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RESUMO

Uma das premissas fundamentais em redes fotônicas baseadas na tecnologia
de multiplexação por comprimento de onda (WDM) é o controle dos caminhos
ópticos. Um caminho óptico, ou caminho de luz, é uma conexão puramente óptica
estabelecida entre dois nós da rede, que pode atravessar diversos nós
intermediários.
Para dar suporte eficiente à demanda exigida de uma rede WDM sobre a qual
executam aplicações de alto desempenho, os caminhos ópticos devem ser
estabelecidos e encerrados dinamicamente, de tal forma que as rotas e os
comprimentos de onda escolhidos minimizem a probabilidade de ocorrência de
bloqueios de conexão por falta de recursos disponíveis. O elemento central de uma
rede WDM é o sistema que controla os comutadores ópticos, determina as rotas,
aloca os comprimentos de onda, e estabelece, mantém e encerra as conexões
ópticas entre os nós da rede.
O objetivo deste trabalho é apresentar estratégias de roteamento e de
atribuição de comprimentos de onda para redes fotônicas usando heurísticas
baseadas em inteligência de enxame. Os resultados demonstram que as estratégias
desenvolvidas apresentam baixa probabilidade de bloqueio de requisições e
buscam, sempre que possível, os caminhos de menor custo.
As estratégias desenvolvidas levam em conta o dinamismo da rede, sendo as
decisões de caminho baseadas em dados atualizados em cada nó da rede em
tempo real, sem a necessidade do conhecimento global do estado da rede em cada
nó.

Palavras-chave: Sistemas Distribuídos, Redes Ópticas WDM, Comunicação de
Dados, Inteligência de Enxame
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ABSTRACT

A fundamental aspect of photonic networks based on wavelength division
multiplexing (WDM) technology is the control of optical paths. An optical path, or
lightpath, is a purely optical connection established between two network nodes,
which can pass through several intermediate nodes.
To efficiently support the demands required from a WDM network that runs
high performance applications, the optical paths should be established and finished
dynamically, in such a way that the selected routes and wavelengths tend to
minimize the blocking probability due to the lack of available resources. The central
element of a WDM network is the system that controls the optical switches,
determines routes, allocates the wavelengths, and establishes, maintains and
finishes connections between optical network nodes.
The purpose is to present strategies for routing and wavelength assignment
over photonic networks using heuristics based on swarm intelligence. Results show
that the developed strategies exhibit low blocking probability of requests and find the
paths of minimum cost whenever possible.
The strategies developed take into account the dynamics of the network, and
decisions are based on updated data at each network node in real time without the
need of a complete knowledge of network state at each node.

Keywords: Distributed Systems, WDM Optical Networks, Data Communications,
Swarm Intelligence
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1. INTRODUÇÃO

As grandes colaborações em diversas áreas da ciência e da engenharia estão
cada vez mais ganhando escala global e, por conseqüência, tornando-se cada vez
mais dependentes da tecnologia da informação. A ciência experimental não está
mais limitada a laboratórios isolados, mas tem sido conduzida por dezenas ou
centenas

de

laboratórios

de

pesquisa

conectados

entre

si,

tornando-se

eminentemente colaborativa e globalizada.
Novos procedimentos experimentais estão em pleno desenvolvimento,
viabilizando a instalação de sofisticados instrumentos de medida em localidades
remotas, como imensos telescópios, aceleradores de partículas e detectores de
ondas gravitacionais, de tal forma que os dados capturados ou coletados por eles
sejam enviados imediatamente para análise em diversos centros de pesquisa,
simultaneamente, em diversos países. A análise dos dados pode ser conduzida em
quaisquer desses centros, e os resultados podem ser guardados em outros centros,
também remotos, em grandes silos de armazenamento. Devido à sofisticação
crescente dos instrumentos de medida, os dados experimentais também estão
sendo coletados a taxas cada vez mais elevadas.
Esse avanço vem provocando um forte impacto no modo como os cientistas
estão analisando os dados e coordenando suas atividades de pesquisa. Duas
razões tentam explicar o motivo dessa mudança de paradigma na forma como a
ciência do século XXI está sendo conduzida:
o avanço científico: novas descobertas dependem de instrumentos maiores, mais
rápidos e de melhor definição. Da mesma forma, os experimentos estão se
tornando extremamente complexos e caros demais para serem conduzidos por
pesquisadores de um mesmo grupo, ou até mesmo de uma mesma nação;
o avanço tecnológico: o aperfeiçoamento dos instrumentos de medida e de
captura de dados, a crescente evolução dos sistemas de processamento,
armazenamento, e equipamentos de visualização de alta definição, e a rápida
evolução das redes de comunicação de alta velocidade.
Os experimentos mais recentes em física de altas energias, por exemplo, já
acumularam dados experimentais nos últimos anos que excedem o Petabyte (1
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milhão de gigabytes). Numa escala ainda maior, os experimentos que começaram a
ser realizados em 2010 no LHC (Large Hadron Collider) do CERN deverão acumular
centenas de Petabytes de dados em poucos anos, que precisarão ser analisados
pela comunidade de pesquisadores da área [LHC].
Outros

