um cromossomo ou
indivíduo e cada nó de borda no conjunto é codificado como gene [56]. Cada cromossomo é uma
representação de uma solução possível e cada conjunto é utilizado para diversidade de cruzamentos
genéticos. De acordo com o processo de seleção natural, os cromossomos mais adaptados são gerados por
meio de mutação e cruzamento. Desta maneira, em cada geração são esperados resultados melhores do
que na geração anterior e este processo é feito com avaliação da função de adaptação ou objetivo (fitness)
para cada conjunto de nós de borda gerado.
A execução do algoritmo genético considera parâmetros fixos de rede e não mudam durante todo
processo de execução do AG. Estes parâmetros são tráfego, percentual de conexões interdomínio, tipo de
roteamento e número de regeneradores nos nós. Os detalhes do funcionamento do algoritmo genético
estão no Apêndice IV.
A construção do algoritmo genético teve como objetivo principal analisar resultados e comparar
desempenhos com outros tipos de escolha de nós de borda. Como sua função principal de otimização é a
diminuição de probabilidade de bloqueio interdomínio, espera-se o aumento de melhoria do desempenho
da rede no uso de conjuntos de nós de borda escolhidos pelo algoritmo. A partir desta análise, foi possível
estudar padrões de escolha dos conjuntos de nós de borda escolhidos pelo algoritmo genético. Desta
maneira, uma sistematização de escolha de nós de borda pode ser desenvolvida, com a análise deste
mecanismo quanto à aproximação de seus resultados com os do algoritmo genético.

2.6.1.Parâmetros de nós de rede
Os resultados numéricos do algoritmo genético demonstraram padrões de escolha nos vetores
resultantes, conforme será abordado na seção 4.2.1. Para investigar os padrões gerados, foram
investigados dois tipos de parâmetros dos nós de cada rede. Estes parâmetros são a média do
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comprimento do caminho óptico até o nó e a média do comprimento do caminho óptico do nó até o
destino final. Eles são gerados pela simulação das conexões em cada rede, sem considerar tráfego
interdomínio, pois o objetivo é analisar os resultados de cada nó no funcionamento do domínio a qual
pertence e, então, estudar quais poderão ser os melhores nós de borda.
A média do comprimento do caminho até o nó (MTN) é a média do número de nós desde o nó fonte até o
nó de referência e a média do tamanho de caminho do nó até o destino final (MTF) é a quantidade média
de nós entre o nó referência e destino, como pode ser visualizado na Figura 2.6.1. Portanto, se algum nó q
apresentar, por exemplo, MTN(q) = 2,25 e MTF(q) = 3,05, significa que, para este nó, as conexões durante a
simulação, considerando apenas conexões intradomínio em cada sistema autônomo, apresentam média de
2,25 nós entre o nó fonte e nó q. E a média apresentada pelas conexões para MTF(q) foi de 3,05 entre o nó q
e nó destino.

q

Nó fonte

Média do comprimento de
caminho até nó (MTN)

Nó destino

Média do comprimento de
caminho do nó até destino final (MTF)

Figura 2.6.1. Exemplificação de MTN e MTF.
Como exemplo, para uma rede com 4 nós, o resultado [MTN(2) MTN(1) MTN(4) MTN(3)] indica a posição de
cada nó na ascendência das médias do tamanho de caminho até o nó, ou seja, o nó 2 apresenta o menor
MTN e o nó 3 apresenta o maior. De maneira análoga este comportamento ocorre para MTF(q).
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2.7. Sistematização de escolha de nós de borda
2.7.1.Mecanismo de sistematização
Na última seção foi apresentado estudo sobre parâmetros de nós, denominados MTN e MTF. Seguindo esta
diretiva, esta seção propõe a sistematização de escolha de nós de borda seguindo as diretivas encontradas
nos resultados do algoritmo genético. Desta maneira, a sistematização não tem necessidade de uso do AG
para seu funcionamento, pois seu mecanismo de escolha já foi baseado em resultados do AG previamente
analisados de três redes multidomínio distintas, servindo como calibração inicial do sistema.

O

procedimento ilustrado na Tabela 2.7.1 foi adotado para a escolha dos nós de borda de cada rede situada
no contexto multidomínio. Para cada escolha de conjunto de nós de borda para rede multidomínio são
considerados N conjuntos. Na Tabela 2.7.1 há N = 3 conjuntos de nós de borda para a rede multidomínio
de exemplo, composta por 3 domínios, X, Y e Z. Para cada conjunto segue sequência de menores MTN e
MTF, iniciando-se com valor imediatamente superior de MTN ou MTF utilizado no conjunto anterior. Desta
maneira, para o conjunto 2 e rede X, o nó de borda 1 será o 2º menor MTN da rede X, pois para o conjunto
1 foi utilizado o 1º menor MTN. De maneira análoga ocorre para MTF e para os demais nós de borda.
Escolhidos N conjuntos de nós de borda, o mecanismo de sistematização faz análise individual,
simulando-o e escolhendo o que apresenta menor probabilidade de bloqueio interdomínio, como mostra o
Fluxograma da Figura 2.7.1.
4
Para cada sistema autônomo (SA) com T nós de borda, 234 e 2356
serão

234 = 789
4
2356
= 78:

0

(2.7.1.1)

;

(2.7.1.2)
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onde u é o nó do conjunto i de nós de borda, 789 0 é o nó na posição v=i+q e 78:

;

é o nó na posição

m=i+q, sendo q=0,1,2...( ⌈T/2⌉-1) em ordem ascendente do vetor MTN e MTF, respectivamente.
Tabela 2.7.1. Conjuntos de nós de borda escolhidos – exemplo da sistematização.
Conjunto 1
Rede X: 3 nós de borda

Conjunto 2
Rede X: 3 nós de borda

Conjunto 3
Rede X: 3 nós de borda

Nó de borda 1 = 1º menor MTN
da rede X (<== = >?< =
Nó de borda 2 = 1º menor MTF
da rede X; (<=@ = >?A =
Nó de borda 3 = 2º menor MTN
da rede X; (<=B = >?< @

Nó de borda 1 =2º menor
MTN da rede X; (<@= = >?< @
Nó de borda 2 = 2º menor
MTF da rede X; (<@@ = >?A @
Nó de borda 3 = 3º menor
MTN da rede X; (<@B = >?< B

Nó de borda 1 = 3º menor MTN
da rede X; (<B= = >?< B
Nó de borda 2 = 3º menor MTF
da rede X; (<B@ = >?A B
Nó de borda 3 = 4º menor MTN
da rede X; (<BB = >?< C

Rede Z: 2 nós de borda
-Nó de borda 1 = 1º menor MTN
da rede Z;
Nó de borda 2 = 1º menor MTF
da rede Z;

Rede Z: 2 nós de borda
Nó de borda 1 = 2º menor
MTN da rede Z;
Nó de borda 2 = 2º menor
MTF da rede Z;

Rede Z: 2 nós de borda
Nó de borda 1 = 3º menor MTN
da rede Z;
Nó de borda 2 = 3º menor MTF
da rede Z;

Rede Y: 4 nós de borda
Nó de borda 1 = 1º menor MTN
da rede Y;
Nó de borda 2 = 1º menor MTF
da rede Y;
Nó de borda 3 = 2º menor MTN
da rede Y;
Nó de borda 4 = 2º menor MTF
da rede Y

Rede Y: 4 nós de borda
Nó de borda 1 = 2º menor
MTN da rede Y;
Nó de borda 2 = 2º menor
MTF da rede Y;
Nó de borda 3 = 3º menor
MTN da rede Y;
Nó de borda 4 = 3º menor
MTF da rede Y;

Rede Y: 4 nós de borda
Nó de borda 1 = 3º menor MTN
da rede Y;
Nó de borda 2 = 3º menor MTF
da rede Y;
Nó de borda 3 = 4º menor MTN
da rede Y;
Nó de borda 4 = 4º menor MTF
da rede Y;
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Escolha de conjunto de nós

Número de
conjuntos ≤ N?

Simulação – apuração de probabilidade de
bloqueio interdomínio dos conjuntos

Escolha do conjunto que apresenta menor
probabilidade de bloqueio
Figura 2.7.1. Fluxograma do procedimento de escolha de conjunto de nós de borda.

A sistematização considera escolha de nós com menores MTN e MTF. A sequência de escolha segue, de
maneira crescente e alternada, os menores valores de MTN e MTF para nós de borda. Esta sistematização
tem como objetivo acompanhar o comportamento do algoritmo genético, porém seus resultados nem
sempre podem apresentar equivalências de desempenho em termos de probabilidade de bloqueio, devido
à natureza estocástica do comportamento de tráfego.
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Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa. Quatro configurações de topologia de rede são
consideradas, conforme mostra a Tabela 3.1. A topologia de rede da configuração 1 é utilizada para
verificar o algoritmo proposto com a com topologia de rede proposta em [2]. Os nós que interligam as
redes na configuração 2 foram escolhidos conforme sua proximidade topológica e a topologia de
interconexão da configuração 3 foi baseada no cálculo dos maiores valores de centralidade dos nós das
três redes. A configuração 4 considera duas redes aleatórias, Finlandesa e Manhattan Street, e uma rede
livre de escala. O método de escolha de comprimento de onda é o first-fit.
Tabela 3.1. Configurações de topologia e de tráfego de rede simuladas.
Configuração

Configuração 1

Características de
topologia

Tráfego interdomínio

Rede multidomínio
formada por
topologia proposta
em [2]

Tráfego intradomínio

70%
30%

30%
Configuração 2

Configuração 3

Configuração 4

Rede multidomínio
Brasileira, NSFNeT e
Italiana

A
B
C

50%
70%

70%
50%
30%

Rede multidomínio
com interconexão das
redes conforme
cálculo de
centralidade

30%

70%

Rede multidomínio
formada por rede
livre de escala,
Finlandesa e
Manhattan Street

30%

70%
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A Tabela 3.2 mostra as configurações de geração de conexões que são utilizadas para todas as
configurações.
Tabela 3.2. Configurações de geração de tráfego.
Parâmetro

Valor

Tempo médio das conexões (1/µ)

60 segundos

Carga da rede (erlangs)

80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200

Número de conexões simuladas para cada
ponto dos gráficos

100.000 (como em [2], [7])

Para todos os gráficos é utilizado o algoritmo com a função peso proposta em [2] (linhas vermelhas –
[2]), com o valor da variável d igual a 1 e o algoritmo com a função proposta neste estudo representada
por (2.3.2) (linhas azuis – Algoritmo proposto). Na configuração de rede 3 é utilizado apenas o algoritmo
proposto. Na configuração 2 as métricas BER e híbrida são utilizadas para mostrar a compatibilidade de
resultados com a métrica RHD. Para efeito de análise, o algoritmo de alocação de banda multidomínio foi
inicialmente executado três vezes para cada ponto de um gráfico, onde foram encontradas diferenças de
valores na quarta casa decimal, mostrando convergência de simulação. Desta maneira, como em [1], [2],
[6] - [7], [46] para cada ponto nos gráficos, o algoritmo foi executado com 100.000 conexões.

3.1. Configuração de rede 1
A configuração de rede desta seção apresenta a topologia apresentada por [2], composta por quatro
domínios distintos e 44 nós, constituindo rede opaca, conforme mostra a Figura 3.1.1. O objetivo do
estudo desta configuração é avaliar o comportamento da função peso de balanceamento de enlaces
proposto neste trabalho utilizando a mesma rede e algoritmo de [2]. Os parâmetros da rede estão na
Tabela 3.1.1 e o tráfego é composto por 50% de conexões de 2,5 Gbps e 50% de conexões de 10 Gbps e a
capacidade de cada comprimento de onda é de 10 Gbps, em rede opaca, de acordo com [2]. Apenas a
métrica RHD é utilizada nesta configuração para simplificar a visualização dos resultados. Os nós
marcados em cinza são nós de borda, enquanto que os demais são nós interiores.
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Tabela 3.1.1. Parâmetros da rede da configuração 1.
Parâmetro

Valor

Número de caminhos (k)

3

Número de regeneradores ( r ) em
nós OEO interiores

4

Número de regeneradores ( r ) em
nós de borda

8

Fator de agregação de tráfego

16

Threshold da BER

10-9

Métricas consideradas

RHD

Domínio III

Domínio IV

11 80

10 150
4
100
60
100
80 100
5
12 100
3
80
9
50
200
100
150
100
6
150
8
80

120

150

7
50

8

100

100

50

1
100

50

7

120

4
80

8

10

80

60

50

100

160

100

150

5

9

80

200
100

120

100

100
6

10

2

4
100

80
200

80

8

7
100

11

100

9

12

11

80

100

10

80

60

5

3

10

1

6

80

100

100

80

2

100

2

100

9
120

100

60

5

140

100

6
7

100

1

120

150

3

100
Domínio II
Domínio I

1

4
100

3
100

120
2

Figura 3.1.1. Topologia de rede proposta por [2].

As Figuras 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 mostram a probabilidade de bloqueio global, intradomínio e interdomínio
para a rede proposta em [2]. Para a probabilidade de bloqueio global, os valores são influenciados
diretamente pelo desempenho do bloqueio interdomínio. Para a probabilidade de bloqueio intradomínio,
não há grande ganho de desempenho. Este fato é consequência da distribuição desigual de regeneradores
ópticos em nós de borda (r = 8) e nós interiores (r = 4). A diferença na quantidade de regeneradores
influencia de maneira mais significativa conexões intradomínio no cálculo de banda livre por regenerador
na equação de balanceamento de peso nos enlaces. Como estão distribuídas em maior quantidade de
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enlaces e nós, o cálculo de banda por regenerador feito pela nossa proposta considera situações em que
dois enlaces de caminhos distintos podem ser diferenciados tendo como base número diferente de
regeneradores em cada um. Desta maneira, o valor da variável Rj de B(j,k) = BE /Rj é 4 para um enlace e 8
para outro, o que torna a comparação injusta, influenciando o resultado de alocação de conexões
intradomínio, pois a base em termos de número de regeneradores para a computação de caminhos é
diferente. Para conexões interdomínio, também há comparações injustas, porém todos os enlaces
interdomínio possuem r = 8, diminuindo o efeito das comparações injustas envolvendo banda por
regenerador, diminuindo o bloqueio inter-redes. Estas diferenças também podem ser vistas nas Tabelas
3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, que mostram a queda de bloqueio para alguns tráfegos para as probabilidades de
bloqueio global, intradomínio e interdomínio.
0,10

Probabilidade de bloqueio global

0,09

RHD - [2]
RHD - Algoritmo proposto

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0

50

100

150

200

Carga (erlangs)

Figura 3.1.2. Probabilidade de bloqueio global para rede em [2]; RHD – Regeneration hop distance.
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Probabilidade de bloqueio intradomínio

0,025

RHD - [2]
RHD - Algoritmo proposto

0,020

0,015

0,010

0,005

0,000

0

50

100

150

200

Carga (erlangs)

Figura 3.1.3. Probabilidade de bloqueio intradomínio para rede em [2].