projetos científicos de

larga

escala

enfrentam necessidades

semelhantes de compartilhamento de grandes massas de dados entre colaborações
em escala global. Dentre eles podemos citar:
o SDSS (Sloan Digital Sky Survey), uma ambiciosa cooperação entre
observatórios astronômicos para o mapeamento estelar [SDSS];
a colaboração LIGO (Laser Interferometer Gravitational wave Observatory) para
detecção de ondas gravitacionais cósmicas [LIGO];
o NVO (National Virtual Observatory), que une os bancos de dados astronômicos
de diversos observatórios e os torna acessíveis a astrônomos profissionais e
amadores e estudantes [NVO];
os experimentos de física nuclear nos laboratórios BNL (Brookhaven National
Laboratory) [BNL] e INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) [INFN];
a colaboração BIRN (Biomedical Informatics Research Network) que viabiliza o
compartilhamento em larga escala de dados na área da ciência biomédica [BIRN];
o GEOGrid (Global Earth Observation Grid), uma infra-estrutura computacional
distribuída para acelerar o desenvolvimento das ciências geológicas [GEOG].
Novas e sofisticadas infraestruturas computacionais que permitem a
integração de sistemas distribuídos em larga escala estão sendo implementadas
para atender a essa crescente demanda por poder de processamento e de
armazenamento de dados da comunidade científica mundial. Essas infra-estruturas
têm recebido a denominação genérica de “Grids computacionais”.
Assim, no contexto da computação de alto desempenho, o termo Grid referese a uma infraestrutura de recursos computacionais distribuídos, operados e
controlados por diferentes organizações, e integrados através de diversas camadas
de software que habilitam o uso coordenado e colaborativo de seus diversos
elementos constituintes: sistemas de processamento de alto desempenho, silos de
armazenamento de grande capacidade, ambientes de visualização de alta
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resolução, redes ópticas de alta velocidade, redes de sensores distribuídos e
instrumentos científicos de última geração.
O conceito de Grids computacionais remonta a idéias estabelecidas desde a
década de 60. O termo computational Grid foi introduzido em meados da década de
90 pelos pioneiros Ian Foster e Carl Kesselman, como substituto ao termo
“metacomputação”, usado na época para descrever uma nova proposta de infraestrutura de computação distribuída dedicada à ciência e à engenharia [FoKe99]. O
termo foi inspirado em outros tipos de redes, como as redes de distribuição elétrica
(power Grids), as malhas ferroviárias (railroad Grids) e as redes telefônicas
(telephone Grids), infraestruturas que atendem o usuário final após serem
distribuídas por meio de malhas de grande capilaridade. Uma infraestrutura de Grid
computacional pode ser definida como um sistema distribuído em larga escala que
integra e coordena recursos computacionais heterogêneos, não sujeitos a um
controle centralizado e usando protocolos e interfaces abertos e padronizados, de
modo a fornecer qualidades de serviço não triviais [Fost02].
Um aspecto fundamental em ambientes de Grids computacionais construídos
visando a execução de aplicações de alto desempenho está relacionado à
infraestrutura de rede, que dá suporte à comunicação entre as diversas entidades
que compõem estes ambientes, sejam elas recursos de processamento, de
armazenamento, de visualização, sensoriamento ou controle. Os experimentos em
física de altas energias, por exemplo, estão produzindo mais dados do que é
realisticamente possível armazenar e processar em uma única localidade geográfica
[NeEO03]. Não por acaso, experimentos científicos dessa natureza têm impulsionado

o desenvolvimento das tecnologias de computação em Grid e de redes ópticas
avançadas, que oferecem a possibilidade de interconectar centenas ou milhares de
usuários cobrindo áreas globais e fornecendo capacidades que excedem
substancialmente as tecnologias convencionais.
Os termos cyberinfrastructure, usado nos Estados Unidos, ou e-Infrastructure,
mais comum na Europa, parecem expressar bem essa tendência. Eles se referem à
integração, coordenação e disponibilização de tecnologia da informação e de
recursos humanos para dar suporte aos complexos problemas envolvidos nas
grandes colaborações científicas. O termo engloba não só os sistemas de captura,
processamento, armazenamento e transporte eficiente de dados, mas também os
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mecanismos de divulgação de informação e conhecimento e os recursos humanos
aptos a gerenciar e fazer uso efetivo de tais sistemas, ou seja, refere-se a toda
infraestrutura, física e humana, necessária para dar suporte à chamada e-Science.
As iniciativas correntes nessa área estão primariamente focadas na
construção de sofisticados Grids computacionais conectados entre si através de
redes ópticas que permitem o tráfego de dados a taxas da ordem de dezenas de
gigabits por segundo, além de ferramentas de videoconferência e de telepresença.
Para que ocorra a adoção bem sucedida dessas novas tecnologias, esses esforços
precisam ser complementados através do desenvolvimento de mecanismos e
metodologias que permitam disseminar o seu uso eficiente à comunidade científica,
através de programas educacionais e de treinamento.
O LHC, o maior experimento científico da atualidade, deverá enfrentar um
grande desafio para processar os dados coletados por seus detectores, pois deverá
ocorrer um bilhão de interações próton-próton por segundo quando o acelerador
entrar em regime de operação normal. Esta taxa de produção de dados jamais foi
atingida em detectores construídos anteriormente e deverá exigir que cada
experimento tenha que armazenar dados à razão de dezenas ou centenas de
megabytes por segundo. O processamento em tempo hábil dessa imensa massa de
dados acumulados só é possível com a implantação de uma arquitetura de
processamento distribuído em forma de Grid [WLCG]. Neste contexto, todos os
laboratórios que participam dos experimentos do LHC podem contribuir para o
processamento colocando à disposição seus recursos computacionais. Para os
pesquisadores da área, é absolutamente imprescindível participar desta iniciativa
para que eles possam continuar a fazer pesquisa científica de ponta.

1.1. Grids e redes ópticas

A computação em Grid é um fenômeno complexo que, como vimos, tem suas
raízes na chamada e-Science, e tem evoluído a partir de desenvolvimentos
anteriores nas áreas de computação paralela, distribuída e de alto desempenho. Ela
surgiu no início da década de 1990 quando computadores de alto desempenho dos
centros de supercomputação americanos começaram a ser interconectados através
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de redes de comunicação rápidas, com o objetivo de compartilhar recursos para dar
suporte a aplicações científicas que exigem grande poder de processamento e
capacidade de armazenamento e facilidade de movimentação de grandes massas
de dados. Até meados da década de 90 a área ainda era conhecida como
metacomputação e a ênfase residia no uso coordenado de recursos computacionais
visando o uso em aplicações científicas caracterizadas por experimentos e
simulações que requeriam alto poder de processamento e intensa troca de dados.
Rapidamente tornou-se evidente que o compartilhamento de recursos
também era relevante para outras áreas além da computação científica de alto
desempenho, e que deveria ser provido de forma mais geral. De acordo com Foster
et al. [FoKT01], “o problema real e específico que está na base do conceito de Grid é
o compartilhamento coordenado de recursos e a solução de problemas em
organizações virtuais dinâmicas e multi-institucionais”. Uma organização virtual é
uma coleção de indivíduos ou organizações que estabelecem entre si as condições
e regras para compartilhamento de recursos: poder de processamento, capacidade
de armazenamento, software para aplicações específicas, instrumentos científicos,
etc. Com o avanço da computação pervasiva, devido à disseminação de dispositivos
de processamento embutidos nos mais diversos dispositivos, a noção de recurso
compartilhável

começa

a

ser

estendida

de

forma

a

englobar

sistemas

computacionais mais simples, como PDAs, telefones celulares, e até mesmo
dispositivos RFID (Radio Frequency Identification) ativos e passivos [CaMu05].
A evolução e a adoção rápida das tecnologias de Grids computacionais estão
ocorrendo justamente devido ao vertiginoso avanço das tecnologias de redes de
comunicação de dados nos últimos anos, principalmente pela crescente adoção de
sistemas baseados em tecnologia óptica. Entretanto, os mais recentes sistemas de
Grids

computacionais,

construídos

para

viabilizar

pesquisas

científicas

e

tecnológicas de última geração, ainda dependem da infraestrutura da rede mundial,
a Internet, para a integração de seus recursos computacionais. Esta dependência
está restringindo severamente a implantação, em escala global, desses sistemas
computacionais avançados. A Internet comercial, ou commodity, embora alicerçada
em uma tecnologia madura e extremamente bem sucedida, tem como premissa
básica um modelo de transferência de informação baseado no melhor esforço
[KuRo05]. Nesse modelo, baseado em chaveamento por pacotes, os fluxos de dados
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compartilham a largura de banda da rede. Quando ocorre congestionamento,
pacotes de dados podem ser descartados, sem distinção. Não há garantia de que o
serviço será realizado com sucesso, nem há garantia de desempenho. Este modelo
tem se mostrado bastante adequado para transações baseadas em transferências
intermitentes de pequenas massas de dados, porém é muito lento e inadequado
para viabilizar a troca contínua de grandes volumes de dados, como os que estão
sendo gerados em diversas aplicações científicas de última geração, ou na utilização
e no controle eficiente de recursos remotos em tempo real a longas distâncias.
Um outro fator impeditivo à implantação de infraestruturas computacionais
avançadas em nível global é a impossibilidade atual de se incluir a rede de
comunicação, ao menos da forma como a Internet está implantada atualmente,
como um recurso capaz de ser gerenciado e controlado pela infraestrutura de
software dos Grids atuais. Assim, embora as tecnologias de computação em Grid já
permitam a alocação e o uso integrado de recursos de processamento e de
armazenamento de forma segura distribuídos em qualquer localidade geográfica, a
infraestrutura básica que dá suporte à comunicação entre esses recursos, além de
ser baseada no modelo de melhor esforço, e portanto sem garantias de qualidade de
serviço, é ainda um recurso externo e não controlável.
Uma solução que se mostra promissora, em princípio capaz de superar essas
limitações, está surgindo com o avanço da tecnologia de comunicações ópticas. As
tecnologias ópticas baseadas na multiplexação por divisão do comprimento de onda,
ou WDM (Wavelength Division Multiplexing), têm avançado a passos largos na
última década, de tal forma que muito em breve será possível fazer uso efetivo de
praticamente toda a largura de banda útil disponível nas fibras ópticas atuais, da
ordem de uma dezena de terabits por segundo. A tecnologia WDM multiplica a
capacidade de transmissão em um enlace de fibra óptica através da multiplexação
de sinais de comprimentos de onda distintos, que são transmitidos simultaneamente,
permitindo o uso eficiente de todo o espectro óptico útil disponível na fibra. Por
permitir multiplicar a capacidade de transmissão das fibras atuais, a construção de
Grids computacionais com recursos distribuídos em escala geográfica em nível
transnacional sobre infraestruturas de rede totalmente ópticas tem se mostrado uma
proposta muito atrativa [SiNe04][SNAB04][FeWJ05][TrMK06][LDSD07]. No entanto, há
outras razões que tornam essa tecnologia ainda mais atraente.
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Nas redes WDM típicas, as conexões entre dois pontos distintos são
estabelecidas através de caminhos de luz, ou lightpaths, a denominação comumente
encontrada na literatura [ChGK92]. Estes caminhos ópticos podem atravessar vários
nós intermediários da rede, através do chaveamento adequado de uma série de
comutadores ao longo de seu caminho, os quais operam totalmente no nível óptico.
Evita-se assim conversões opto-eletrônicas, que inevitavelmente impõem restrições
à velocidade da comunicação, devido ao limite físico de chaveamento dos circuitos
eletrônicos.
As tecnologias WDM mais recentes, baseadas no controle inteligente dos
caminhos ópticos, têm atraído a atenção de pesquisadores e usuários de Grids
computacionais de larga escala não apenas pela possibilidade de se conseguir
aumentos expressivos na largura de banda de transmissão de dados desde a
origem até o destino, mas também, e principalmente, pelo fato de que essas
tecnologias permitem que a infraestrutura de rede possa ser controlada por software.
Isto permite incluí-la como um recurso passível de ser gerenciado pelo software de
controle de alocação de recursos do Grid, e portanto tratada como um recurso
escalonável, da mesma forma que os recursos de processamento e de
armazenamento.
Desenvolvimentos

recentes

nos

planos

de

controle

integrados

às

infraestruturas de redes ópticas, como o GMPLS – Generalized Multiprotocol Label
Switching [Mann04] estão viabilizando o surgimento de redes de comunicação cujo
núcleo central é todo baseado em tecnologia óptica de última geração, composto de
elementos passíveis de serem controlados por software. O processo de
padronização de novos protocolos de controle, capaz de permitir a integração
desses elementos ópticos às infraestruturas de Grids computacionais, está em pleno
desenvolvimento. Tais infraestruturas estão sendo chamadas de lambda Grids
[FLMN03]. Um lambda Grid é uma infraestrutura computacional em Grid no qual as

conexões entre os recursos computacionais são estabelecidas através de caminhos
ópticos (“lambdas” ou “lightpaths”) alocados pelo próprio middleware do Grid, da
mesma forma como são alocados os recursos de processamento e armazenamento.
Diversas redes de comunicação com recursos de chaveamento por circuitos
já foram implementadas para dar suporte à computação distribuída de alto
desempenho e de larga escala. Alguns exemplos são a Canarie [CAnet4] no Canadá,

22

a NetherLight [Nether] na Holanda, a UK Light [UKL] no Reino Unido, e o National
Lambda Rail [NLR] nos EUA.