Probabilidade de bloqueio interdomínio

0,26

RHD - [2]
RHD - Algoritmo proposto

0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0

50

100

150

200

Carga (erlangs)

Figura 3.1.4. Probabilidade de bloqueio interdomínio para rede em [2].
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Tabela 3.1.2. Valores de redução de probabilidade de bloqueio global
(Configuração 4 - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,04757
0,06936
0,09263

Algoritmo proposto
0,0341
0,04598
0,07303

Percentual (%)
- 28%
- 34%
- 21%

Tabela 3.1.3. Valores de redução de probabilidade de bloqueio intradomínio
(Configuração 4 - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0014
0,0093
0,0245

Algoritmo proposto
0,0008
0,0068
0,0223

Percentual (%)
- 42%
- 26%
- 8%

Tabela 3.1.4. Valores de redução de probabilidade de bloqueio interdomínio
(Configuração 4 – Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,1553
0,2095
0,2516

Algoritmo proposto
0,1118
0,1374
0,1914

Percentual (%)
- 29%
- 35%
- 23%

3.2. Configuração da rede 2
A rede da configuração 2 possui 79 nós, divididos em três domínios: NSFNeT e redes italiana e
brasileira, que foi elaborada com base na rede Eletronet [61], [62], conforme exibe a Figura 3.2.1. A rede
possui 7 nós de borda do tipo peering, localizados nas cidades de São Paulo, Recife, College Pk,
Princeton, Bolzano, Roma e Catania e é translúcida. Os nós fonte e destino das conexões são os que
possuem conversão OEO. Estes nós foram escolhidos de acordo com sua proximidade com o oceano para
formar uma rede de interconexão hipotética, para efeito de análise das simulações. Porém, estes enlaces
interdomínio mostram grande similaridade com saídas por cidades como São Paulo e algumas regiões do
nordeste, no caso do domínio Brasil, e região de Nova Iorque no caso do domínio Estados Unidos,
consolidadas em redes como [70] e [71]. Uma breve descrição de cenários de topologias de redes
multidomínio é feita no Apêndice VI. Os nós com funcionalidade de conversão OEO são 1, 3, 5, 10, 11,
13 e 14 da NSFNeT; 1, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17 e 21 da rede italiana e 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21,
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23, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 40 e 42 da rede brasileira. A Tabela 3.2.1 exibe os valores dos parâmetros
utilizados.
Tabela 3.2.1. Parâmetros da rede.
Parâmetro

Valor

Número de caminhos (k)

3

Número de regeneradores ( r ) em
nós OEO

8

Fator de agregação de tráfego

16

Limiar da BER

10-9

Métricas consideradas

BER, RHD e Híbrida

1
5
3

2
3

6
680

11
2670
6

770

10

8

9

7
1260

460

430

2030

1

670

840

830

8

7

12

3350

1350

4

13

900

9

530

10

11
12

300
14

800

13
2
1670

5

2400
4

14

1100

2210

15
17

1270
16
18

20
19
21

1
5

2

8

9

4

10

3

11
6

13

7
12

27

14
16

15

26

17
18

25

19
20

24

22 21

23
33

34

Conexão interdomínio

36
37
39

32
35
38

29

28

30
31

42
40

41
43

44

Figura 3.2.1. Rede Multidomínio.
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3.2.1. Configuração de tráfego 2.A (Tabela 3.1)
Nesta seção são apresentados os resultados da configuração 2.A (ver Tabela 3.1). As Figuras 3.2.1.1,
3.2.1.2 e 3.2.1.3 exibem a probabilidade de bloqueio global da rede, a probabilidade de bloqueio
intradomínio e a probabilidade de bloqueio interdomínio, respectivamente, para a configuração 1.A, que
gera 70% de tráfego intradomínio e 30% de tráfego interdomínio. Para comparação, as Tabelas 3.2.1.1,
3.2.1.2 e 3.2.1.3 apresentam alguns valores de probabilidade de bloqueio global, intradomínio e
interdomínio para a métrica híbrida.
Para todos os cenários simulados, a função peso do algoritmo proposto melhora as probabilidades de
bloqueio global, intradomínio e interdomínio para as três métricas. Com esta abordagem, o algoritmo dá
preferência por caminhos ópticos que tenham mais banda disponível por cada regenerador OEO presente
nos nós, equilibrando a utilização de recursos, conforme explicação feita na Seção 2.4. Desta maneira,
dois caminhos ópticos podem ser estabelecidos, conforme mostra a Figura 2.4.1, na Seção 2.4, que mostra
valores de parâmetros do algoritmo proposto nas linhas pontilhadas enquanto que as linhas contínuas
mostram valores dos parâmetros do algoritmo [2]. Na figura, os parâmetros (1- B(j,k)/BT) e (1 – d x r(j)) são
analisados para efeito de clareza nas diferenças de resultado. Pela figura é possível perceber que,
comparando-se dois caminhos possíveis, o valor do peso final para o caminho total no algoritmo proposto
muda de maneira discreta, porém evidencia o melhor caminho a ser escolhido em termos de banda
disponível por regenerador. Para o caminho A – x – B, o custo total é 33,51 km, enquanto que o custo
total para o caminho A – y – B é 33,66 km. No caso, o melhor caminho seria A – x – B, pois apresenta o
menor custo total considerando todos os enlaces do caminho. Estes valores são utilizados em (2.3.2) para
a atualização dos custos (em km) das matrizes de enlace, conforme mostra o Apêndice I. No caso do
algoritmo [2], os valores calculados por (2.5.1) para os dois caminhos possíveis são os mesmos,
dificultando a escolha do melhor caminho possível baseado em regeneradores livres por nó, o que gera
valores iguais de peso, 7,81 km. Neste exemplo considerou-se o uso de um regenerador a cada 2,5 Gbps
de banda, pois Rk = 8.
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As métricas RHD e híbrida apresentam os melhores desempenhos para os dois algoritmos estudados em
todos os tipos de bloqueio. Para a métrica BER, os caminhos ópticos podem ser longos, pois a escolha de
uma BER menor não significa o menor caminho, pois há presença de conversores OEO em nós da rede.
No caso de 2 ou mais caminhos ópticos entre um nó fonte e destino, um caminho poderá ter 8 enlaces,
porém se 4 nós deste caminho permitem conversão OEO, a BER calculada não refletirá o comprimento
do caminho óptico, enquanto que um caminho óptico com 4 enlaces poderá ter uma BER acima de seu
limiar, pois poderá ter apenas 1 nó com conversão OEO. Este comportamento, gerando variação dos
comprimentos dos caminhos ópticos, tem impacto direto na distribuição das larguras de faixa das
conexões pela rede, pois conexões alocadas em caminhos maiores criam escassez de largura de faixa, já
que mais enlaces serão utilizados para a conexão, acarretando aumento da probabilidade de bloqueio. A
métrica RHD proporciona melhores resultados, pois considera o total de amplificadores ópticos ao longo
do caminho óptico e, desta maneira, quanto menor o valor, menor é o tamanho do caminho, pois há
amplificação óptica a cada 50 km. Assim, o algoritmo escolherá sempre o menor caminho possível entre
k escolhidos, melhorando a distribuição de largura de faixa na rede devido à uniformização de
distribuição de largura de faixa.
Para o algoritmo proposto em [2] há uma aproximação de valores entre as métricas RHD e híbrida,
enquanto que a probabilidade de bloqueio da métrica BER apresenta valores maiores, como pode ser visto
pelas diferenças entre as linhas vermelhas das Figuras 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3. Este comportamento tem
como causa a escolha de caminhos ópticos quando se utiliza a métrica BER. A escolha do caminho com
menor valor de taxa de erro de bit nem sempre representa o menor caminho possível e,
consequentemente, nem sempre apresenta a melhor distribuição de largura de faixa na rede.
Para o algoritmo proposto nesta pesquisa esta diferença é menor, evidenciando que o roteamento
baseado na distribuição de largura de faixa disponível por regenerador melhora a distribuição de largura
de faixa pela rede, mesmo quando a métrica BER é utilizada para a escolha de caminhos ópticos entre k
calculados. Esta diferença em relação ao algoritmo [2] está baseada na forma como o algoritmo proposto
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faz a distribuição de banda na rede utilizando o cálculo de banda por regenerador. Assim, mesmo quando
caminhos ópticos não representam necessariamente menores caminhos com o uso da métrica BER, a
melhor uniformidade de largura de faixa devido à forma da escolha do caminho óptico não gera efeitos
significativos quanto à diferença entre o desempenho desta métrica e os das outras. Em termos de banda
utilizada, não há correlação entre uso das métricas e larguras de faixa utilizada em cada conexão, pois
nenhuma das métricas considera fatores que variam com o uso de cada taxa de bit.
O uso das três métricas nesta configuração de rede mostra que, apesar de pequenas diferenças, há certa
convergência de valores entre a métrica RHD e híbrida e desvios para valores maiores com a métrica
BER. Desta maneira, para a configuração 2.B, 2.C e 4, apenas a métrica RHD é considerada para efeito
de simplificação de resultados. Além disso, esta métrica apresenta menor necessidade de processamento
para o algoritmo, já que é necessária apenas informação de quantidade de amplificadores ópticos em cada
enlace.
A probabilidade de bloqueio interdomínio apresenta redução mais acentuada do que a intradomínio, pois
representa 30% do total de tráfego. Como são calculados k caminhos disjuntos, no caso de dois caminhos
entre nós fonte e destino em que cada pertence a um domínio diferente, os dois caminhos vão utilizar, na
maioria das vezes, enlaces inter-redes diferentes, diminuindo a ocorrência de possíveis gargalos com o
tráfego utilizado.
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Figura 3.2.1.1. Probabilidade de bloqueio global (Configuração 2.A); RHD – Regeneration hop
distance.
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Figura 3.2.1.2. Probabilidade de bloqueio intradomínio (Configuração 2.A); RHD – Regeneration hop
distance.
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Figura 3.2.1.3. Probabilidade de bloqueio interdomínio (Configuração 2.A).

Tabela 3.2.1.1 Valores de redução de probabilidade de bloqueio global
(Configuração 2.A – Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0552
0,1024
0,153

Algoritmo proposto
0,0358
0,0742
0,1225

Percentual (%)
- 35%
- 27%
- 19%

Tabela 3.2.1.2. Valores de redução de probabilidade de bloqueio intradomínio
(Configuração 2.A - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0299
0,0502
0,0759

Algoritmo proposto
0,0223
0,0435
0,0706

Percentual (%)
-25%
- 13%
- 6%

Tabela 3.2.1.3. Valores de redução de probabilidade de bloqueio interdomínio
(Configuração 2.A - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,1144
0,2225
0,3316

Algoritmo proposto
0,0674
0,1463
0,2421

Percentual (%)
- 41%
- 34%
- 26%
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A Figura 3.2.1.4 exibe a probabilidade de bloqueio global para a configuração 2.A das seis taxas de bits
bit simuladas. Para todas as métricas consideradas, a utilização da função peso especificada em (2.3.2)
diminui a probabilidade de bloqueio em todas as taxas de bits estudadas. Ocorre maior valor de
probabilidade de bloqueio para taxa de 2488 Mbps, pois demandam grande parte ou totalidade da
capacidade de largura de faixa de comprimentos de onda da rede. Para todas as taxas, o comportamento é
parecido com o apresentado pelo algoritmo [2]. A alocação de conexões não leva em conta nenhuma
prioridade sobre as diferentes taxas de bits estudadas, não alterando a distribuição de bloqueio entre as
taxas.

Probabilidade de Bloqueio Global

0,20

BER - [2]
RHD - [2]
Híbrida - [2]
BER - Algoritmo proposto
RHD - Algoritmo proposto
Híbrida - Algoritmo proposto

0,15

0,10

0,05

0,00
155 Mbps 622 Mbps 933 Mbps 1244 Mbps 1866 Mbps 2488 Mbps

Taxas de Bits - 200 erlangs

Figura 3.2.1.4. Probabilidade de bloqueio global de taxas de bits (carga = 200 erlangs) (Configuração
2.A).

As Figuras 3.2.1.5, 3.2.1.6 e 3.2.1.7 exibem as probabilidades de bloqueio global, intradomínio e
interdomínio para a configuração 2.A, respectivamente, para diferentes valores de k, ou seja, diferentes
números de caminhos obtidos pelo algoritmo de roteamento para posterior aplicação da métrica escolhida.
Para as três figuras percebe-se uma diminuição da probabilidade de bloqueio, mas para k=3 e k=4 não há
diferença significativa no desempenho da rede. Desta maneira, conforme k aumenta há melhorias na
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probabilidade de bloqueio e k=3 representa o ponto de saturação de melhoria de desempenho da rede,
sendo adotado para o algoritmo.
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Figura 3.2.1.5. Probabilidade de bloqueio global para diferentes k (Configuração 2.A).

Probabilidade de Bloqueio Intradomínio

0,10

0,08

0,06

0,04

K=1
K=3
K=4

0,02

0,00
80

100

120

140

160

180

200

Carga (erlangs)

Figura 3.2.1.6. Probabilidade de bloqueio intradomínio para diferentes k (Configuração 2.A).
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Figura 3.2.1.7. Probabilidade de bloqueio interdomínio para diferentes k (Configuração 2.A).

3.2.2. Configuração de tráfego 2.B
As Figuras 3.2.2.1, 3.2.2.2 e 3.2.2.3 exibem a probabilidade de bloqueio global da rede, a probabilidade
de bloqueio intradomínio e a probabilidade de bloqueio interdomínio, respectivamente, para a
configuração 2.B, que gera 50% de tráfego intradomínio e 50% de tráfego interdomínio. O aumento do
tráfego interdomínio tem como objetivo estudar o algoritmo sob o gargalo de banda que constituem os
enlaces inter-redes. Para comparação de números, as Tabelas 3.2.2.1, 3.2.2.2 e 3.2.2.3 apresentam alguns
valores de probabilidade de bloqueio global, intradomínio e interdomínio para a métrica RHD. Para o
algoritmo proposto neste trabalho há uma diminuição de desempenho devido à utilização da função peso
para o cálculo dos pesos dos enlaces nas matrizes de roteamento e que foi explicado na Seção 4.1,
melhorando o desempenho para as três métricas estudadas.
Há aumento nos valores de probabilidade de bloqueio interdomínio devido ao impacto do gargalo de
banda representado pelos enlaces inter-redes, provocando um aumento na probabilidade de bloqueio
global e também menor diminuição do bloqueio interdomínio em relação ao bloqueio intradomínio, como
pode ser visualizado pelas tabelas Tabelas 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Este comportamento deve-se ao aumento de
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tráfego entre as redes, que maximiza o impacto do gargalo que representam os enlaces inter-redes e,
assim, o aumento de tráfego interdomínio limita a atuação do algoritmo proposto, devido à escassez de
banda entre as redes.
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Figura 3.2.2.1. Probabilidade de bloqueio global (Configuração 2.B).
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Figura 3.2.2.2. Probabilidade de bloqueio intradomínio (Configuração 2.B).
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Figura 3.2.2.3. Probabilidade de bloqueio interdomínio (Configuração 2.B).
Tabela 3.2.2.1. Valores de redução de probabilidade de bloqueio global
(Configuração 2.B - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,137
0,2002
0,255

Algoritmo proposto
0,1014
0,1554
0,2095

Percentual (%)
- 25%
- 22%
- 17%

Tabela 3.2.2.2. Valores de redução de probabilidade de bloqueio intradomínio
(Configuração 2.B - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0269
0,0441
0,0634

Algoritmo proposto
0,0155
0,0337
0,0501

Percentual (%)
- 42%
- 23%
- 20%

Tabela 3.2.2.3. Valores de redução de probabilidade de bloqueio interdomínio
(Configuração 2.B - Métrica RHD)..
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,2478
0,3569
0,4492

Algoritmo proposto
0,187
0,2785
0,3693

Percentual (%)
- 25%
- 21%
- 17%
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A Figura 3.2.2.4 apresenta a probabilidade de bloqueio global de todas as taxas de bits da rede. Como há
um aumento da probabilidade de bloqueio interdomínio, seus respectivos valores são maiores do que os
do gráfico de probabilidade de bloqueio de taxas de bits da configuração de tráfego 2.A. Devido a sua
demanda de largura de faixa, a probabilidade de bloqueio da taxa de bits 2488 Mbps apresenta os maiores
valores, assim como os da configuração de tráfego 2.A. O algoritmo de alocação não diferencia taxas
utilizadas e escolhe caminhos ópticos em relação à banda disponível por regenerador, assim como a
configuração de tráfego anterior. Assim, o algoritmo distingue as diferentes taxas para a alocação e é
influenciado apenas pelo comportamento dinâmico de ocupação de banda das diferentes larguras de faixa.

RHD - [2]
RHD - Algoritmo proposto

Probabilidade de bloqueio global
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Figura 3.2.2.4. Probabilidade de bloqueio global de taxas de bits (carga = 200 erlangs) (Configuração
2.B).

3.2.3. Configuração de tráfego 2.C
As Figuras 3.2.3.1, 3.2.3.2 e 3.2.3.3 exibem a probabilidade de bloqueio global da rede, a probabilidade
de bloqueio intradomínio e a probabilidade de bloqueio interdomínio, respectivamente, para a
configuração 2.C, que gera 30% de tráfego intradomínio e 70% de tráfego interdomínio. Para comparação
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de desempenho, as Tabelas 3.2.3.1, 3.2.3.2 e 3.2.3.3 apresentam alguns valores de probabilidade de
bloqueio global, intradomínio e interdomínio para a métrica RHD.
Como há predominância de tráfego interdomínio (70%), os gargalos de banda representados pelos
enlaces inter-redes geram maior impacto na distribuição de largura de faixa na rede e diminuem as
alternativas de escolha de caminhos ópticos entre domínios, gerando diminuição de desempenho do
algoritmo proposto em relação às outras configurações de tráfego. Também há aumento de valores de
bloqueio, devido ao esgotamento de recursos inter-redes. Pela Tabela 3.2.3.3 é possível perceber
diminuição de até 21% no bloqueio interdomínio. Desta maneira, comparando-se com as Tabelas 3.2.1.3
e 3.2.2.3, percebe-se a diminuição de desempenho do algoritmo proposto, provocado pelo aumento do
tráfego interdomínio.
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Figura 3.2.3.1. Probabilidade de bloqueio global (Configuração 2.C).