1.2. Objetivos

Uma das premissas fundamentais em redes ópticas baseadas na tecnologia
WDM é o controle dos caminhos ópticos. Em uma rede WDM puramente óptica,
dados são transferidos entre os diversos nós que a compõem através de conexões
ópticas entre origem e destino, denominadas caminhos ópticos, ou lightpaths, ou
ainda lambdas. Um lightpath é uma conexão puramente óptica estabelecida entre
dois nós da rede, que pode atravessar diversos nós intermediários. Para dar suporte
eficiente à demanda exigida de uma rede WDM sobre a qual executam aplicações
de alto desempenho, os caminhos ópticos devem ser estabelecidos e encerrados
dinamicamente, com tempos de estabelecimento de conexão muito curtos, e de tal
forma que as rotas e os comprimentos de onda escolhidos para estabelecer cada
caminho óptico sejam tais que minimizem a probabilidade de ocorrência de
bloqueios de chamada. Um bloqueio de chamada ocorre quando um pedido de
conexão é recusado pelo fato de a rede estar momentaneamente sem recursos
disponíveis para atender ao pedido. Sob este aspecto, o elemento central de uma
rede WDM é o plano de controle da camada óptica, ou seja, o sistema que controla
os comutadores ópticos, determina as rotas, aloca os comprimentos de onda, e
estabelece, mantém e encerra as conexões ópticas entre os nós da rede.
Consideremos agora uma infraestrutura de Grid construída sobre uma rede
óptica WDM. Para permitir que aplicações executando nessa infraestrutura sejam
capazes de requerer conexões ópticas desde o produtor de dados até o consumidor
- ou conexões “fim a fim” conforme o jargão comumente usado na área - cujos
pontos extremos sejam recursos de processamento ou de armazenamento, é
necessário um mecanismo de intermediação entre o plano de controle óptico da
rede e o middleware do Grid. Através desse mecanismo, os elementos da rede
óptica poderiam ser tratados como recursos disponíveis, oferecidos como serviços e
passíveis de serem requisitados pelo middleware que gerencia os recursos do Grid.
Para tornar a rede óptica um recurso escalonável, cujos elementos podem ser
compartilhados entre os usuários do Grid de forma colaborativa, analogamente ao
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que já ocorre com recursos de processamento e de armazenamento, é necessário
especificar exatamente quais são os recursos a serem disponibilizados, como
encapsulá-los em serviços, e como disponibilizá-los ao middleware. Este é um
desafio grande, e é tema de intensa pesquisa atualmente [SNAB04][SACC04][Ferr07].
Os objetivos deste trabalho estão centrados no primeiro aspecto discutido
anteriormente: implementar meios eficientes de se realizar a seleção dos caminhos
ópticos em redes WDM, através de métodos heurísticos baseados em inteligência
de enxame que atuam no plano de controle da camada óptica da rede. Os métodos
heurísticos atuam no sentido de selecionar as melhores rotas, buscando otimizar o
uso de recursos da rede e minimizar a probabilidade de bloqueio de conexões em
situações de alto tráfego.

1.3. Motivação

Embora existam na literatura diversas referências sobre o problema de
roteamento e alocação de comprimentos de onda, as abordagens correntes ainda
apresentam limitações quando confrontadas com a natureza complexa do problema
de roteamento em redes ópticas WDM.
Dentre as diferentes abordagens, o modelo de roteamento mais simples de
ser implementado, conhecido como roteamento fixo, apresenta problemas em
acompanhar a dinâmica dos estados da rede, de forma que o desempenho desse
modelo é baixo e inaceitável na prática. Por outro lado, algoritmos de roteamento
adaptativos, que fornecem rotas ótimas ou quase ótimas acompanhando a dinâmica
da rede, necessitam de informações de roteamento centralizadas e / ou globais.
Este requisito faz com que a camada óptica precise ser equipada com uma camada
de controle de rede muito complexa. Este tipo de informação centralizada ou global
acarreta problemas de tolerância a falhas e escalabilidade.
Para superar essas dificuldades, é necessário investigar novas abordagens
para o problema, desenvolvendo-se novos algoritmos de roteamento e alocação de
comprimentos de onda totalmente distribuídos. Estas abordagens devem se mostrar
eficientes em termos de desempenho da rede óptica em relação ao atendimento às
requisições impostas à rede, além de serem capazes de se adaptar a alterações na
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topologia da rede, seja provocada pela falha de algum enlace ou nó, seja pela
inclusão de novos nós.
Nesse sentido, as estratégias baseadas em inteligência de enxame, que
fazem uso de agentes exploradores que simulam o comportamento de colônias de
formigas em busca de alimento, têm se mostrado ótimas candidatas [DuCG10].
Encontra-se na literatura uma extensa lista de referências que tratam do roteamento
usando inteligência de enxame, desde o momento em que o primeiro artigo nesta
área foi publicado [SHBR96]. Entretanto, os algoritmos de roteamento recentes e
bem sucedidos baseados nesse paradigma [KSMA01] não podem ser aplicados
diretamente sobre redes WDM, pois foram desenvolvidos para redes chaveadas por
pacotes. Redes WDM, entretanto, empregam conexões fim a fim e são portanto
chaveadas por circuitos.
Nota-se também que não existem muitas publicações que abordam o
problema de roteamento e alocação de comprimentos de onda em redes WDM
usando estratégias de otimização baseadas em otimização por colônias de formigas.
Estas observações levaram-nos a aprofundar a investigação no uso de heurísticas
baseadas em inteligência de enxame para tratar dos complexos problemas
envolvidos no controle e sinalização de redes ópticas desse tipo.
Um outro fato observado é a forte tendência observada no meio científico pelo
uso de redes ópticas reconfiguráveis como alicerce para a implantação de Grids
computacionais em escala transnacional. Tal fato tem gerado um interesse muito
grande no desenvolvimento de soluções que incluam os elementos de rede como
recursos escalonáveis, acessíveis pelo middleware que gerencia os demais
recursos, de processamento e de armazenamento, de uma infraestrutura de Grid
construída sobre esta rede. Pretendemos contribuir com este desenvolvimento em
trabalhos futuros, buscando investigar os métodos atuais de interfaceamento entre o
plano de controle da camada óptica e alguns middleware de Grid existentes,
utilizando a estratégia de roteamento e alocação de comprimento de onda
desenvolvida neste trabalho.
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1.4. Proposta e contribuições