49

3. Resultados do algoritmo de roteamento proposto

Probabilidade de bloqueio intradomínio

0,050

RHD - [2]
RHD - Algoritmo proposto

0,045
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
80

100

120

140

160

180

200

Carga (erlangs)

Figura 3.2.3.2. Probabilidade de bloqueio intradomínio (Configuração 2.C).
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Figura 3.2.3.3. Probabilidade de bloqueio interdomínio (Configuração 2.C).
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Tabela 3.2.3.1. Valores de redução de probabilidade de bloqueio global
(Configuração 2.C – Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,2652
0,3288
0,3832

Algoritmo proposto
0,205
0,2885
0,3424

Percentual (%)
- 22%
- 12%
- 10%

Tabela 3.2.3.2. Valores de redução de probabilidade de bloqueio intradomínio
(Configuração 2.C – Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0209
0,0331
0,0369

Algoritmo proposto
0,0093
0,0181
0,0269

Percentual (%)
- 55%
- 45%
- 27%

Tabela 3.2.3.3. Valores de redução de probabilidade de bloqueio interdomínio
(Configuração 2.C – Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,3679
0,4555
0,5287

Algoritmo proposto
0,288
0,4056
0,4793

Percentual (%)
- 21%
- 10%
- 9%

A Figura 3.2.3.4 apresenta a probabilidade de bloqueio global de todas as taxas de bits da rede para a
configuração de tráfego 2.C. A taxa de bit 2488 Mbps apresenta o mesmo comportamento da
configuração de tráfego 2.A e 2.B, ou seja, os maiores valores de probabilidade de bloqueio.
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Figura 3.2.3.4. Probabilidade de bloqueio global de taxas de bits (carga = 200 erlangs) (Configuração
2.C).
Conforme o tráfego interdomínio aumenta, de acordo com os gráficos das Figuras 3.2.1.2, 3.2.2.2 e
3.2.3.2, há maior variação da probabilidade de bloqueio intradomínio. O motivo deste comportamento é a
distribuição das conexões intradomínio. Com o aumento do tráfego inter-redes, grande parte das conexões
geradas são roteadas pelos enlaces interdomínios e, desta maneira, as conexões intradomínio sofrem
efeitos da variação de banda disponível dos enlaces intra-rede. O motivo desta variação de banda é a
mudança dinâmica dos caminhos ópticos intradomínio disponíveis, pois as conexões interdomínio
demandam grande capacidade de largura de faixa dos enlaces intra-rede utilizados para roteamento de
conexões desde os nós origens até nós peering. No caso de dois caminhos ópticos interligando domínios
distintos, como A – r – p – h – v – b – i – B e C – o – p – v – b – p – D , por exemplo, o enlace v – b é
comum aos dois caminhos e os enlaces intradomínio, como A – r – p – h e C – o – p, são utilizados para
conexão. O grande volume de tráfego entre as redes altera a alocação de banda nos enlaces. Como
exemplo, duas conexões intradomínio geradas entre A – h e C – p poderiam utilizar, respectivamente, os
caminhos A – r – p – h e C – o – p, porém o grande volume de tráfego inter-redes diminui a
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disponibilidade dos caminhos para conexões intradomínio, o que acarreta aumento na utilização de
caminhos intra-rede maiores.
Para todas as configurações de tráfego percebe-se, conforme o aumento dos tráfegos analisados, a
redução de probabilidade de bloqueio global como na Tabela 3.2.1.1, em que a redução com carga de 120
erlangs é 25%; 160 erlangs é 22% e 200 erlangs é 17%. Para a configuração 2.C, com 70% de tráfego
interdomínio e 30% de tráfego intradomínio, a redução é de 22% para 120 erlangs, 12% para 160 erlangs
e 10% para 200 erlangs, conforme mostra a Tabela 3.2.3.1. A razão deste declínio é a diminuição da
banda disponível dos enlaces, pois o menor intervalo de tempo entre as gerações de conexões devido ao
aumento da carga gera quantidade maior de conexões alocadas, diminuindo a banda disponível nos
enlaces e o poder de atuação do algoritmo.
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3.3. Configuração de rede 3
Nesta seção é apresentado um estudo sobre a escolha de interconexão de redes utilizando o conceito de
centralidade com os mesmos parâmetros de simulação adotados na Seção 4. A diferença de abordagem é
a maneira como são realizadas as interconexões entre as redes NSFNeT, italiana e brasileira. A Figura
3.3.2 exibe o mapa com os novos nós de borda escolhidos como peering, que estão nas cidades
apresentadas na Tabela 3.3.1. Para esta configuração de rede, as três métricas (BER, RHD e híbrida)
foram utilizadas para verificar seus respectivos comportamentos e variações nesta nova configuração de
rede.
Tabela 3.3.1. Nós escolhidos para interligação das redes.
Cidade (número do nó na rede)

Centralidade (Betweenness),

Ordem dentro da rede

CB

CB

Poços de Caldas (22)

283

1o

Uberlândia (23)

275

2o

Roma (14)

75

1o

Napoli (15)

65

2o

Bologna (8)

59

3o

Pittsburg (10)

23

1o

Champaign (9)

18

2o

Salt Lake City (6)

15

3o

CB: centralidade do nó
Desta maneira, os dois nós com maiores CB da rede NSFNeT foram conectados com os dois nós com
maiores CB da rede Italiana. O nó com terceiro maior CB da rede italiana foi interligado com o nó que
apresenta o maior CB da rede brasileira e o nó com segundo maior CB da rede brasileira foi interligado
com o nó que apresenta o terceiro maior CB da rede NFNeT. A Figura 3.3.1 ilustra as interconexões.
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1o CB Pittsburg

Roma 1º CB
Napoli 2º CB

2º CB Champaign
1º CB Poços de Caldas

Bologna 3º CB

2º CB Uberlândia

Salt Lake City 3º CB

Figura 3.3.1. Interconexões entre as cidades com maiores CB.
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Figura 3.3.2. Interconexões entre as redes utilizando maior centralidade.
A Figura 3.3.3 exibe as probabilidades de bloqueio global, intradomínio e interdomínio para métrica
BER para a configuração de rede 1.A (Arquitetura 1), estudada na Seção 3.1.1 e configuração de rede 3
(Arquitetura 2), apresentada nesta seção, que considera como nós de borda peering os nós que possuem as
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maiores centralidades de cada domínio. Um estudo de cenários reais de enlaces internacionais é feito no
Apêndice VI, onde é possível visualizar nós de borda em diferentes regiões de vários países.
As duas arquiteturas utilizam o algoritmo proposto. É possível perceber, pelas figuras, um aumento da
probabilidade de bloqueio interdomínio e uma diminuição da probabilidade de bloqueio intradomínio. O
tamanho dos caminhos ópticos interdomínio são influenciados diretamente pelo tráfego intradomínio,
pois o caminho de um nó interior de domínio até um nó de borda, pelo qual será estabelecida a conexão
com outro SA, é obtido de acordo com as variações de tráfego da rede. No caso da configuração 3, os nós
de borda estão situados em pontos da rede nos quais há maior incidência de menores caminhos, como os
nós 22 e 25 da rede brasileira. Para o caso do nó 22, por exemplo, sua maior centralidade acarreta
aumento do número de conexões que precisam ser alocadas em enlaces conectados a ele, aumentando a
demanda de banda em enlaces próximos. Como todos os nós de borda possuem alta centralidade, criaramse gargalos para o tráfego interdomínio, enquanto há diminuição do bloqueio intradomínio. Assim,
conexões interdomínio são influenciadas diretamente pela variação de largura de faixa disponível nos
enlaces intradomínio próximos ao nó de borda, impossibilitando o estabelecimento de algumas conexões.
A variação de largura de faixa que ocorre para as conexões interdomínio acarreta diminuição da
probabilidade de bloqueio intradomínio, conforme pode ser observado pela Figura 3.3.3.b. Com a
presença de gargalos para o tráfego interdomínio, algumas conexões inter-redes não são alocadas,
aumentando seu bloqueio. Porém, os enlaces próximos aos nós de borda são também utilizados para
conexões intradomínio. Como há maior uso de banda nestes enlaces, muitas conexões intradomínio
podem ser atendidas devido à banda livre deixada por algumas conexões inter-redes que não foram
alocadas.
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(c) Interdomínio.
Figura 3.3.3. Probabilidade de bloqueio para métrica BER.

Na Figura 3.3.4 e 3.3.5 são exibidas as probabilidades de bloqueio global, intradomínio e interdomínio
para a métrica, que escolhe o caminho com o menor número de amplificações ópticas e métrica híbrida,
na qual a métrica BER é considerada apenas se o número de amplificações no caminho óptico for o
mesmo para os k caminhos. Percebe-se o mesmo comportamento dos gráficos da Figura 3.3.3, ou seja, a
utilização da arquitetura 2 apresenta maior probabilidade de bloqueio para as conexões interdomínio
(Figura 3.3.4.c e 3.3.5.c) e diminuição de bloqueio para conexões intradomínio (Figura 3.3.4.b e 3.3.5.b),
com um equilíbrio entre os dois tipos de arquitetura para a probabilidade de bloqueio global. Para a
métrica RHD, há maior magnitude de diminuição de probabilidade de bloqueio intradomínio, pois se
escolhe sempre o menor caminho possível em função do número de amplificadores. Assim, a tendência é
que esta métrica escolha, dentre k, o menor caminho, gerando distribuição de banda mais homogênea nos
enlaces da rede.
O estudo da configuração 3 mostra que a diretiva de escolha de nós de borda com maiores centralidades
baseadas apenas na topologia da rede não apresenta melhorias de desempenho para o tráfego de rede
58

3. Resultados do algoritmo de roteamento proposto

interdomínio. Porém, este estudo realça a importância da escolha dos nós de borda, devido ao
desempenho de tráfego interdomínio. Neste caso, criaram-se gargalos de tráfego para escoamento de
tráfego multidomínio e surge a necessidade de estudos baseados no tráfego de cada rede (Seção 4.2.1) que
não exclui necessariamente o uso de alguns nós com maiores centralidades, porém baseados em

Probabilidade de bloqueio global (Métrica RHD)

parâmetros adicionais, como o estudado na Seção 2.6.1.
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(a) Global.
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(b) Intradomínio.
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Figura 3.3.4. Probabilidade de bloqueio para métrica RHD

60

Probabilidade de bloqueio global (Métrica Híbrida)

3. Resultados do algoritmo de roteamento proposto

Arquitetura 1
Arquitetura 2 (maior betweenness)

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00
80

100

120

140

160

180

200

Carga (erlangs)

Probabilidade de bloqueio intradomínio (Métrica Híbrida)

(a) Global.

0,07

Arquitetura 1
Arquitetura 2 (maior betweenness)

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00
80

100

120

140

160

180

200

Carga (erlangs)

(b) Intradomínio.

61

Probabilidade de bloqueio interdomínio (Métrica Híbrida)

3. Resultados do algoritmo de roteamento proposto

0,25

Arquitetura 1
Arquitetura 2 (maior betweenness)

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

80

100

120

140

160

180

200

Carga (erlangs)

(c) Interdomínio.
Figura 3.3.5. Probabilidade de bloqueio para métrica híbrida.
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3.4. Configuração de rede 4
3.4.1. Redes livres de escala
O grau de um nó é caracterizado por uma função de distribuição D E , que é a probabilidade de que um

nó aleatoriamente selecionado tenha exatamente E enlaces. A quantidade de conexões presentes em um
nó define seu grau nodal. Em uma rede regular todos os nós têm o mesmo número de enlaces. No caso de
uma rede aleatória, o grau de distribuição obedece a uma distribuição de Poisson que decresce

exponencialmente a partir do valor de pico < E >. Por causa desse decaimento exponencial, a
probabilidade de se encontrar um nó com y enlaces é menor para E ≫ < E > [58].

Algumas distribuições de conexões entre nós podem ser descritas pela lei de potência D E = E IJ ,

onde λ é uma constante cujo valor típico está entre 2 e 3. Essas redes são chamadas livres de escala [58],
pois contêm poucos nós com grande quantidade de conexões, chamados hubs. O grau nodal em um hub é
significativamente maior do que o grau nodal do restante dos nós.

3.4.2. Resultados da configuração 4
Nesta seção será apresentada uma configuração que aborda redes aleatórias e rede livre de escala. A
rede multidomínio escolhida para o estudo possui 31 nós divididos em três domínios: rede do sul da
Finlândia [60], rede livre de escala e rede Manhattan street, conforme exibe a Figura 3.4.2.2. O objetivo
desta topologia é avaliar o comportamento do algoritmo em uma rede multidomínio contendo um SA com
topologia livre de escala, pois a presença de hubs neste tipo de rede altera sua dinâmica de alocação de
conexões. A rede do sul da Finlândia é aleatória e a Manhattan street é regular. A rede possui 8 nós de
borda com capacidade de regeneração OEO do tipo peering, que são os nós 1, 2, 4, 12, 17, 22, 23 e 31. Os
nós com funcionalidade de conversão OEO são os 1 a 17 , 19, 20, 22, 23, 25, 27 e 29 a 31. Os nós fonte e
destino das conexões são os que permitem conversão OEO e a rede é translúcida. Os parâmetros
utilizados para a rede óptica são os mesmos da Tabela 3.4.2.1.
No gráfico da Figura 3.4.2.1, que exibe a distribuição de grau nodal para cada rede, pode ser observado
que, enquanto as redes Finlandesa e Manhattan Street apresentam a maioria dos nós com grau nodal entre
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2 e 4, a rede livre de escala apresenta curva em que a maioria dos nós possui grau nodal um e poucos nós
apresentam alto grau nodal. Desta maneira, nas redes livres de escala o acúmulo de conexões em alguns
nós cria gargalos de roteamento devido ao rápido esgotamento de banda. Estas características geram
impactos diretos no roteamento e uso de recursos dos nós da rede, pois a distribuição de enlaces das redes
aleatórias favorece uma maior homogeneidade na distribuição de conexões.
8

Rede Finlandesa
Rede livre de escala
Rede Manhattan Street

7
6

Número de nós

5
4
3
2
1
0
-1
1

2

3

4

5

Grau nodal

Figura 3.4.2.1. Distribuição de grau nodal para rede multidomínio com rede livre de escala.
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Figura 3.4.2.2. Rede Multidomínio com rede livre de escala.

As Figuras 3.4.2.3, 3.4.2.4 e 3.4.2.5 exibem as probabilidades de bloqueio global da rede, interdomínio
e intradomínio. Para todos os cenários simulados, a adoção da função peso do algoritmo proposto melhora
as probabilidades de bloqueio global, intradomínio e interdomínio para as três métricas. Com esta
abordagem, o algoritmo dá preferência por caminhos ópticos que tenham mais banda disponível por cada
regenerador OEO presente nos nós, equalizando a utilização de recursos nas redes Finlandesa e
Manhattan Street, pois são as que apresentam melhorias de desempenho, conforme mostram os gráficos
das Figuras 3.4.2.6 e 3.4.2.8. As Tabelas 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3 mostram alguns valores de probabilidade
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de bloqueio com algumas cargas da rede para comparação, chegando até 78% de diminuição de
probabilidade de bloqueio interdomínio.
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Figura 3.4.2.3. Probabilidade de bloqueio global.
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Figura 3.4.2.4. Probabilidade de bloqueio intradomínio.
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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Figura 3.4.2.5. Probabilidade de bloqueio interdomínio.

Tabela 3.4.2.1. Valores de redução de probabilidade de bloqueio global
(Configuração 4 - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0173
0,0439
0,0784

Algoritmo proposto
0,0075
0,0206
0,0473

Percentual (%)
- 56%
- 53%
- 39%

Tabela 3.4.2.2. Valores de redução de probabilidade de bloqueio intradomínio
(Configuração 4 - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0086
0,0252
0,0482

Algoritmo proposto
0,0071
0,0182
0,0366

Percentual (%)
- 17%
- 27%
- 25%
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Tabela 3.4.2.3. Valores de redução de probabilidade de bloqueio interdomínio
(Configuração 4 - Métrica RHD).
Carga (erlangs)
120
160
200

Algoritmo [2]
0,0379
0,0877
0,149

Algoritmo proposto
0,0083
0,0265
0,0721

Percentual (%)
- 78%
- 69%
- 51%

O algoritmo proposto apresenta os melhores desempenhos para as probabilidades de bloqueio global e
interdomínio. A probabilidade de bloqueio intradomínio, na Figura 3.4.2.4, apresenta valores menores de
redução de bloqueio pelo algoritmo proposto porque é influenciada pelo alto grau de concentração de
enlaces nos hubs da topologia de rede livre de escala. O nó 1 da rede livre de escala possui grau nodal 5, o
nó 2, grau 4 e o nó 4, grau 2, enquanto que o restante dos nós possui grau nodal 1. Devido ao alto grau de
concentração de conexões nos hubs, o algoritmo proposto não gera melhorias de desempenho para as
redes Manhattan street e finlandesa. O alto grau de concentração de enlaces nos hubs esgota de maneira
rápida os recursos dos nós, pois a maior parte dos menores caminhos passa por eles (hubs), diminuindo a
banda livre, que é o principal recurso de atuação do esquema de alocação. Pela Figura 3.4.2.6 é possível
visualizar esta diferença de atuação do algoritmo. A probabilidade de bloqueio intradomínio da rede livre
de escala apresenta pequena redução, enquanto que a magnitude de redução das redes Finlandesa e
Manhattan Street é maior.

68

Probabilidade de bloqueio intradomínio

3. Resultados do algoritmo de roteamento proposto

0,10

Algoritmo [2]
Algoritmo Proposto

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00
Livre de escala

Finlandesa

Manhattan Street

Figura 3.4.2.6. Probabilidades de bloqueio intradomínio de cada rede
Carga = 200 erlangs, métrica RHD.

Na Figura 3.4.2.7 são apresentadas as probabilidades de bloqueio das diferentes taxas de bits. Para as
taxas de 155 Mbps até 1866 Mbps a redução da probabilidade de bloqueio permanece na mesma
magnitude entre os algoritmos propostos em [2] e o deste trabalho. No caso da banda de 2488 Mbps, o
bloqueio é significativamente maior, pois como esta largura de faixa ocupa toda a capacidade de
transmissão de um comprimento de onda, os recursos dos enlaces são exauridos de maneira drástica. A
presença de uma rede livre de escala aumenta a magnitude deste comportamento, pois uma única conexão
de 2488 Mbps ocupa toda capacidade de transmissão de comprimentos de onda em enlaces oriundos de
nós hubs. Este efeito gerado pela rede livre de escala também pode ser visualizado pela Figura 3.4.2.8,
que mostra a probabilidade de bloqueio intradomínio para cada rede. Enquanto a atuação do algoritmo
nas demais redes é significativa, diminuindo a probabilidade de bloqueio para todas as larguras de faixa,
inclusive a de 2488 Mbps, na rede livre de escala há aumento da probabilidade de bloqueio intradomínio.
Este fato é explicado pelo uso do parâmetro banda pelo algoritmo proposto, pois o rápido consumo de
recursos nos enlaces dos hubs dificulta a alocação de banda para as conexões.
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Figura 3.4.2.7. Probabilidade de bloqueio global de taxas de bits (carga = 200 erlangs) (Configuração 4).
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Figura 3.4.2.8. Probabilidade de bloqueio intradomínio de taxas de bits (carga = 200 erlangs)
(Configuração 4).
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4.1. Simulações e critérios de escolha
Nesta seção são exibidos os resultados numéricos da simulação das três redes multidomínio estudadas
neste trabalho utilizando algoritmo genético e sistematização. Os parâmetros do algoritmo genético e do
programa de simulação são mostrados nas Tabelas 2.6.1 e 2.6.2, respectivamente. A Tabela 4.1.1 exibe as
características de cada simulação utilizada na próxima seção, com seus respectivos critérios de escolha. A
Tabela 4.1.2 descreve as denominações de cada rede para efeito de simplicidade na explicação. Para
comparar desempenhos que seguem tendência diferente de escolha de nós em relação à sistematização,
foram realizadas duas simulações que consideram nós com maiores valores de MTN e MTF.
Tabela 4.1.1. Tipos de simulação e critérios de escolha de nós.
Simulação

Critérios de escolha

Roteamento

Nós de borda – Geográfico

Escolha de nós é baseada na
proximidade geográfica das redes e
com oceano.
Escolha de nós é baseada nos
resultados do algoritmo genético.
Programa de simulação utilizou
roteamento proposto por [2]
Escolha de nós é baseada na
sistematização proposta na seção 2.7.1.

Proposto por [2]

Maiores – Vetor MTN

Nós escolhidos são os que apresentam
maiores MTN da rede.

Proposto por [2]

Maiores – Vetor MTF

Nós escolhidos são os que apresentam
maiores MTF da rede.

Proposto por [2]

AG - Algoritmo genético

Sistematização

Proposto por [2]

Proposto por [2]

Tabela 4.1.2. Denominação das redes multidomínio.
Rede Multidomínio

Denominação

Rede Brasileira, Italiana e NSFNeT

Rede A

Rede Proposta por [2]

Rede B

Rede Finlandesa, livre de escala e M. Street

Rede C
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4.2. Resultados com algoritmo genético
Os resultados com algoritmo genético, detalhado no Apêndice IV, mostram o melhor conjunto de nós de
borda da rede multidomínio simuladas. Com o objetivo de analisar padrões de resultados para cada rede
multidomínio, foram feitas algumas simulações com parâmetros do algoritmo genético que estão na
Tabela 4.2.1. Para o programa de simulação, os parâmetros estão na Tabela 4.2.2. As redes simuladas são:
Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Figura 3.2.1; Rede proposta por [2] – Figura 3.1.1; Rede livre de
escala, Finlandesa e Manhattan Street – Figura 3.4.2.2.
Tabela 4.2.1. Parâmetros do Algoritmo Genético.
Parâmetros

Valor

População Inicial E

15

Indivíduos escolhidos h
Número de iterações U
Probabilidade de cruzamento Pc
Probabilidade de mutação Pm

5
40
85%
8%

Tabela 4.2.2. Parâmetros do programa de simulação.
Rede NSFNeT, Italiana e
Brasileira

Rede Proposta por [2]

3

3

Rede Livre de escala,
Finlandesa e
Manhattan Street
3

8

8

8

16

16

16

RHD
180

RHD
180

RHD
180

8

8

8

2,5 Gbps

10 Gbps

2,5 Gbps

Roteamento utilizado

Proposto neste trabalho (seção
4.2.2) e proposto por [2] (seção
4.3)

Proposto neste trabalho
(seção 4.2.2) e proposto por
[2] (seção 4.3)

Proposto neste trabalho
(seção 4.2.2) e proposto
por [2] (seção 4.3)

Tráfego interdomínio

30%

30%

Distribuição de tráfego

Tabela 3.1, Seção 3

30%
2,5 Gbps (50%) e 10 Gbps
(50%)

Parâmetros
Número de caminhos (k)
Número de
regeneradores (r) em nós
OEO
Fator de agregação de
tráfego
Métrica considerada
Carga (erlangs)
Nº de comprimentos de
onda (W)
Largura de faixa por
comprimento de onda

Tabela 2.1, Seção 3
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A Tabela 4.2.3 mostra três resultados do algoritmo genético para cada rede multidomínio simulada
utilizando o algoritmo de roteamento proposto por [2], explicado na Seção 2.4. A tabela também mostra o
resultado do algoritmo genético utilizando roteamento proposto neste trabalho, detalhado na Seção 2.4.
Os vetores seguem esquema de conexões entre nós que estão na Tabela 4.2.4. Desta maneira, a linha
conexão(NSFNeT(1), Italiana(1)), por exemplo, indica que o primeiro elemento do vetor de nós de borda da

rede NSFNeT estabelece conexão com o primeiro elemento do vetor de nós de borda da rede italiana.
Este esquema é análogo para as demais redes e é utilizado no algoritmo para simular os diferentes
conjuntos de nós (indivíduos) que são gerados pelo algoritmo genético.
Tabela 4.2.3. Resultados do algoritmo genético para três redes multidomínio com roteamento proposto
por [2] e proposto; os números entre colchetes indicam o número do nó em seu respectivo domínio.
Rede Proposta por [2]
Rede Brasileira, Italiana e
NSFNeT

Rede nº.

Rede Finlandesa, livre de
escala e M. Street

1 = [4 5]
NSFNeT = [3 10]

Livre de escala = [1 4 4]
2 = [5 3 9 9]

Italiana = [2 15 20]

Finlandesa = [10 7 10]
3 = [1 1 7]

Brasileira = [35 19]

Manhattan Street = [5 9]
4 = [1 2 5]
1 = [4 5]

NSFNeT = [11 12]

Livre de escala = [1 2 9]
2 = [5 3 9 9]

Italiana = [18 14 19]

Finlandesa = [2 6 12]
3 = [1 4 3]

Brasileira = [29 22]

Manhattan Street = [2 9]
4 = [1 2 5]
1 = [8 3]

NSFNeT = [10 8]

Livre de escala = [1 4 1]
2 = [3 2 10 7]

Italiana = [8 14 21]

Finlandesa = [10 2 11]
3 = [1 1 12]

Brasileira = [36 24]

Manhattan Street = [1 3]
4 = [5 10 10]

Com roteamento proposto por este trabalho
1 = [4 5]
NSFNeT = [14 1]

Livre de escala = [3 6 1]
2 = [1 5 9 9]

Italiana = [18 8 4]

Finlandesa = [10 4 10]
3 = [1 2 9]

Brasileira = [30 22]

Manhattan Street = [2 7]
4 = [1 5 5]
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Tabela 4.2.4. Esquema de conexões entre os nós dos vetores das redes simuladas.
Rede Brasileira, Italiana e
NSFNeT

Rede Proposta por [2]
Conexäo(Vetor(), Vetor())

Rede Finlandesa, Livre de
escala e M. Street
Conexäo(Vetor(), Vetor())

Conexäo(Vetor(), Vetor())

(NSFNeT(1), Italiana(1))
(NSFNeT (2), Italiana (2))
(Brasileira(1), Italiana (3))
(Brasileira (2), NSFNeT (1))

(Rede 1(1), Rede 2(1))
(Rede 1(2), Rede 4(3))
(Rede 4(3), Rede 2(1))
(Rede 4(3), Rede 2(2))
(Rede 3(2), Rede 4(1))
(Rede 2(3), Rede 3(2))
(Rede 2(4), Rede 3(1))
(Rede 3(3), Rede 4(2))

(Livre de escala(1), Finlandesa (1))
(Livre de escala(2), Finlandesa (2))
(Livre de escala (3), M. Street (1))
(M. Street (2), Finlandesa (3)

Com os resultados do algoritmo genético, foram investigados padrões na escolha de conjunto de nós de
borda. Com objetivo de visualizar a convergência do funcionamento do algoritmo genético em função da
iteração, a Figura 4.2.1 mostra a evolução do valor de bloqueio interdomínio para a rede NSFNeT,
Italiana e Brasileira, com parâmetros especificados na Tabela 4.2.2. Nas iterações iniciais, a queda da
probabilidade de bloqueio é mais significativa, pois para a iteração zero, o valor da probabilidade de
bloqueio é aproximadamente 28%, valor correspondente à configuração com nós de borda escolhidos
pelo fator geográfico.
O algoritmo genético tem como função principal, neste caso, otimizar a probabilidade de bloqueio
interdomínio, diminuindo seus valores conforme escolhe conjuntos de nós de borda para cada domínio.
Os nós escolhidos pelo algoritmo proporcionam ganhos de desempenho em termos de bloqueio
interdomínio devido às características específicas estudadas na próxima seção. Os nós selecionados
efetuam encaminhamento de tráfego externo em todos os SAs e podem ser utilizados em possíveis
mudanças de rede que envolvem a troca de nós de borda escolhidos por fatores geográficos por nós
escolhidos por meio do AG.
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Probabilidade de bloqueio interdomínio

0,28

0,26

0,24

Convergência do AG
Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira

0,22

0,20

0,18

0,16
0

10

20

30

40

Iteração do AG - 180 erlangs

Figura 4.2.1. Convergência do Algoritmo Genético para a rede NSFNeT, Italiana e Brasileira.

4.2.1. Relação entre resultados e parâmetros MTN (Média

do comprimento do caminho até o nó)

e MTF

(Média de comprimento de caminho entre o nó e destino final)

Os valores dos parâmetros MTN e MTF influenciam o planejamento interdomínio, pois os resultados do
algoritmo genético para as três redes multidomínio mostram relação com MTN e MTF. As Tabelas 4.2.1.1,
4.2.1.2 e 4.2.1.3 mostram a posição dos nós em relação à MTN e MTF de todas as redes estudadas neste
trabalho, em ordem crescente. Desta maneira, o nó 2 da rede NSFNeT da Tabela 4.2.1.1 possui o menor
MTN da rede, assim como o nó 10 possui o menor MTF. Os resultados para MTN e MTF destas tabelas foram
obtidos com a simulação de cada rede separadamente, sem nenhum tráfego interdomínio e com
roteamento proposto por [2]. Os parâmetros utilizados para as simulações das redes foram os mesmos da
Tabela 4.2.2. Os valores nas tabelas indicam a numeração dos nós em cada rede.
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Tabela 4.2.1.1. MTN(i) e MTF(i) para redes intradomínio - Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira. Os nós
destacados foram os escolhidos pelo algoritmo genético.
Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira

MTN(i)

2

MTF(i)

10

5 12
4

9

Nós da rede (i)
NSFNeT (14 nós)
3 11 14 8 7 1 4
6

7 13 12 11 14

6 13
1

5

2

9 10
3

8

Ordem crescente

MTN(i)
MTF(i)

18 20 19
15 14 10

6
8

Rede Italiana (21 nós)
5 2 1 21 3 4 9 11 7 14 16 12 8 10 15 17 13
7 13 12 3 9 11 16 17 2 21 4 6 19 18 1 20 5
Ordem crescente
Rede Brasileira (44 nós)

MTN(i)
MTF(i)

16 24 19 29 22 3 33 37 23 39 34 40 4 36 42 27 26 25 35 2 11
38 32 21 31 1 10 20 18 30 5 6 28 17 7 8 13 9 15 41 14 44
22 23 35 34 32 38 25 33 21 29 36 39 37 31 18 43 26 20 24 17
12 30 19 27 42 14 4 41 15 28 44 9 6 40 8 13 7 3 1 11 10 2

Tabela 4.2.1.2. MTN(i) e MTF(i) para redes intradomínio – Rede proposta por [2]

MTN(i)
MTF(i)

Rede proposta por [2]
Nós da rede (i)
Rede 1 (9 nós)
2 5 7 8 6 3 1 4 9
4 9 3 1 6 7 8 5 2
Ordem crescente
Rede 2 (12 nós)
5 8 12 10 11 1 3 4 6 7
9 6 4 3 1 11 10 12 2 8
Ordem crescente

MTN(i)
MTF(i)

2
7

MTN(i)
MTF(i)

12 5 3 11 4 2 6 10 7 8 1 9
9 6 10 5 8 1 2 11 4 3 7 12
Ordem crescente
Rede 4 (11 nós)
1 9 8 2 11 5 6 3 10 4 7
7 5 3 10 4 6 2 11 8 9 1

.