Inteligência de enxame, ou inteligência coletiva, é uma área de pesquisa que
ao longo da última década tem despertado um crescente interesse [Enge05].
Inspirados pela emergência de um comportamento altamente organizado advindo do
aglomerado de certos tipos de organismos biológicos, resultados de pesquisas
usando conceitos de inteligência de enxame têm mostrado que este é um campo
promissor de pesquisa em diversas áreas.
Uma colônia de formigas em busca de alimento apresenta a notável
capacidade de encontrar rotas mais curtas entre uma fonte de alimento e o ninho (ou
formigueiro). Mesmo considerando que uma única formiga seja capaz de encontrar
um caminho mais curto entre o ninho e uma fonte de alimento próxima, a
probabilidade desse evento ocorrer é muito pequena, dadas as limitações do próprio
animal, que é guiado apenas por instintos primitivos. No entanto, observa-se que
quando muitas formigas cooperam na busca de alimento, usando uma forma de
comunicação indireta através do ambiente, através de trilhas depositadas no solo de
um composto bioquímico por elas produzido e conhecido como feromônio, o enxame
torna-se capaz de encontrar rapidamente o caminho mais curto. Uma outra
característica que se destaca é a habilidade de adaptação a mudanças no ambiente
demonstrada pela colônia. Se por exemplo um obstáculo é colocado ao longo do
caminho entre o ninho e a fonte de alimento, a colônia é capaz de encontrar o
caminho mais curto em torno desse obstáculo, e possivelmente encontrar fontes de
alimento ainda mais próximas do ninho.
A inteligência que emerge de um comportamento aparentemente caótico
observado numa colônia de formigas, não sujeitas a um controle centralizado, é
interessante tanto do ponto de vista da ciência da computação, devido à
possibilidade de simular e potencialmente explorar este comportamento para
resolver problemas através de algoritmos, quanto da engenharia de computação,
para aproveitar este comportamento na solução de complexos problemas de
controle de sistemas dinâmicos.
Observando e modelando os processos que ocorrem no comportamento
natural de enxames operando em seu habitat, é possível usá-los como inspiração
para o desenvolvimento de enxames artificiais, que operam em um ambiente virtual
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ou artificial representado por um grafo e potencialmente experimentar a emergência
de um comportamento inteligente de forma similar. De fato, Bonabeau et al. [BoDT99]
verificou pela primeira vez que é possível obter um comportamento inteligente a
partir de colônias de formigas artificiais.
Dentre os inúmeros usos possíveis dessas habilidades das colônias de
formigas artificiais, destacamos o roteamento de redes de comunicação, tema
principal deste trabalho, que pode potencialmente usar esse comportamento
adaptativo. Em um nível mais abstrato, uma rede de comunicação pode ser
modelada através de um grafo, com os elementos responsáveis pelo roteamento (os
chamados “roteadores”) representados por vértices e os canais de comunicação (os
enlaces) representados por arestas. Se um algoritmo é capaz de encontrar um
caminho mais curto em um grafo, pode-se supor que a natureza intrinsecamente
adaptativa desse tipo de algoritmo permita que o mesmo seja adaptado para
encontrar boas soluções em um grafo quando os custos nas arestas sejam variáveis
estocásticas que se alteram com o tempo.
O propósito deste trabalho é então implementar, otimizar e analisar o uso de
algoritmos de controle dinâmico baseados em colônias de formigas na solução de
problemas de roteamento e alocação de comprimentos de onda em redes ópticas
WDM. A proposta é demonstrar a compreensão da meta-heurística de otimização
por colônias de formigas através de modelos de simulação que representam
diversos tipos de redes ópticas, buscando evidenciar o comportamento emergente
advindo da interação entre elementos simples, evidenciando o surgimento da
inteligência de enxame, e com ele realizar a investigação das propriedades dos
algoritmos de forma empírica.
As principais contribuições deste trabalho estão relacionadas à validação do
uso de heurísticas baseadas em inteligência de enxame para estabelecer
estratégias de roteamento e de alocação de comprimentos de onda em redes
ópticas, e à metodologia usada para avaliar os resultados. As estratégias
desenvolvidas levam em conta o dinamismo da rede, sendo as decisões de caminho
baseadas em dados atualizados em cada nó da rede em tempo real, sem a
necessidade do conhecimento global do estado da rede em cada nó. Os resultados
evidenciam uma baixa probabilidade de bloqueio de conexões, mesmo quando as
redes são submetidas a altas demandas de tráfego. A avaliação das estratégias
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através de simulação em tempo real em um sistema totalmente distribuído, ao invés
do uso de técnicas de simulação baseada em eventos discretos, contribui para
demonstrar

a

validade

do

uso

dessas

estratégias

em

ambientes

reais,

caracterizados pela independência de eventos.

1.5. Metodologia

O comportamento dos algoritmos inspirados por formigas pode ser controlado
através da priorização das diferentes heurísticas usadas para a construção das
soluções. Uma forma de se estudar como a priorização de diferentes heurísticas
afeta a construção das soluções é através de simulações, que permitem examinar
os diferentes efeitos causados pela mudança dos parâmetros que definem a
priorização.
Este trabalho está todo baseado em métodos de simulação, implementado
em um sistema distribuído que não necessita de um elemento de controle
centralizado. Um simulador foi construído usando linguagem C padrão e usando a
biblioteca MPI. O código foi implementado de forma a facilitar a construção de uma
infraestrutura física real, bastando adaptar o código do simulador baseado em MPI
de forma que possa ser executado em uma rede óptica real com um plano de
controle baseado em TCP/IP usando a interface de “sockets” no lugar de chamadas
MPI. A infraestrutura para a execução das simulações é baseada em conjunto de
servidores de um cluster de alto desempenho que executam processos que
representam os diversos elementos de comutação óptica. Essa abordagem visa
oferecer um ambiente de testes o mais próximo possível de uma infraestrutura real,
tornando possível portar o código desenvolvido para um sistema formado por
elementos distribuídos através de uma rede de topologia genérica. Esta foi a
principal razão de se ter adotado esta abordagem ao invés de se optar pelo
desenvolvimento de um simulador de eventos discretos.
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2. CONCEITOS E TECNOLOGIAS USADAS

Este capítulo descreve os principais conceitos que servem de subsídios para
um melhor entendimento das propostas apresentadas neste trabalho, que serão
discutidas nos capítulos seguintes.