9
5

Rede 3 (12 nós)

MTN(i)
MTF(i)
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Tabela 4.2.1.3. Resultados de MTN e MTF para cada rede intradomínio – Rede livre de escala, Finlandesa e
M. Street.
Rede Livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street

MTN(i)
MTF(i)

3

Nós da rede (i)
Rede Livre de escala (10 nós)
5 6 7 8 9 10 4 1

2

1

2

3

4

6

5

7 10

9

8

Ordem crescente
Rede Finlandesa (12 nós)
MTN(i)
MTF(i)

1 11

8

3

7

4

9

2 12

6 10

5

7

9 11

6 12
4

2 10

5

3

1

8

Ordem crescente
Rede Manhattan Street (9 nós)
MTN(i)
MTF(i)

3

1

7

9

2

4

6

8

5

5

8

2

4

6

3

1

9

7

Utilizando as Tabelas 4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3, pode-se achar sua relação com os resultados do
algoritmo genético expostos na Tabela 4.2.3. O resultado NSFNeT = [3 10], Italiana = [2 15 20] e
Brasileira = [35 19], por exemplo, mostra que, para cada conjunto de nós de borda escolhido em cada
domínio, há escolha balanceada entre nós que apresentam menores MTN e MTF. Para este exemplo, a
Tabela 4.2.1.1 destaca os nós em cor azul. Os resultados NSFNeT = [10 8], Italiana = [8 14 21] e
Brasileira = [36 24] são destacados em cor verde. A Tabela 4.2.1.2 mostra os resultados para a rede
proposto por Ramamurthy [2], onde os resultados Rede 1 = [4 5], Rede 2 = [5 3 9 9], Rede 3 = [1 1 7],
Rede 4 = [1 2 5] estão em cor azul e Rede 1 = [8 3], Rede 2 = [3 2 10 7], Rede 3 = [1 1 12], Rede 4 = [5
10 10] estão em cor verde. Percebe-se tendência de acúmulo de escolha de nós que apresentam menores
valores de MTN e MTF. O mesmo comportamento é verificado para os resultados da rede livre de escala,
Finlandesa e Manhattan Street, com o resultado Rede livre de escala = [1 4 4], Finlandesa = [10 7 10] e
Manhattan Street = [5 9] em cor azul e Rede livre de escala = [1 4 1], Finlandesa = [10 2 11] e M. Street
= [1 3] em cor verde, expostos na Tabela 4.2.1.3. Alguns nós apresentam valores de MTN e MTF que não
estão sempre nas menores posições dos respectivos vetores, porém este fenômeno se deve ao
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comportamento estocástico de tráfego, que gera valores deslocados da média esperada em alguns pontos
da simulação, influenciando o algoritmo, desviando a tendência de escolha de nós com menores MTN e
MTF. Ainda para a topologia livre de escala, a presença de nós com alto grau nodal influencia a escolha de
nós de borda, podendo desviar a tendência de escolha no domínio com topologia livre de escala.
Este tipo de escolha pode ser explicado pela quantidade média de nós no caminho óptico desde o nó
fonte ou destino até o nó considerado para o cálculo de MTN e MTF, como o nó q da Figura 2.6.1. Quanto
maior a quantidade de enlaces, ou seja, de nós, desde o nó fonte ou destino até q, maior a probabilidade
de futuros bloqueios de conexão inter-redes por escassez de banda nos respectivos enlaces, que servem de
caminho para conexões interdomínio. Estas conexões, por meio do nó q, são recebidas ou encaminhadas
para outros domínios. Quanto menor MTN, maior MTF, pois o nó considerado para o cálculo destes
parâmetros (q) estará cada vez mais perto do nó fonte e, consequentemente, mais longe do nó destino.
Desta maneira, o objetivo, em cada domínio, é equilibrar o número de nós de borda com valores
pequenos de MTN e MTF, diminuindo a probabilidade de ocorrência de bloqueio devido ao grande número
de conexões que tenham como rota caminhos ópticos extensos desde o nó fonte até nó de borda, no caso
de conexões de saída do domínio, ou desde o nó de borda até o destino final, no caso de conexões de
entrada no domínio. Desta maneira, no caso de quatro nós de borda em um SA, o objetivo é escolher dois
valores pequenos relativos ao parâmetro MTN e dois valores pequenos relativos ao parâmetro MTF. No caso
da Tabela 4.2.1.1, o nó 19 da rede brasileira tem valor MTN = 5,09 e para o nó 35 desta mesma rede, MTF =
3,77.
A Tabela 4.2.1.4 exibe os resultados de MTN e MTF para a rede NSFNeT, Italiana e Brasileira utilizando o
roteamento proposto por este trabalho. Verifica-se o mesmo comportamento dos resultados anteriores
para os resultados NSFNeT = [3 14], Italiana = [5 6 21] e Brasileira = [5 30], em cor verde e NSFNeT =
[14 1], Italiana = [18 8 4] e Brasileira = [30 22], em cor azul. Apesar de não apresentar grandes
mudanças nas posições dos nós em relação a sua posição considerando MTN e MTF, a utilização de outro
tipo de roteamento para a simulação da rede intradomínio gera diferente distribuição de tráfego, já que é
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um dos principais motivos da melhoria do desempenho apresentada pela proposta. Desta maneira, o
roteamento proposto por [2] e por este trabalho foram considerados para esta análise, para efeito
comparativo na questão de escolha de nós de borda.
A análise destes resultados permitiu a idealização da sistematização de escolha de nós, conforme mostra
a Seção 2.7, que segue a tendência de funcionamento do algoritmo genético para a escolha de nós de
borda.
Tabela 4.2.1.4. Escolha dos nós de acordo com MTN e MTF – Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira –
roteamento proposto por este trabalho (Seção 2.4).
Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira

MTN(i)

2

MTF(i)

10

3
4

5
6

Nós da rede (i)
NSFNeT (14 nós)
8 14 11 1 12 7 4
9 13 11 12

7 14

6
5

9 13 10
1

2

3

8

Ordem crescente

MTN(i)
MTF(i)

Rede Italiana (21 nós)
18 20 19 6 5 1 21 17 3 2 4 9 12 11 16 7 13 14 8 15 10
14 8 10 15 12 7 13 9 11 3 16 2 17 4 21 18 19 6 1 20 5
Ordem crescente
Rede Brasileira (44 nós)

MTN(i)
MTF(i)

29 22 2 24 39 3 5
25 13 40 26 27 7
22 32 31 23 21 38
17 27 41 42 19 4 28

1
44
35
15

37 21 34 23 33 30 28 35
6 43 31 9 10 19 16 38
36 37 30 39 20 25 33 34
12 6 14 8 43 7 16 10

36 42
8 41
26 29
9 44

20 32 4 11
18 17 15
24 18 40
3 11 13 5

4.2.2. Resultados do AG e sistematização em cenários multidomínio
Nesta seção são apresentados resultados de probabilidade de bloqueio global, intradomínio e
interdomínio da rede multidomínio NSFNeT, Italiana e Brasileira; rede proposta por [2] e rede livre de
escala, Finlandesa e Manhattan Street; redes multidomínio A, B e C, respectivamente, conforme mostrado
na Tabela 4.1.2. A probabilidade de bloqueio interdomínio, mostrada na Figura 4.2.2.1, apresenta redução
com o algoritmo genético, pois os nós escolhidos apresentam equalização de valores de MTN e MTF,
diminuindo a probabilidade de bloqueio por escassez de banda nos enlaces do nó fonte até o nó de borda
ou desde o nó de borda até o nó destino. A sistematização aplicada selecionou o conjunto NSFNeT= [3
6], Italiana = [6 8 5], Brasileira = [29 34], para rede A; Rede 1 = [7 3], Rede 2 = [8 6 12 4], Rede 3 = [3
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10 11], Rede 4 = [8 3 2] para rede B e livre de escala = [3 1 5], Finlandesa = [1 2 11] e M. Street = [3 5]
para rede C. O valor NC=4 indica que o algoritmo considerou quatro conjuntos de nós de borda e
selecionou o que apresenta a menor probabilidade de bloqueio. Apesar das pequenas variações os
resultados do conjunto de nós escolhidos pela sistematização são próximos aos do algoritmo genético.
Esta aproximação é consequência do modo de escolha da sistematização, que considera escolha
equalizada de nós com menores MTN e MTF, diminuindo a probabilidade de falta de largura de faixa em
enlaces desde o nó fonte até o nó de borda e desde o nó de borda até o nó destino.
Para a rede A, a maioria dos nós de borda escolhidos pela proximidade geográfica das redes não estão
equalizados em termos de MTN e MTF. Desta maneira, há pequenas diferenças desta configuração com
curvas cujos nós apresentam maiores valores destes parâmetros. A Figura 4.2.2.1 apresenta a interligação
dos SAs da rede A, ilustrando os nós selecionados pelo algoritmo genético e fator geográfico. A figura
mostra bypass (passagem direta) ópticos instalados considerando menor número de enlaces até nós
próximos as bordas geográficas [66]. Neste esquema, há passagem direta de fibra nos nós intermediários
para atingir os limites geográficos da rede, utilizando infraestrutura já existente de interconexão. Alguns
nós intermediários, em vez de bypass óptico, podem fazer conversão OEO para efeito de compensação de
potência óptica, caso haja necessidade. Em qualquer um dos casos, não há disputa de banda interdomínio
com intradomínio, devido à reserva de infraestrutura de fibra óptica. Desta maneira, os enlaces em verde
seriam utilizados pelos nós selecionados pelo algoritmo genético e, assim, o processamento de roteamento
ocorreria nos nós destacados em vermelho e as ligações de fibra utilizariam infraestrutura atual de cada
domínio para dar vazão ao tráfego externo por meio de nós próximos do oceano ou aos limites
geográficos da rede, destacados em cor verde (ver Apêndice VI). A Tabela 4.2.2.1 mostra a numeração
dos nós de borda escolhidos para cada rede conforme os métodos de escolha utilizados.
Os resultados da rede B também apresentam o mesmo comportamento de redução de probabilidade de
bloqueio para nós de borda escolhidos por algoritmo genético e pela sistematização de escolha. Para nós
que apresentam maiores valores de MTN e MTF, há aproximação com a curva de nós escolhidos por fator
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geográfico, em que os nós de borda são Rede 1 = [5 8], Rede 2 = [2 5 8 12], Rede 3 = [1 2 3] e Rede 4 =
[1 3 9]. Estes nós estão nas últimas posições em termos de valores de MTF, como pode ser visto na Tabela
4.2.1.2. Desta maneira, os valores aproximam-se da curva com nós de borda que apresentam maiores
valores de MTF. O mesmo tipo de comportamento pode ser visto na Figura 4.2.2.2 (c), para a rede C.
Apesar de valores balanceados de MTN e MTF para nós de borda na rede Finlandesa, escolhidos pelo fator
geográfico, as redes livre de escala e Manhattan Street possuem valores altos de MTN e MTF, conforme
pode ser visto nas respectivas posições dos vetores da Tabela 4.2.1.3.
A Tabela 4.2.2.2 mostra a comparação entre valores de probabilidade de bloqueio interdomínio para as
três redes multidomínio estudadas e a redução em relação ao cenário com escolha de nós de borda de
acordo com fator geográfico. É possível perceber redução de até 18% no bloqueio comparando-se, na
rede A, o uso da sistematização com configuração que possui nós de borda escolhidos pelo fator
geográfico. Há também queda acentuada, 42%, comparando-se sistematização e cenário com nós de
borda escolhidos pelo fator geográfico, para a rede B. Comparando-se AG e cenário com nós de borda
com maiores valores de MTN e MTF, no caso da rede C, a diminuição é de 37%. Neste caso, apesar da
concentração de conexões nos hubs da rede sem escala, a escolha de nós com valores equalizados de MTN
e MTF influencia as alocações interdomínio.
No caso das redes A e C, comparando-se cenário com nós de borda com maiores valores de MTF e a
sistematização, a queda é de 27% (A) e 28% (C). Esta comparação mostra a vantagem da escolha
criteriosa de nós de borda feita pela sistematização, pois a ausência de critérios poderia levar a escolha de
nós de borda com maiores valores de MTN e MTF, diminuindo o desempenho da rede.
A principal vantagem da sistematização é a geração direta de conjuntos de nós de borda baseado nos
vetores MTN e MTF, que são obtidos com simulação de cada rede intradomínio ou com a extração das
características de tráfego de redes reais, inclusive em outras topologias de redes. A sistematização
apresenta resultados próximos aos do AG e não tem necessidade de executá-lo, o que poderia demandar
grande quantidade de tempo conforme o tamanho da rede.
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Figura 4.2.2.1. Configuração de enlaces interdomínio com sistematização, algoritmo genético e fator
geográfico, ilustrando possíveis passagens diretas de fibra (bypass). Este último é relativo à
configuração com algoritmo genético e fator geográfico, em que os nós em vermelho são conectados às
outras redes por meio de bypass até os nós em verde, que foram escolhidos por fator geográfico.
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Tabela 4.2.2.1. Numeração dos nós para as redes multidomínio A, B e C.
Numeração dos nós nas redes multidomínio

Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira
(Rede A)

NS: NSFNeT; IT: Rede Italiana; BR: Rede Brasileira

Topologia de rede proposta por [2]
(Rede B)

Redes 1, 2, 3 e 4. Os números entre parênteses
mostram os nós de borda de cada rede, conforme
Figura 3.1.1.

Rede livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street
(Rede C)

LE: Rede livre de escala; FIN: Rede Finlandesa; MAN:
Rede Manhattan Street

Nós de borda – Geográfico:
NS = (14, 13) IT = (1, 14, 21) BR = (31, 14)
AG:
NS = (3, 10) IT = (2, 15, 20) BR = (35, 19)
Sistematização:
NS = (3, 6) IT = (6, 8, 5) BR = (29, 34)
Maiores – Vetor MTN:
NS = (13, 10) IT = (15, 10, 13) BR = (13, 14)
Maiores – Vetor MTF:
NS = (8, 3) IT = (4, 6, 18) BR = (10, 11)
Nós de borda – Geográfico:
Rede 1 = (5,8), Rede 2 = (2,5,8,12),
Rede 3 = (1,2,3), Rede 4 = (1,3,9)
AG:
Rede 1 = (8,3), Rede 2 = (3,2,10,7),
Rede 3 = (1,1,11), Rede 4 = (5,10,10)
Sistematização:
Rede 1 = (7,3), Rede 2 = (8,6,12,4),
Rede 3 = (3,10,11), Rede 4 = (8,3,2)
Maiores – Vetor MTN:
Rede 1 = (3,1), Rede 2 = (9,9,7,4),
Rede 3 = (9,1,1), Rede 4 = (4,4,7)
Maiores – Vetor MTF:
Rede 1 = (5,2), Rede 2 = (12,2,8,5),
Rede 3 = (3,7,12), Rede 4 = (8,9,11)
Nós de borda – Geográfico:
LE = (1,2,4) FIN = (2,7,12) MAN = (1,9)
AG:
LE = (1,4,1) FIN = (10,2,11) MAN = (1,3)
Sistematização:
LE = (3,1,5) FIN = (1,2,11) MAN = (3,5)
Maiores – Vetor MTN:
LE = (4,2,10) FIN = (2,12,10) MAN = (8,6)
Maiores – Vetor MTF:
LE = (8,3,9) FIN = (1,3,8) MAN = (7,9)
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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(a) Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A. Rede NS – NSFNeT, IT – Rede Italiana, BR – Rede Brasileira.
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(b) Topologia de rede proposta por [2] – Rede B.
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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(c) Rede livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street – Rede C.

Figura 4.2.2.2. Probabilidade de bloqueio interdomínio. A numeração dos nós de cada método está na
Tabela 4.2.2.1.

Tabela 4.2.2.2. Comparação de valores de probabilidade de bloqueio interdomínio – 200 erlangs.
Rede

Bloqueio

Nós de borda – geográfico

0,3104

AG
Sistematização
Maiores – Vetor MTN
Maiores – Vetor MTF

0,2390
0,2535
0,3356
0,3465

Redução /aumento em relação a nós
de borda – geográfico

- 23%
-18%
+8
-11%

(a) Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A.

Rede

Bloqueio

Nós de borda – geográfico

0,0916

AG
Sistematização
Maiores – Vetor MTN
Maiores – Vetor MTF

0,0472
0,0528
0,0827
0,1210

Redução /aumento em relação a nós
de borda – geográfico

-48%
-42%
-9%
+32%

(b) Topologia de rede proposta por [2] – Rede B.
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Rede

Bloqueio

Nós de borda – geográfico

0,1490

AG
Sistematização
Maiores – Vetor MTN
Maiores – Vetor MTF

0,1194
0,1384
0,1906
0,1918

Redução /aumento em relação a
nós de borda – geográfico

-19%
-7%
+27%
+28%

(c) Rede livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street – Rede C.

Os nós de borda escolhidos pelo algoritmo genético e sistematização mostram que, como explicado na
configuração 3, alguns nós escolhidos possuem alta centralidade, como os nós 6 e 10 da rede NSFNeT e 8
e 15 da rede Italiana da Figura 4.2.2.4.(a) que também estão na Tabela 3.3.1.
A probabilidade de bloqueio interdomínio para cada largura de faixa é influenciada de maneira uniforme
por todos os conjuntos de nós escolhidos, seguindo a mesma tendência de diminuição para o algoritmo
genético e sistematização e aumento de bloqueio para os conjuntos de nós de borda com maiores MTN e
MTF, conforme mostra a Figura 4.2.2.5. Resultados adicionais desta configuração estão no Apêndice VII.

Probabilidade de bloqueio interdomínio

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
Nós de borda - Geográfico
AG
Sistematização
Maiores - Vetor MTN
Maiores - Vetor MTF

0,10
0,05
0,00
155 Mbps

622 Mbps

933 Mbps 1244 Mbps 1866 Mbps 2488 Mbps

Larguras de Faixa
(a) Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A.

Figura 4.2.2.5. Probabilidade de bloqueio das larguras de faixa utilizadas. Carga = 200 erlangs. A
numeração dos nós de borda de cada método está na Tabela 4.2.2.1.
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4.3. Resultados numéricos utilizando roteamento proposto neste
trabalho
A alocação das conexões nos enlaces intradomínio e interdomínio é determinada diretamente pelo
roteamento utilizado na rede multidomínio. Para averiguar o efeito da escolha de nós de borda utilizando
algoritmo de roteamento, os resultados exibidos na Figura 4.3.1 mostram o comportamento da
probabilidade de bloqueio interdomínio utilizando cenário adicional. Neste cenário, a avaliação da função
fitness (Apêndice IV) no AG e a obtenção dos vetores MTN e MTF de cada domínio foram baseados no
roteamento proposto neste trabalho. A Tabela 4.3.1 mostra o tipo de roteamento utilizado em cada
esquema de escolha de nós de borda e a Tabela 4.3.2 mostra a numeração dos nós de borda escolhidos
para cada rede conforme os métodos de escolha utilizados. Os nós de borda escolhidos na Tabela 4.3.2
diferem dos da Tabela 4.2.2.1, pois os vetores MTF e MTN foram obtidos utilizando o roteamento proposto.
Pela Figura 4.3.1 é possível perceber menor distância entre os resultados da curva do conjunto que
contém nós de borda selecionados por fator geográfico, pelo algoritmo genético e sistematização. O
roteamento proposto proporciona melhor equalização de distribuição de conexões, como explicado no
Capítulo 3. Desta maneira, as diferenças entre cenários utilizando algoritmo genético (AG),
sistematização e nós de borda escolhidos pelo fator geográfico são menores, pois o efeito da escolha de
nós de borda é menor. Estes cenários são compostos por nós de borda de acordo com os parâmetros MTF e
MTN, apresentando valores não tão distantes e, assim, o roteamento proposto diminui a magnitude de
diferenças entres estes cenários. Porém, percebe-se a importância da sistematização pela melhoria de
desempenho em relação aos cenários com maiores MTN e MTF, que apresentam probabilidades de bloqueio
interdomínio significativamente maiores, em todos os cenários multidomínio.
A Tabela 4.3.3 mostra valores de probabilidade de bloqueio interdomínio e a redução em relação ao
cenário com escolha de nós de borda de acordo com fator geográfico para todos os cenários simulados
utilizando o roteamento proposto neste trabalho. Como mostram os gráficos da Figura 4.6, as maiores
diferenças ocorrem para cenários onde nós de borda possuem maiores valores de MTN e MTF. Desta
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maneira, percebem-se a melhoria de desempenho dos esquemas de escolha de nós de borda propostos
que, apesar de diferenças menores em relação à configuração com nós de borda seguindo fator
geográfico, estão distantes dos cenários com maiores valores de MTN e MTF.

Tabela 4.3.1. Tipos de simulação e critérios de escolha de nós utilizando roteamento proposto neste
trabalho.
Simulação

Critérios de escolha

Roteamento

Nós de borda – Geográfico

Escolha de nós é baseada na
proximidade geográfica das redes e
com oceano.
Escolha de nós é baseada nos
resultados do algoritmo genético.
Programa de simulação utilizou
roteamento proposto por [2]
Escolha de nós é baseada nos
resultados do algoritmo genético.
Programa de simulação utilizou
roteamento proposto por este trabalho.
Escolha de nós é baseada na
sistematização proposta na seção 2.7.

Proposto por este trabalho –
Seção 2, Capítulo 3.

Maiores – Vetor MTN

Nós escolhidos são os que apresentam
maiores MTN da rede.

Proposto neste trabalho –
seção 2.4.

Maiores – Vetor MTF

Nós escolhidos são os que apresentam
maiores MTF da rede.

Proposto neste trabalho –
seção 2.4.

AG - Roteamento [2]

AG -Roteamento proposto

Sistematização

Proposto em [2].

Proposto neste trabalho –
seção 2.4.

Proposto neste trabalho –
seção 2.4.
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Tabela. 4.3.2. Numeração dos nós para as redes multidomínio A, B e C utilizando roteamento proposto.
Numeração dos nós nas redes multidomínio

Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira
(Rede A)

NS: NSFNeT; IT: Rede Italiana; BR: Rede Brasileira

Topologia de rede proposta por [2]
(Rede B)

Redes 1, 2, 3 e 4. Os números entre parênteses
mostram os nós de borda de cada rede, conforme
Figura 3.1.1.

Rede livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street
(Rede C)

LE: Rede livre de escala; FIN: Rede Finlandesa; MAN:
Rede Manhattan Street

Nós de borda – Geográfico:
NS = (14 13) IT = (1 14 21) BR = (31 14)
AG – Roteamento [2]:
NS = (3 10) IT = (2 15 20) BR = (35 19)
AG – Roteamento proposto:
NS = (3 14) IT = (5 16 21) BR = (5 30)
Sistematização:
NS = (3 4) IT = (20 8 19) BR = (22 32)
Maiores – Vetor MTN:
NS = (13 10) IT = (15 10 13) BR = (12 14)
Maiores – Vetor MTF:
NS = (8 2) IT = (1 20 5) BR = (1 2)
Nós de borda – Geográfico:
Rede 1 = (5,8), Rede 2 = (2,5,8,12),
Rede 3 = (1,2,3), Rede 4 = (1,3,9)
AG – Roteamento [2]:
Rede 1 = (8,3), Rede 2 = (3,2,10,7),
Rede 3 = (1,1,11), Rede 4 = (5,10,10)
AG – Roteamento proposto:
Rede 1 = (4,5), Rede 2 = (1,5,9,9),
Rede 3 = (1,2,9), Rede 4 = (1,5,5)
Sistematização:
Rede 1 = (7,1), Rede 2 = (2,4,10,6),
Rede 3 = (4,10,2), Rede 4 = (8,3,2)
Maiores – Vetor MTN:
Rede 1 = (3,1), Rede 2 = (9,9,7,4),
Rede 3 = (9,1,1), Rede 4 = (4,4,7)
Maiores – Vetor MTF:
Rede 1 = (5,2), Rede 2 = (12,2,8,5),
Rede 3 = (3,7,12), Rede 4 = (8,9,11)
Nós de borda – Geográfico:
LE = (1,2,4) FIN = (2,7,12) MAN = (1,9)
AG – Roteamento [2]:
LE = (1,4,1) FIN = (10,2,11) MAN = (1,3)
AG – Roteamento proposto:
LE = (3,6,1) FIN = (10,4,10) MAN = (2,7)
Sistematização:
LE = (5,2,6) FIN = (1,6,11) MAN = (3,8)
Maiores – Vetor MTN:
LE = (1,2,4) FIN = (9,5,12) MAN = (2,8)
Maiores – Vetor MTF:
LE = (6,9,3) FIN = (8,1,3) MAN = (9,1)
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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(a) Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A. A numeração dos nós de borda de cada método está na Tabela
4.3.2.

Probabilidade de bloqueio interdomínio
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(b) Rede proposta em [2] – Rede B. A numeração dos nós de borda de cada método está na Tabela 4.3.2.
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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(c) Rede Livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street - Rede C. A numeração dos nós de borda de cada método
está na Tabela 4.3.2.

Figura 4.3.1. Probabilidade de bloqueio interdomínio utilizando roteamento proposto neste trabalho.

Tabela 4.3.3. Comparação de valores de probabilidade de bloqueio interdomínio – 200 erlangs –
roteamento proposto neste trabalho.
Rede

Bloqueio

Nós de borda – geográfico

0,2421

AG – Roteamento Ramamurthy [2]
AG – Roteamento Proposto
Sistematização
Maiores – Vetor MTN
Maiores – Vetor MTF

0,2188
0,200
0,2232
0,2877
0,3183

Redução /aumento em relação a
nós de borda – geográfico

-9%
-17%
-7%
+18%
+31%

(a) Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A.

Rede

Bloqueio

Nós de borda – geográfico

0,0361

AG – Roteamento Ramamurthy [2]
AG – Roteamento Proposto
Sistematização
Maiores – Vetor MTN
Maiores – Vetor MTF

0,0205
0,0194
0,0237
0,0359
0,0462

Redução /aumento em relação a
nós de borda – geográfico

-43%
-46%
-34%
0
+27%

(a) Topologia de rede proposta por [2] – Rede B.

91

4. Resultados utilizando algoritmo genético e sistematização

Rede

Bloqueio

Nós de borda – geográfico

0,0851

AG – Roteamento Ramamurthy [2]
AG – Roteamento Proposto
Sistematização
Maiores – Vetor MTN
Maiores – Vetor MTF

0,0835
0,0785
0,0835
0,0949
0,1095

Redução /aumento em relação
a nós de borda – geográfico

-1%
-7%
-1%
+11%
+28%

(c) Rede Livre de escala, Finlandesa e Manhattan Street – Rede C.

O comportamento para as larguras de faixa utilizadas mostram mesma tendência de queda não
significativa de bloqueio interdomínio dos algoritmos genético comparando-se roteamento proposto em
[2] e neste trabalho, como mostra a Figura 4.3.2. Para a rede B, a diminuição mais significativa ocorre
para largura de faixa de 10 Gbps, que demanda toda banda de um comprimento de onda desta rede,
tornando-se gargalo para o esquema de roteamento. No caso da rede C, há aumento da probabilidade de
bloqueio no caso de largura de faixa de 2,5 Gbps, que ocupa toda banda de comprimento de onda
simulado. Neste caso, a influência da rede livre de escala é grande, pois alguns nós da rede apresentam
grau nodal significativo, sendo parte de muitas rotas interdomínio. Desta maneira, a banda de 2,5 Gbps
torna-se mais suscetível à maior taxa de esgotamento de recursos nos enlaces conectados a estes nós,
aumentando o seu bloqueio.
Com o objetivo de apurar o comportamento de escolha de nós em cenários diversos, as três redes
multidomínio foram simuladas com 50% de tráfego interdomínio e os resultados mostrados na Figura
4.3.3 para são da rede A. Com este tráfego, há aumento da sobrecarga de conexões nos nós de borda,
diminuindo o desempenho em termos de bloqueio interdomínio em relação ao cenário com 30% de
tráfego inter-redes. Apesar da diminuição da redução de bloqueio, o cenário com 50% de tráfego
interdomínio por períodos longos tende a ser pouco provável, devido às regras de funcionamento de cada
operador de domínio, onde tráfegos externos possuem diretivas para que não criem gargalos em suas
redes [4]. Sendo assim, outro cenário foi investigado e os resultados estão na Figura 4.3.4 para a rede A.
Neste caso, o tráfego interdomínio foi alterado durante a simulação, sendo distribuído uniformemente em
sete intervalos de tempo, iniciando em 30%, depois 35% e, de maneira subsequente, para 45, 50, 45, 35 e
92

4. Resultados utilizando algoritmo genético e sistematização

30% novamente. Este cenário aproxima-se mais de uma eventual saturação momentânea de tráfego, pois
a variação de tráfego interdomínio é gradual até o valor de 50%, com consequente queda, também em
passos. O cálculo da média considerando todos os valores de tráfego entre SAs tem como objetivo a
comparação em relação ao cenário com valor fixo de tráfego interdomínio. Em relação à probabilidade de
bloqueio com 50% de tráfego interdomínio e tráfego variável, como mostram as Figuras 4.3.3 e 4.3.4,
respectivamente, as redes multidomínio apresentaram pequena queda de bloqueio utilizando algoritmo
genético e sistematização, mantendo distância em relação aos cenários com maiores MTN e MTF. Os

Probabilidade de bloqueio interdomínio

resultados para as demais redes estão no Apêndice VII.
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AG - Roteamento Proposto
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933 Mbps 1244 Mbps 1866 Mbps 2488 Mbps

Figura 4.3.2. Probabilidade de bloqueio interdomínio das larguras de faixa utilizadas – roteamento
proposto; Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A.
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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Nós de borda - Geográfico
AG - Roteamento [2]
AG - Roteamento Proposto
Sistematização
Maiores - Vetor MTN
Maiores - Vetor MTF

0,00

Figura 4.3.3. Probabilidade de bloqueio interdomínio para carga de 200 erlangs e 50% de tráfego
interdomínio; Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A. A numeração dos nós de borda de cada
método está na Tabela 4.2.2.1.