2.1. Roteamento dinâmico em redes de comunicação

As redes de telecomunicações estão se tornando cada vez maiores, mais
dinâmicas e mais heterogêneas. A Internet global é um sistema altamente complexo
que constitui e integra um grande número de redes por cabo e redes sem fio,
cobrindo as mais variadas necessidades de comunidades de usuários e integrando
desde pequenas redes metropolitanas até amplas redes intercontinentais, por via
submarina e por satélite. É só uma questão de tempo até que a visão de acesso em
todo lugar, a qualquer instante, tema de estudo da área denominada computação
pervasiva, torne-se realidade permitindo um acesso contínuo a dados, serviços e
usuários.
As características centrais das redes de comunicação de dados, levando em
conta cenários atuais e futuros, são:
a mobilidade contínua e o surgimento e desaparecimento de nós de forma
dinâmica;
a atualização constante dos softwares de controle em cada nó;
a migração e a reorganização de dados e serviços disponíveis;
a forte interação entre nós de comunicação cabeados e sem fio com
características totalmente distintas em termos de poder de processamento e de
qualidade de serviço entregue ao usuário final.
É esperado que o controle e o gerenciamento de sistemas de redes com tais
características seja uma tarefa altamente complexa. Os algoritmos e protocolos de
comunicação de dados existentes e em produção foram concebidos para tratar de
ambientes de redes estáticas e homogêneas, e para recorrer à intervenção humana
no caso de grandes problemas ou mesmo de ajustes pontuais.
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Logo, nota-se a necessidade de uma mudança de paradigma para vencer os
desafios impostos pelo crescimento, pelo dinamismo e pela heterogeneidade das
redes de comunicação. Novos protocolos de controle e de gerenciamento precisam
ser desenvolvidos levando-se em conta as seguintes propriedades essenciais:
adaptabilidade a mudanças na rede (na topologia, no padrão de tráfego, nos
serviços);
robustez a falhas de seus elementos de interconexão (nós, enlaces) e a erros de
transmissão;
auto-organização e comportamento descentralizado;
escalabilidade em termos de desempenho versus sobrecarga devida ao uso cada
vez mais intenso dos recursos de rede;
habilidade de operar através de sub-redes que são heterogêneas entre si, em
termos de topologia, características físicas de seus elementos constituintes e
tecnologias de transmissão de dados;
comportamento auto-adaptativo, ou seja, capacidade de auto-ajustar parâmetros
internos em função das mudanças nos padrões de acesso, evitando regiões de
congestionamento.
Essa lista de propriedades desejáveis deixa claro que os novos protocolos
devem ser capazes de identificar o estado da rede em tempo real, e em função disso
adaptar suas características internas para definir as melhores políticas de
roteamento de tráfego em cada instante. Esta é a abordagem definida, embora com
perspectivas diferentes, pelas áreas de pesquisa denominadas engenharia de
tráfego [Awetal00] e comunicação autonômica [KeCh03]. O termo autonômico destaca
precisamente a necessidade atual de se obter sistemas capazes de controlar e
gerenciar toda a rede de forma autônoma, através de processos que lembram
atividades de cooperação ou de interação social, buscando minimizar a intervenção
humana e maximizar o desempenho e a eficiência das redes de comunicação de
dados.
O desenvolvimento de novos algoritmos e protocolos de comunicação a partir
do zero é uma tarefa muito complexa, ainda mais considerando o grande número de
diferentes sistemas de redes com diferentes tecnologias disponíveis atualmente.
Entretanto, podemos obter alguma inspiração a partir dos sistemas biológicos. De
fato, a Natureza apresenta inúmeras situações em que se verificam propriedades
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gerais muito próximas das apresentadas na lista de propriedades citada
anteriormente. Sistemas biológicos desenvolveram a habilidade de se adaptarem, de
forma muito efetiva, a ambientes que variam constantemente. Esses sistemas
naturais podem ser vistos como formados por um grande número de unidades
dinâmicas, autônomas e distribuídas que geram uma variedade de comportamentos
efetivos no nível organizacional, como resultado de interações locais. Sistemas
biológicos são usualmente robustos a perturbações internas ou a perdas de alguns
de seus constituintes, e são capazes de sobreviver e evoluir em uma ampla
variedade de ambientes. A Natureza tem servido de inspiração para o
desenvolvimento de um número muito grande de algoritmos e de meta-heurísticas
que têm se mostrado muito bem sucedidos. Por exemplo, as redes neurais
[HoTa85][Bish95] foram originalmente desenhadas a partir do comportamento dos

neurônios cerebrais, a computação evolucionária [Holl75][Gall77] teve origem na
observação de processos baseados na evolução e seleção natural e a inteligência
de enxame [BoDT99] tem suas raízes no comportamento social de grupos de
animais.
Tomar como inspiração os mecanismos adaptativos naturais para desenhar
novos mecanismos de roteamento visando encontrar novas formas de enfrentar o
aumento da complexidade das redes modernas parece uma forma efetiva de se
proceder.

2.2. Otimização por colônias de formigas

Observações no comportamento de formigas reais na busca por alimento
inspirou o desenvolvimento de uma série de algoritmos de otimização combinatória
baseados em colônias de formigas, que têm sido aplicados para resolver uma
grande quantidade de problemas práticos. Este comportamento tem inspirado um
grande número de métodos e técnicas de otimização combinatória, sendo que a
técnica mais estudada e mais bem sucedida é a técnica conhecida pela sigla ACO –
Ant Colony Optimization, ou otimização por colônia de formigas. Como esta técnica
pode ser considerada um procedimento geral que pode ser aplicado a diferentes
problemas de otimização mediante pequenas modificações e adaptações, a
otimização por colônia de formigas é considerada uma meta-heurística.
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O primeiro algoritmo baseado no comportamento de formigas foi desenvolvido
por Marco

Dorigo

desenvolvidas

[Dori92].