Probabilidade de bloqueio interdomínio
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Figura 4.3.4. Probabilidade de bloqueio interdomínio para carga 200 erlangs com tráfego interdomínio
variável (30 - 35 - 45 - 50 - 45 - 35 - 30) %; Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A.
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As redes multidomínios constituem cenário real de funcionamento de redes ópticas de longa distância e
apresentam gargalos inerentes de operação entre diferentes sistemas administrativos de rede. Um destes
problemas é o estabelecimento de conexões entre domínios, que precisam estar aptas a satisfazer
peculiaridades de cada ambiente administrativo. As conexões também precisam seguir premissas de
roteamento de sistemas autônomos e interconexão entre redes, que estabelece a forma de balanceamento
de enlaces na atualização de matrizes de rotas em cada nó da rede. Em termos de estrutura de rede, o
planejamento das interconexões entre sistemas autônomos é fundamental para otimização do roteamento
de conexões interdomínio, que utilizam enlaces inter-redes, conectados aos nós de borda. Desta maneira,
a escolha de nós de borda influencia diretamente o desempenho de sistemas multidomínio, pois alguns
conjuntos de nós podem criar gargalos de tráfego inter-redes, diminuindo o desempenho do sistema.
Uma das principais contribuições deste trabalho é o planejamento de enlaces interdomínio, que propõe
sistematização de escolha de nós de borda baseado em padrão de escolha apresentado por algoritmo
genético desenvolvido para redes multidomínio. A sistematização leva em conta vetores que contêm a
média do número de nós, desde o nó fonte até o nó referência de cálculo (MTN), e a média de tamanho de
caminho até destino final (MTF). Estes valores foram estudados a partir dos resultados apresentados pelo
algoritmo genético para as redes multidomínio estudadas.
Os conjuntos de nós de borda gerados pela sistematização e pelo algoritmo genético diminuem a
probabilidade de bloqueio interdomínio em todos os cenários estudados, diminuindo em até 42% o
bloqueio no caso da rede B (rede proposta por [2]) quando comparada a sistematização com conjunto de
nós de borda escolhidos pelo fator geográfico, ou seja, próximos ao limite geográfico da rede e até 60%
comparando-se AG com cenário em que nós de borda foram escolhidos de acordo com maiores valores de
MTN e MTF, para a rede B.
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Outra contribuição do trabalho é um algoritmo de roteamento de alocação de comprimento de onda e
banda para redes multidomínio, com taxas de bits estabelecidas sob plano de controle GMPLS. Para este
algoritmo de roteamento, o sistema propõe uma extensão da função peso para enlaces proposta por [2],
que considera regeneradores ópticos e comprimentos de onda livres para o cálculo de pesos de enlaces.
Com a função, cada enlace da rede recebe peso baseado em percentual de banda disponível, número de
regeneradores ópticos de nós e número de comprimentos de onda livre de cada enlace. O cálculo do
percentual de banda disponível por regenerador considera a porção de banda disponível em que cada
regenerador óptico atua em média. Esse cálculo implica na escolha de caminhos ópticos que maximizam
a funcionalidade de conversão óptico-eletrônica nos nós dotados de tal capacidade, melhorando a
distribuição de conexões na largura de faixa disponível na rede. A partir deste cálculo o algoritmo faz a
escolha de um caminho óptico dentre k obtidos baseado nas métricas BER, RHD e híbrida. As
configurações de simulações consideram tráfegos diferentes de conexões interdomínio e intradomínio. Os
resultados mostram queda na probabilidade de bloqueio global, intradomínio e interdomínio para todas as
métricas utilizadas e também para todos os tráfegos simulados, obtendo reduções de até 35% na
probabilidade de bloqueio interdomínio para a rede 2.A.
Para roteamento de conexões utilizando algoritmo proposto para balanceamento de pesos nos enlaces,
conforme há aumento de tráfego inter-redes nas configurações de rede 2.A, 2.B e 2.C, na seção 3, a
probabilidade de bloqueio intradomínio sofre maiores variações devido à redução do número de caminhos
ópticos possíveis para as conexões intradomínio, pois com o aumento das conexões interdomínio ocorre
diminuição da banda disponível para as conexões intra-rede. O aumento do tráfego interdomínio mostra
que o comportamento da alocação de conexões intradomínio é diretamente influenciado pelo
comportamento da alocação de conexões interdomínio.
O trabalho também contribui com a comparação entre configurações de rede com diferenciação dos nós
de borda escolhidos como peering. Uma configuração simulada apresenta nós de borda escolhidos
aleatoriamente, enquanto em outra configuração este tipo de nó é escolhido com base no cálculo de sua
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centralidade. Os resultados mostram que esta última configuração apresenta melhor desempenho para o
tráfego intradomínio devido à flutuação de conexões alocadas na largura de faixa disponível nos enlaces
próximos aos nós de borda. Os nós de borda estão situados em pontos da rede nos quais há a maior
incidência de menores caminhos e, assim, o número de conexões que requisitam largura de faixa nos
enlaces próximos é maior. Isto implica em uma variação de alocação de banda, impossibilitando o
algoritmo de estabelecer algumas conexões inter-redes. Com este comportamento, a banda que seria
utilizada para estabelecer algumas conexões interdomínio pode alocar conexões intradomínio, diminuindo
sua probabilidade de bloqueio. Esta análise mostra o impacto da escolha de nós de borda no desempenho
de tráfego interdomínio e a necessidade do estudo de parâmetros adicionais para a escolha dos nós.
Alguns nós que apresentam maiores valores de centralidades e que foram utilizados para este cenário
também foram escolhidos pelo algoritmo genético e sistematização, mostrando a necessidade do estudo
de parâmetros adicionais, como o de tráfego, para a escolha de nós de borda. Este estudo foi feito
analisando-se os parâmetros MTN (média do número de nós desde o nó fonte até o nó de referência) e MTF
(quantidade média de nós entre o nó referência e destino).
Uma das configurações analisadas considera duas redes aleatórias (Finlandesa e Manhattan street) e
uma rede livre de escala. Nessa configuração, a aplicação do algoritmo proposto também se mostrou
vantajoso, porém a probabilidade de bloqueio intradomínio não apresentou grande redução, devido ao alto
grau de concentração de enlaces nos hubs, esgotando os recursos dos nós.
A adoção do algoritmo proposto por este trabalho diminui a probabilidade de bloqueio em todos os
cenários simulados devido a sua maximização de utilização de banda por regenerador óptico. A adoção
deste algoritmo de roteamento mostra-se viável em cenários de utilização de redes translúcidas,
maximizando a utilização da largura de faixa. O fator limitante para o algoritmo é a rápida escassez de
largura de faixa aliada à necessidade de presença de nós dotados com conversão OEO. Desta maneira,
este trabalho considera melhorias em ambientes de redes translúcidas. A adoção do roteamento em
ambientes reais de sistemas multidomínio precisa ser estudada em cada caso, com objetivo de aferir
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particularidades de protocolos de sinalização e padronização, tipos de tráfego e esquemas de roteamento
utilizados.
A engenharia de tráfego offline de rede interdomínio baseada na sistematização mostra melhoria de
desempenho de bloqueio interdomínio para todos cenários estudados. Para o cenário de comparação de
roteamento, os sistemas autônomos (SAs) são conectados por meio de enlaces hipotéticos que seguem
princípio de proximidade geográfica em suas respectivas conexões. A sistematização desenvolvida utiliza
vetores que mostram, para cada nó, a quantidade média de nós desde o nó fonte e até o destino para
conexões simuladas em cada domínio, sem considerar tráfego interdomínio. Estes parâmetros são
utilizados para escolher nós de borda para planejamento multidomínio. Os estudos dos resultados do
algoritmo genético formaram a base para o esquema e a adoção deste mecanismo para planejamento de
interconexão de redes mostra-se interessante. Comparando-se com técnica de escolha de nós de borda por
centralidade, a sistematização e algoritmo genético demonstram melhora efetiva de desempenho em
termos de probabilidade de bloqueio e algumas de suas escolhas também consideraram nós com maiores
centralidades. O uso da sistematização mostra-se vantajoso por indicar uma solução de escolha de nós de
borda de redes que obtém resultados próximos aos do algoritmo genético sem a necessidade de executálo, que pode demandar grande quantidade de tempo. O uso de bypass óptico também pode ser
considerado para utilizar infraestrutura já existente de interconexão de redes, utilizando caminhos ópticos
contínuos em nós de borda atuais e nós interiores até novos nós de borda selecionados, como é feito em
várias redes internacionais no mercado instaladas (ver Apêndice VI). Em ambientes reais de
funcionamento de redes interdomínio, as particularidades específicas de tipo de tráfego, padronização e
demais componentes devem ser estudados minuciosamente para a adequação da proposta à realidade
única de cada sistema multidominio considerado.
Como trabalhos futuros, sugerem-se abordagem diferenciada no uso de algoritmo genético, analisando a
variabilidade de enlaces entre os mesmos nós de borda dos SAs, em vez da variação de sua numeração. O
estudo de roteamento também poderá ter abordagem distinta, analisando diferentes aspectos na equação
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de balanceamento de enlaces na matriz de rotas. Outros cenários multidomínios também poderão ser
estudados, mostrando outros tipos de comportamentos de tráfego. O conceito de redes multidomínio
também poderá ser estudado incluindo roteamento de tráfego utilizando segmentação espectral.
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Apêndice I – Arquitetura de simulação
O programa de simulação do trabalho, escrito em linguagem Matlab, contém etapas que são utilizadas
para o cálculo do caminho óptico mais curto que atenda os requisitos de banda da conexão. Como
exemplo, na Figura I.1 é apresentada uma rede com cinco nós, todos com capacidade de conversão OEO
e enlaces com oito comprimentos de onda.

A seguir são apresentados os procedimentos para o

estabelecimento da conexão w entre o nó A e D.
220

A

E
80

150
B

100

Custo do enlace: km
180

140 160
C

D
200

Figura I.1. Exemplo de rede.
Procedimento 1: Atualização das matrizes de tráfego de todos os nós por meio da emulação do
funcionamento de envio de mensagens, como explicado na Seção 2.4.
Matriz de tráfego total M para todos os nós:
Inf: não há enlace ou o enlace não possui comprimento de onda com banda disponível
Custo (ex.: 150): enlace possui comprimento de onda disponível
Tabela I.1. Matriz de tráfego M.
A
B
C
D
E

A
Inf
150
Inf
Inf
220

B
150
Inf
140
160
80

C
Inf
140
Inf
200
Inf

D
Inf
160
200
Inf
180

E
220
80
Inf
180
Inf
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Neste procedimento, a informação recebida pelos nós indica apenas se o enlace possui ou não algum
comprimento de onda disponível para alocar conexão w. Na tabela da matriz de tráfego é possível
visualizar o valor Inf para o enlace A-C, pois não há comprimento de onda disponível para alocar a
conexão.
Procedimento 2: Atualização dos custos da matriz com a equação da Seção 2.4.
Matriz de tráfego total M´ para todos os nós:
Tabela I.2. Matriz de tráfego M´.
A
B
C
D
E

A
Inf
52,5
Inf
Inf
156,75

B
52,5
Inf
30,8
117,6
57,6

C
Inf
30,8
Inf
69
Inf

D
Inf
117,6
69
Inf
63,45

E
156,75
57,6
Inf
63,45
Inf

Exemplo de cálculo dos custos atualizados para os enlaces:
A-B: (1-0,062)(1-0,625) = 0,938×0,375 = 0,35
A-E: (1-0,05)(1-0,25) = 0,95×0,75 = 0,7125
B-C: (1-0,1)(1-0,75) = 0,9×0,25 = 0,22

0,35×150 = 52,5
0,7125×220 = 156,75

0,22×140 = 30,8

B-D: (1-0,02)(1-0,25) = 0,98×0,75 = 0,73

0,73×160 = 117,6

B-E: (1-0,04)(1-0,25) = 0,96×0,75 = 0,72

0,72×80 = 57,6

C-D: (1-0,08)(1-0,625) = 0,92×0,37 = 0,345
D-E: (1-0,06)(1-0,625) = 0,94×0,375 = 0,3525

0,345×200 = 69
0,3525×180 = 63,45
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Procedimento 3: Cálculo de menor caminho possível utilizando o algoritmo de Dijkstra, utilizando
matriz M´ .
Neste exemplo, supondo k=2, dois menores caminhos ópticos disjuntos possíveis serão calculados.
Caminho 1: A-B-C-D
Caminho 2: A-E-D

Procedimento 4: Verificação dos comprimentos de onda que serão utilizados no caminho, de acordo
com a Seção 2.5, utilizando first-fit, ou seja, o primeiro comprimento de onda encontrado que tenha banda
disponível para a conexão.
Procedimento de escolha de comprimento de onda First-fit
Para l = 1 até número total de comprimentos de onda
Alocar conexão em comprimento de onda l se banda disponível
Fim para
Procedimento 5: escolha do caminho segundo a métrica escolhida.
Supondo que a métrica seja RHD, o caminho 2 será escolhido.
O procedimento de escolha de menor caminho é feito pelo algoritmo de Dijkstra [67].
Entrada: grafo simples, ponderado e não dirigido G e um vértice v de G
Saída: rótulo D[u] para cada vértice u de G tal que D[u] é o comprimento do caminho mínimo de v para
u em G.
D[v] 0
para u≠v em G faça
D[u] +∞.
Crie uma fila de prioridade Q contendo todos os vértices de G usando D rótulos como chave
enquanto Q não estiver vazia faça
{coloque um novo vértice u na nuvem}
U Q.removeMin()
para cada vértice z adjacente a u tal que z está em Q faça
{realizar o relaxamento na aresta (u,z)}
se D[u] + w((u,z)) < D[z] então
D[z] D[u] + w((u,z))
Altere para D[z] a chave do vértice z em Q
retorne o rótulo D[u] de cada vértice u em G
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Apêndice II – Cálculo da BER
Neste trabalho foi considerado o cálculo da BER segundo o modelo aproximado de cálculo de OSNR
(optical signal to noise ratio) proposto em [8] e também utilizado em [57], com a participação do autor
deste estudo. Neste modelo são considerados amplificadores Raman distribuídos (DRA) com bombeio.
Neste trabalho são consideradas amplificações a cada 50 km.
As Equações II.1 e II.2 calculam a potência do sinal de saída (S) e o ruído DRA (NDRA) em um caminho
óptico. A Equação II.3 calcula o ruído no nó (NNO), incluindo ruído crosstalk (NXT). NEDFA é o ruído ASE
(Amplified Spontaneous Emission) na entrada e na saída do (k+1)-ésimo nó intermediário.

T

S(k +1) = S(k) ∏ Ltf Ga (r, λ)

II.1

r=1

N DRA(k + 1) = N DRA(k) + Pa ∑ ∏ Ltf ( j)Ga ( j, λ)

II.2

N nó ( k + 1) = N xt ( k + 1) + N EDFA ( k + 1)

II.3

T

T

r =2 j=r

na qual
T

Nxt (k +1) = Nxt (k) ∏ Ltf (r)Ga (r, λ) + X swPxt (k +1)

II.4

r=1

T

NEDFA(k +1) = NEDFA(k) ∏ Ltf (r)Ga (r, λ) + PEDFA

II.5

r=1

Ltf(r) é a perda total na fibra e DCF (dispersion-compensation fiber) no r-ésimo intervalo de amplificação
dos segmentos entre o nós k e k+1, que contempla T intervalos de amplificação. Ga(r,λ) é o ganho do
amplificador no r-ésimo intervalo; Pa é o ruído gerado pelo DRA. Os modelos de cálculo de ruído
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utilizados são baseados em modelos investigados em [64] e [65] e exposto em [8]. Pxt é a potência total do
sinal co-propagante compartilhado com o sinal requerido no comprimento de onda λ. Xsw é a taxa de ruído
crosstalk na chave. Os detalhes da arquitetura da chave e a geração de crosstalk são mostrados e descritos
em [63]. PEDFA é a potência total de ruído ASE gerado pelos EDFAs na saída do nó representado por

PEDFA = 2nsp (Gin −1)hfλ Bo LdmLswLmxGoutLtap + 2nsp (Gout −1)hfλ Bo Ltap

II.6

na qual h é a constante de Planck; nsp é o fator ASE do EDFA no nó; Gin e Gout são os ganhos do EDFA
no nó; fλ é a freqüência do sinal; BO é a largura de banda óptica; Ldm e Lmx são as perdas no multiplexador e
demultiplexador; LSW é a perda na chave e Ltap é a perda nos conectores.
No nó destino a OSNR é calculada por [8]:

OSNRdestino =

S (destino)
N DRA(destino) + N node(destino)

II.7

O fator Q é calculado a partir do valor da OSNR

Q=

Bo
Be

2OSNR

II.8

4OSNR + 1 + 1

em que Bo é a largura de banda óptica e Be é a largura de banda elétrica.
O fator Q em função da OSNR encontrada no nó destino e a BER é calculado por:

 Q 

BER = 0,5ercf 
 2

II.9
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Apêndice III - Tráfego
III.1.Tráfego da rede
O tráfego da rede é Poissoniano, em que o intervalo de tempo entre as gerações de solicitações de
conexões é exponencialmente distribuído, definido pelo método da função inversa [68]
!K =

− log6O 1 − P R
Q

(III.1)

na qual w é uma variável aleatória com valores entre 0 e 1 e λ é a taxa de chegada de conexões, definida
por

Q =S/U

(III.2)

na qual T = 1/µ é a média de duração das conexões da rede, µ é a taxa de serviço e E é a carga em erlangs
atribuída a cada simulação.
O tempo de duração de cada conexão (c) é [68]
=

−V W6O 1 − X R
Y

(III.3)

na qual f é uma variável aleatória com valores entre 0 e 1.
Pode-se entender o funcionamento da geração de tráfego da rede com o auxílio da Figura III.1. É
possível visualizar a geração das solicitações de conexões conforme o tempo tg. A duração das conexões é
definida por cd, em que o sistema aloca largura de faixa no início da conexão e libera banda em seu
término. Como há várias conexões simultâneas na rede, a figura mostra conexões em paralelo.
Aloca banda

Libera banda

Conexão 1 (cd)

Conexão 4 (cd)

Conexão 2 (cd)

Conexão 5 (cd)
Conexão 3 (cd)

tg
Tempo

tg

tg

tg

Figura III.1. Geração de tráfego da rede.
107

Apêndice

108

Apêndice

Apêndice IV –
Algoritmo genético (AG) para escolha dos melhores nós de borda

IV.1. Algoritmo genético
O algoritmo genético [56] desenvolvido considera conjunto de ni nós de borda em cada domínio i para T
domínios. Todos os nós dos T domínios formam um vetor com todos os nós de borda, de acordo com
V=[n1 n2 n3… nT]
Como exemplo, se n1=[8,1], n2=[11, 16, 20] e n3=[40, 30], relativos aos domínios 1, 2 e 3,
respectivamente, o vetor formado será V=[8, 1, 11, 16, 20, 40, 30].

IV.2. Função Fitness
Para a avaliação de cada indivíduo, a função fitness utilizada é a probabilidade de bloqueio
interdomínio, que é obtida por meio da execução do algoritmo de roteamento das conexões. Como o
objetivo é a redução da probabilidade de bloqueio interdomínio, cada geração selecionará o indivíduo que
apresenta o menor bloqueio interdomínio em relação à geração anterior.

IV.3. Seleção
O processo de seleção escolhe h indivíduos uniformemente, de uma lista com E. Cada geração produz o
mesmo número de indivíduos da população, E. O algoritmo escolhe, entre h indivíduos, o que apresenta a
menor probabilidade de bloqueio. Pode-se visualizar, pela Tabela IV.1, exemplo com cinco indivíduos
selecionados da lista com E, ou seja, neste exemplo, h=5 e E=15. O indivíduo selecionado [5 6 21 28 34
48 49] apresenta a menor probabilidade de bloqueio, 0,12.