Pouco

tempo

depois

várias melhorias foram

[GaDo95][GaDo96][DoGa97][RoFT98][StHo97],

principalmente

nos

processos de decisão, que se tornaram cada vez mais complexos e elaborados.
O método de otimização por colônia de formigas foi formalizado em uma
meta-heurística para problemas de otimização combinatória por Dorigo e
colaboradores [DoCa99][DoCG99]. Uma meta-heurística é um conjunto de conceitos
algorítmicos que podem ser usados para definir métodos heurísticos aplicáveis a
uma grande variedade de problemas de otimização combinatória diferentes,
mediante pequenas modificações e adaptações. Outros exemplos de metaheurísticas para a solução de problemas combinatórios incluem o arrefecimento
simulado (simulated annealing) [Cern85][KiGV83], a busca tabu (tabu search) [GlLa97],
a busca local iterativa (iterated local search) [LoMS02], a busca local estocástica
(stochastic local search) [HoSt05], e técnicas de computação evolucionária
[FoOW66][Holl75][Schw81]. Qualquer algoritmo meta-heurístico de alto desempenho

tem que alcançar um balanço apropriado entre a experiência obtida pela busca
realizada até um dado instante e a exploração de regiões ainda não visitadas ou
pouco exploradas do espaço de busca do problema em questão.
Muitos problemas de importância prática podem ser modelados como
problemas de otimização combinatória, como o roteamento de veículos para a
distribuição de produtos, o escalonamento de tarefas em uma linha de produção,
roteamento de redes dinâmicas, etc. Problemas de otimização combinatória são
formulados definindo-se um modelo de problema e uma função objetivo, de acordo
com uma certa medida de custo, a ser otimizada. Encontrar uma solução ótima
significa selecionar a melhor alternativa dentre um número muito grande (que pode
ser infinito, dependendo do problema) de soluções possíveis. Portanto, para resolver
de forma prática diversas instâncias de problemas dessa natureza é preciso recorrer
a métodos aproximados ou heurísticos, que em geral encontram soluções quase
ótimas em um tempo relativamente curto. Estes tipos de algoritmos são
frequentemente denominados de meta-heurísticos, e são geralmente inspirados em
processos naturais. Exemplos típicos são os algoritmos genéticos, inspirados em
processos evolucionários (mutação, hereditariedade, seleção natural e “crossingover”), e os algoritmos de arrefecimento simulado ou simulated annealing, que

32

utilizam técnicas de busca local probabilística e se fundamentam em processos
termodinâmicos de aquecimento e resfriamento de metais.
A grande maioria dos problemas tratados por algoritmos baseados em
colônias de formigas são problemas de otimização combinatória estáticos e bem
definidos, isto é, problemas para os quais todas as informações necessárias estão
disponíveis e não se alteram durante a solução do problema. Para essa classe de
problemas, os algoritmos ACO competem em condição de igualdade com os
algoritmos clássicos e bem estabelecidos, em geral especializados para cada tipo de
problema. Embora bem sucedidos nessa classe de problemas, os algoritmos ACO
evidenciam a sua superioridade quando passam a ser aplicados a problemas
altamente dinâmicos, nos quais o espaço de busca e as informações necessárias à
solução se alteram com o tempo, e só estão disponíveis informações locais, como
no caso de sistemas distribuídos. Passos importantes nessa direção têm sido dados
com a aplicação desses algoritmos no roteamento de redes de telecomunicações
[DoSt02].

O princípio básico que torna a meta-heurística ACO capaz de resolver um
problema de otimização pode ser melhor compreendido através de um exemplo
bastante simples. Consideremos a figura 2.2.1 (extraída de [SiSu03]) que representa
dois possíveis caminhos independentes que ligam um ninho de formigas a uma fonte
de alimento.

Figura 2.2.1 – Dois caminhos de comprimentos distintos ligando No a Nd [SiSu03]
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Vamos supor que são colocadas 4 formigas no ninho e chamemos as duas
diferentes rotas que ligam o ninho ao alimento de R1 e R2, tais que R1 > R2. Ao longo
das duas rotas destacamos 6 pontos, que chamaremos de nós: No (origem, o ninho),
N1, N2, N3, N4, e Nd (destino, a fonte de alimento). Denominemos as formigas de A 1,
A2, A3 e A4. Inicialmente todas estão no nó No, que é um ponto de decisão: cada
formiga, de forma independente, deve selecionar uma das duas possíveis rotas R 1
ou R2 para atingir Nd. Consideremos os seguintes passos:
Em No, as formigas não têm qualquer informação sobre a posição da fonte de
alimento (Nd). Então, cada uma delas seleciona aleatoriamente uma das duas
rotas, de modo a atingirem os nós N1 ou N3. A probabilidade de escolha de um
ou outro caminho é igual a 0,5. Suponhamos que A1 e A2 escolham a rota R1 e A3
e A4 escolham R2.
À medida que as formigas se movem, elas depositam uma certa quantidade de
feromônios ao longo dos caminhos R1 e R2, τR1 e τR2 respectivamente.
Consideremos que cada formiga deposita uma unidade de feromônio. Esse
níveis de feromônio ficam registrados em todos os nós intermediários por onde
elas passam.
Como R2 < R1, A3 e A4 atingem Nd antes de A1 e A2. Quando A3 e A4 chegam em
Nd, elas atualizam a informação de nível de feromônio neste nó, correspondente
ao caminho No, N3, N4, e Nd. Então, em Nd temos agora τR1 = 0 e τR2 = 2, pois A1
e A2 ainda não chegaram a Nd. Para retornar a No e assim informar o ninho sobre
a descoberta da fonte de alimento, A3 e A4 devem novamente escolher entre R1 e
R2. Elas consultam os níveis de feromônio e detectam que τ R2 > τR1, então elas
têm uma tendência maior de escolher R2. Vamos supor que A3 e A4 escolham
retornar por R2.
À medida que A3 e A4 atravessam R2 pela segunda vez, o nível de feromônio nos
nós intermediários passa a ter o valor 4. O aumento de τ R2 consolida R2 como o
caminho mais curto. Quando A1 e A2 finalmente atingem Nd, os níveis de
feromônio passam para τR2 = 4 e τR1 = 2. Portanto, A1 e A2 também têm
tendência maior a escolher R2 para retornar a No.
O exemplo anterior é apresentado por K. M. Sim e W. H. Sun em [SiSu03], e
corresponde a uma adaptação da ilustração feita por Schoonderwoerd et al. em
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[SHBR96]. Modelando a figura 2.1 em forma de um grafo, obtém-se a figura 2.2.2 a

seguir. Nota-se que corresponde a uma topologia em anel.