109

Apêndice

Tabela IV.1. Exemplo com probabilidades de bloqueio interdomínio da função fitness.
Individuo (V)

Função Fitness

[1 2 20 22 30 45 60]

0.15

[5 6 21 28 34 48 49]
[7 9 16 20 29 41 78]

0.12
0.18

[4 11 15 19 30 58 65]

0.19

[12 13 20 31 32 55 60]

0.14

Seleção
Selecionado

IV.4. Cruzamento
O mecanismo de cruzamento é uniforme e aleatório, aplicado para todas as gerações com probabilidade
Pc e tem como objetivo analisar o espaço de busca com a variação da numeração dos nós de borda. O tipo
de cruzamento adotado diferencia-se do cruzamento convencional, pois este mecanismo tem como base a
codificação binária e seu cruzamento gera filhos distintos em strings de bits [56], o que pode gerar
variabilidade genética não tão significativa. Dois cromossomos são selecionados baseados na função de
seleção. Após a escolha de dois cromossomos com melhores valores de função fitness (menores valores
de probabilidade de bloqueio interdomínio), o cruzamento é iniciado e dois filhos são gerados, como
mostrados na Figura IV.1, que também mostra os valores binários de cada nó.

V=
Decimal

5

6

21

28

34

48

49

Binário 0000101 0000101 0010101 0011100 0100010 0110000 0110001
Pontos de Crossover

V=
Decimal

8

12

29

32

22

52

78

Binário 0001000 0001100 0011101 0100000 0010110 0110100 1001110
Pontos de Crossover

V=
Decimal

4

12

21

28

34

52

54

Binário 0000100 0001100 0010101 0011100 0100010 0110100 0110110

Filho 1
V=
Decimal

9

5

29

32

22

48

73

Binário 0001001 0000101 0011101 0100000 0010110 0110000 1001001

Filho 2

Figura IV.1. Cruzamento.
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IV.5. Mutação
O mecanismo de mutação é iniciado após o cruzamento, com probabilidade Pm de ocorrência. A escolha
de indivíduo na atual geração de população, o nó em cada indivíduo e o bit a ser modificado é feita de
maneira aleatória e uniforme.

V=
Decimal
Binário

4

12

21

28

34

52

54

0000100 0001100 0010101 0011100 0100010 0110100 0110110

Figura IV.2. Exemplo de mutação do bit.
Como exemplo, ilustrado na Figura IV.2, o bit a ser modificado (no caso, para zero) é o quinto da quarta
posição de nó do vetor V.

IV.6. Elitismo
Para cada geração o algoritmo executa elitismo e, assim, cada filho (indivíduo) tem seu correspondente
valor de função fitness, ou seja, probabilidade de bloqueio interdomínio, comparado com a posição
correspondente da geração anterior. Se o valor da função fitness for menor, então este é selecionado para
a geração atual. Apesar da possibilidade de convergência prematura dos valores do algoritmo genético
[56], este mecanismo assegura a obtenção de melhores resultados para o desempenho da probabilidade de
bloqueio interdomínio em período de tempo razoável, com aproximadamente 40 gerações, ou seja, U=40,
já que o tempo computacional é grande. A Figura IV.3 ilustra o fluxograma de funcionamento do
algoritmo genético com todos os procedimentos.
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População Inicial E
Exemplo: V1 = 5 6 21 28 34 48 49 V2 = 6 7 22 30 31 45 60

Avaliação da função fitness para V1 e V2
Seleção (menor probabilidade de bloqueio entre h
indivíduos, selecionados de E)

Filhos
Mutação

Elitismo

Avaliação da função fitness com parâmetros
de tráfego constantes.

Não

Número de
iterações < U

Sim
Resultado (Vetor com nós de borda)

Figura IV.3. Fluxograma de funcionamento do algoritmo genético.
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Apêndice V – Procedimento BRPC (Backward-Recursive PCE (Path
Computation Element)-based Computation)
O procedimento BRPC faz o cálculo de menor caminho em redes multidomínio por meio de árvores de
menores caminhos em cada domínio, VSPT (visual shortest path tree), de acordo com os seguintes passos
[67]:

1. O PCC (path computation element) do domínio fonte da conexão envia requisição para o PCE local.
2. PCE do domínio fonte envia mensagem de requisição BRPC por meio de outros PCEs de outros
domínios. A sequência de domínio pode ser pré-determinada ou gerenciada pelo administrador de
AS.
3. PCE do domínio destino da conexão cria uma árvore de menores caminhos do AS local (VSPT –
virtual shortest path tree).
4. Esta árvore VSPT é enviada para o PCE do domínio anterior.
5. Cada PCE da lista de domínios em sentido inverso recebe a árvore VSPT e cria a VSPT local.
Posteriormente, anexa a árvore VSPT local à recebida e envia ao domínio anterior.
6. PCE do domínio fonte recebe a VSPT com as informações de caminhos dos domínios posteriores
até o domínio destino e calcula o menor caminho, ou seja, o caminho ótimo.

113

114

Apêndice

Apêndice VI – Topologias de rede multidomínio
As topologias de rede multidomínio podem ser caracterizadas por diferentes critérios de escolha no
que tange as conexões interdomínio, conectando nós de borda de domínios distintos [69]. Critérios
econômicos podem ser o principal motivo para que grandes operadoras tenham como meta a exploração
de conectividade entre regiões importantes de países distintos, como faz a empresa Globenet [70],
interligando várias regiões da América do Sul e do Norte. A presença de instituições de ensino e pesquisa
também constitui fator importante para a presença de redes de alta capacidade dentro de um país, como é
o caso da rede Ipê, da RNP [71].
De maneira geral, cabos submarinos estão presentes em todos os continentes, interligando regiões
importantes do globo. A construção desta infraestrutura de interconexão segue critérios específicos
conforme o objetivo principal do investimento e do volume de tráfego gerado em cada região. O mapa da
Figura VI.1 mostra redes de cabos ópticos submarinos instalados no oceano Atlântico [72]. Percebe-se o
acúmulo de conexões em regiões importantes de vários países. No caso do Brasil, há vários cabos com
conexões no nordeste e no sudeste, como em São Paulo e Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, há
acúmulo de conexões na região de Nova Iorque. Desta maneira, percebe-se a presença de enlaces
interdomínios em regiões com tendência natural de agregação de tráfego em áreas distintas do país,
geralmente em grandes cidades com grande infraestrutura de telecomunicações. A presença de nós de
borda no interior dos continentes é comum em algumas redes [73], como pode ser visualizado na Figura
VI.2, onde pontos azuis e amarelos da figura são pontos de troca de tráfego (PTT) [74] internacional da
rede da empresa Level3 [75], ou seja, nós de borda. Especificamente para os Estados Unidos, a Figura
VI.3 mostra nós de borda representados pelos pontos azuis. Nestes pontos, o roteamento internacional
pode ser processado e enviando por meio da estrutura de enlaces até cabos submarinos nas bordas dos
países, não disputando recursos com tráfego local intradomínio. O roteamento também pode ser enviado
para nós de borda situados nos limites geográficos de redes, como no caso de SAs distintos dois países
com fronteira em comum.
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A escolha de cidades considerando a proximidade geográfica entre regiões também pode ser
considerada para a escolha de nós de borda, desde que tais regiões pertençam à infraestrutura de nós e
enlaces de uma rede de grande capacidade. Este tipo de escolha pode ser considerado para avaliar o
comportamento de tráfego entre domínios distintos [2], [7].

Figura VI.1 Redes de cabo ópticos submarinos – CableMap [72].
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Figura VI.2 Redes de cabo ópticos submarinos e terrestres da empresa Level3 – os pontos azuis e
amarelos são pontos de troca de tráfego (PTT) internacionais [75]. Azuis diferenciam-se por oferecer
redes Metro.

Figura VI.3. Nós de borda internacionais nos Estados Unidos, empresa Level 3 [75].
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Apêndice VII – Resultados adicionais da Seção 4.2 e 4.3.
Os resultados da seção 4.2 e 4.2 mostram gráficos das redes A para cenários com 50% de tráfego
interdomínio e variável. Para as redes B e C, o comportamento dos gráficos também segue mesma
tendência, como pode ser observado pelos gráficos das Figuras VII.1 e VII.2.
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Figura VII.1. Probabilidade de bloqueio interdomínio. Carga 200 erlangs e 50% de tráfego
interdomínio.
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Figura VII.2. Probabilidade de bloqueio interdomínio. Carga 200 erlangs e tráfego interdomínio variável
(30-35-45-50-45-35-30)%.
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A Figura VII.3 apresenta resultados da probabilidade de bloqueio global para as três redes multidomínio
utilizando roteamento proposto por [2]. A probabilidade de bloqueio global mostra distinção entre
desempenhos dos diversos tipos de escolha de nós de borda. A diferenciação é oriunda da diminuição da
probabilidade de bloqueio interdomínio, alterando a quantidade de conexões bloqueadas no âmbito de
bloqueio global. Apesar das diferenças, análises mais minuciosas são baseadas nos bloqueios intra e
interdomínio, já que mostram gargalos e comportamentos em cada tipo de tráfego.
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(a) Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A.
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Probabilidade de bloqueio global
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Figura VII.3. Probabilidade de bloqueio global. A numeração dos nós de borda de cada método está na
Tabela 4.2.2.1.
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Há uma maior convergência de valores para a probabilidade de bloqueio intradomínio, mostrada na
Figura VII.4, para as redes A e C. Nestes casos, a diferenciação não é tão explícita como nas
probabilidades de bloqueio interdomínio e global. Esta sobreposição é explicada pelo comportamento das
conexões intradomínio, que não são influenciadas significativamente pela escolha dos nós de borda de
cada rede, pois neste cenário as conexões interdomínio são minoria na alocação (30% das conexões) e,
assim, não representam demanda significativa nos enlaces dentro de cada rede. A distribuição das taxas
de bit de maneira granular também contribui para este comportamento, pois 59% do tráfego são formados
por taxa de bit de 155 Mbps, que representam uma fração. Desta maneira, a variação de tráfego dos
enlaces intradomínio em virtude de alocação de conexões interdomínio podem ser equalizadas, pois,
estatisticamente, apenas parte da banda é utilizada para alocações de conexões inter-redes.
A exceção está nos resultados da rede B, que apresenta maior diferenciação entre os valores das curvas.
Isso é consequência do uso de apenas duas taxas de bit, 2,5 Gbps e 10 Gbps. Como são taxas maiores e
demandam 25% e 100% da banda total de um comprimento de onda, as variações de tráfego provocadas
pela alocação de conexões interdomínio nos enlaces de cada rede provocam grandes mudanças também
na alocação das conexões intradomínio. A alocação de conexões interdomínio com taxa de bit de 10 Gbps
demanda totalidade da capacidade de tráfego de um comprimento de onda, alterando significativamente a
distribuição do tráfego interno de cada SA. Desta maneira, a escolha de nós de borda que influencia o
bloqueio interdomínio também gera resultados com significativas diferenças para o bloqueio
intradomínio.
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Probabilidade de bloqueio intradomínio
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Figura VII.4. Probabilidade de bloqueio intradomínio. A numeração dos nós de borda de cada método
está na Tabela 4.2.2.1.

As Figuras VII.5 e VII.6 mostram a probabilidade de bloqueio para 50% de tráfego interdomínio e
tráfego variável, respectivamente. Os gráficos mostram a mesma tendência de queda com o uso de AG e
sistematização e aumento de bloqueio com configuração com maiores valores de MTN e MTF.
O comportamento do tráfego interdomínio variável pode ser visualizado pela Figura IV.7, que mostra a
tendência de aumento e depois diminuição de bloqueio inter-redes devido à saturação de tráfego externo
em cada domínio. Neste caso, os resultados mostram mesma tendência de queda de probabilidade de
bloqueio interdomínio para todas as redes no caso de uso do algoritmo genético e sistematização e
aumento do bloqueio em caso de uso de conjuntos de nós com valores maiores de MTN e MTF.
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Figura IV.5. Probabilidade de bloqueio interdomínio para carga de 200 erlangs e 50% de tráfego
interdomínio; Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A. A numeração dos nós de borda de cada método
está na Tabela 4.2.2.1.
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Figura IV.6. Probabilidade de bloqueio interdomínio para 200 erlangs com tráfego interdomínio variável
(30 - 35 - 45 - 50 - 45 - 35 - 30) %; Rede NSFNeT, Italiana e Brasileira – Rede A. A numeração dos nós de borda
de cada método está na Tabela 4.2.2.1.
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Probabilidade de bloqueio interdomínio
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Figura IV.7. Variação da probabilidade de bloqueio para a rede NSFNeT, Italiana e Brasileira (Rede A)
com variação do tráfego interdomínio (30 a 50% e 50% a 30%); Carga 200 erlangs;

Para a configuração com roteamento proposto, os resultados da probabilidade de bloqueio com tráfego
variável e 50% interdomínio também segue mesma tendência da Seção 4.3, conforme podem ser
visualizados pela Figura VII.8 e VII.9.
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Figura VII.8. Probabilidade de bloqueio interdomínio. Carga 200 erlangs e 50% de tráfego
interdomínio.
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Figura VII.9. Probabilidade de bloqueio interdomínio. Carga 200 erlangs e tráfego interdomínio variável
(30-35-45-50-45-35-30)%.
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Apêndice VIII - Artigos resultantes da pesquisa.
O aluno está no grupo de telecomunicações da SEL-EESC-USP desde 2006, trabalhando com
algoritmos de alocação de recursos em redes ópticas. Os trabalhos abaixo estão relacionados com suas
pesquisas em redes ópticas desde o começo da atuação no grupo.
Diretamente relacionados com a tese:
1.

Link planning for multidomain optical network susing genetic algorithm, IMOC - International Microwave
and Optoelectronics Conference, 2011, Natal, Brasil. Eduardo M. G. Queiroz e Amilcar C. César.

2.

Algoritmo de roteamento para redes ópticas multidomínio, In: 14 SBMO Simpósio Brasileiro de Microondas
e Optoeletrônica e o 9 CBMag Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo, 2010, Vila Velha. Anais do
Momag 2010, 2010, Eduardo M. G. Queiroz e Amilcar C. César.

Relacionados indiretamente:
3.

Performance analysis of an optical network employing waveband and traffic grooming. Photonic Network
Communications, v. 22, p. 151-161, 2011. Helvécio M. A. Neto, Eduardo M. G. Queiroz, Eduardo Aloia,
Murilo Romero e Amilcar C. César.

4.

Rede Óptica Comutada por Rajada e por Circuito. In: XXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações
(SBrT 2009), 2009, Blumenau. Anais do XXVII SBrT, 2009, Eduardo M. G. Queiroz, Helvécio M. A. Neto e
Amilcar C. César.

5.

Análise de Rede Brasileira de Comunicação Óptica Integrada com Rede de Satélites LEO. In: XXVI
Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2008, Rio de Janeiro. Anais do Simpósio Brasileiro de
Telecomunicações 2008, 2008. Helvécio M. A. Neto, Eduardo M. G. Queiroz e Amilcar C. César.

6.

Controle e Admissão de Conexões para Redes Ópticas WDM Baseado em Roteamento pelo Caminho
Específico. In: 13 SBMO Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e o 8 CBMag Congresso
Brasileiro de Eletromagnetismo, 2008, Florianópolis. Anais do Momag 2008, 2008, Helvécio M. A. Neto,
Eduardo M. G. Queiroz e Amilcar C. César.

7.

Connection Admission Control for a WDM Optical Network Based on Traffic Monitoring and Bandwidth
Release, In: IEEE Communications Letters, Vol. 14, No. 7., 2010, Helvécio M. A. Neto, Eduardo M. G.
Queiroz e Amilcar C. César.
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8.

Cost-Benefit Analysis of WDM Optical Network Simultaneously Using Waveband Grooming and Wavelength
Conversion. In: International Microwave and Optoelectronics Conference, 2007, Salvador - Bahia - Brazil,
2007, Helvécio M. A. Neto, Eduardo M. G. Queiroz e Amilcar C. César.

9.

Análise de Custo-benefício de Rede Óptica. In: Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2007, Recife.
Anais do Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2007, Helvécio M. A. Neto, Eduardo M. G. Queiroz e
Amilcar C. César.

10. Controle de Admissão de Conexões Baseado em Monitoramento de Tráfego para Rede WDM com Comutador
Óptico Multigranular, In: 14 SBMO Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e o 9 CBMag
Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo, 2010, Vila Velha. Anais do Momag 2010, 2010, Helvécio M. A.
Neto, Eduardo M. G. Queiroz e Amilcar C. César.
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