Figura 2.2.2 – Representação da figura 2.2.1 através de um grafo

Adicionando-se caminhos extras, por exemplo os enlaces conectando N1 e N3
entre si, e N2 e N4 entre si, conforme indicam as linhas tracejadas na figura 2.2.2,
estes nós também se tornariam pontos de decisão, pois as formigas passariam a ter
diferentes opções de rotas, tornando a análise do movimento delas mais complexa e
mais interessante.
As trilhas de feromônios induzem uma distribuição de probabilidade sobre o
espaço de busca e determinam quais partes deste espaço são efetivamente
amostradas, isto é, em quais partes do espaço de estado as soluções construídas
até o momento são localizadas com maior freqüência. É interessante notar que a
deposição de feromônios pode ser feita somente no percurso de ida ou somente no
percurso de retorno. Isto é interessante pois diminui a quantidade de agentes em
circulação pela rede.
Um comportamento indesejado de algoritmos baseados em formigas é o
efeito causado pela tendência do algoritmo de convergir para um estado de
equilíbrio. No exemplo anterior, o caminho R2 receberá incrementos sucessivos de
níveis de feromônio, aumentando ainda mais a probabilidade de novas formigas
escolherem essa mesma rota. O comportamento coletivo que emerge é uma forma
de comportamento autocatalítico ou de realimentação positiva, no qual a
probabilidade com que um agente escolhe um caminho aumenta proporcionalmente
com o número de agentes que previamente escolheram o mesmo caminho. Isto
pode provocar dois efeitos: (1) congestionamento do caminho R; e (2) redução
dramática da possibilidade de busca por caminhos alternativos. Quando se aplica
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algoritmos baseados em colônias de formigas a uma rede de comunicação
dinâmica, verifica-se que os dois efeitos são indesejados, pelas seguintes razões:
O caminho R tende a se tornar não-ótimo por causa do congestionamento;
Em caso de falha do enlace R, não há rota alternativa definida;
Devido ao dinamismo da rede, outros caminhos não-ótimos podem vir a se tornar
ótimos, como resultado de alguma alteração na topologia da rede;
Se a convergência ocorre em um caminho sub-ótimo, um mínimo local do espaço
de busca por exemplo, novos e melhores caminhos deixam de ser procurados.
De acordo com Bonabeau et al. [BoDT00], o sucesso das formigas em localizar
coletivamente o caminho mais curto é um efeito estatístico apenas. Se por
alguma razão muitos agentes escolhem inicialmente um caminho não-ótimo,
outros agentes tenderão a selecionar o mesmo caminho, reforçando ainda mais a
concentração de feromônios ao longo deste caminho, evitando a investigação de
caminhos alternativos, possivelmente melhores. Este efeito é denominado
estagnação.
A forma de evitar a estagnação é controlar o nível de deposição de
feromônios. O controle direto do nível de feromônios pode ser conseguido através
da técnica de “evaporação”, mimetizando a natureza. A evaporação evita que a
concentração de feromônios torne-se excessivamente alta, da seguinte forma: a
cada iteração do algoritmo, os valores dos níveis de feromônio τ ij, entre os nós i e j,
sofrem um decréscimo de um certo valor fixo ρ, de forma que τ ij ← τij (1 – ρ). Uma
outra técnica nessa mesma linha é o envelhecimento (“aging”), em que um agente
deposita cada vez menos feromônios à medida em que avança de nó para nó. Esta
técnica baseia-se na suposição de que os agentes mais antigos têm chances
menores de encontrar caminhos ótimos novos, devido ao fato de que eles estão há
mais tempo em busca do destino. Tanto o envelhecimento quanto a evaporação
consideram que, se um caminho favorável não é escolhido rapidamente, sua
preferência será gradualmente eliminada. Uma terceira forma de minimizar os efeitos
da estagnação é limitar a quantidade de feromônios em cada caminho [StHo00],
estabelecendo um nível máximo τmax na quantidade de feromônio depositado, de
forma que a preferência de um agente por caminhos ótimos em relação a caminhos
não-ótimos é reduzida. Essa abordagem previne o surgimento de um caminho
dominante. Uma variante dessa abordagem é conhecida como suavização
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(“smoothing”) [StHo00]. Usando a técnica de suavização, a quantidade de feromônio
ao longo de um caminho é reforçada de acordo com a seguinte expressão:

τij (t‟) = τij (t) + δ (τmax - τij (t)) ,

(2.1)

onde δ é uma constante entre 0 e 1. Pode-se verificar que à medida que τij (t) →
τmax, uma quantidade menor de feromônio é reforçada ao longo do caminho. A
técnica de suavização guarda algumas semelhanças com a técnica de evaporação.
Enquanto a evaporação adota uma taxa de desconto fixa para cada caminho, a
suavização produz um aumento mais suave no reforço da concentração ao longo
dos caminhos ótimos. Esta técnica parece ser a mais efetiva na prevenção do
surgimento de caminhos dominantes.
Um modo alternativo de minimizar a ocorrência do efeito de estagnação é
projetar o algoritmo de forma que os agentes não dependam apenas do nível de
feromônio para as tomadas de decisão de rotas. Isto pode ser conseguido
configurando-se a função de probabilidade pij que determina a probabilidade de um
agente escolher um dado caminho entre i e j usando uma combinação de
concentração de feromônios τij e uma função heurística ηij. Assim, cada agente
seleciona seu próximo passo probabilisticamente usando uma composição funcional
de dois parâmetros, τij e ηij. No caso específico de roteamento em redes, ηij é
adotado como sendo função do custo da aresta (i,j), da distância em número de
saltos, da capacidade dos buffers de transmissão e recepção dos nós, etc [DoSt02].
Já no caso específico do problema do caixeiro viajante, ηij é função do custo
associado ao arco (i,j), que em geral representa a distância entre cidades [StHo00].

2.3. O controle de caminhos ópticos em redes WDM

Com o surgimento da tecnologia WDM, a capacidade de transmissão das
fibras ópticas deu um salto muito grande. Esta tecnologia permite que múltiplos
sinais ópticos sejam transmitidos simultaneamente e de forma totalmente
independente, em diferentes comprimentos de onda sobre uma mesma fibra óptica,
permitindo dessa forma atender à crescente demanda por largura de banda em
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redes de alto desempenho [Mukh06]. Nesta tecnologia, vários sinais podem ser
transmitidos simultaneamente em uma mesma fibra, utilizando-se para cada um
deles uma modulação óptica baseada em comprimentos de onda distintos,
ocupando cada um dos sinais modulados uma faixa de freqüências em torno de uma
freqüência central, a “portadora”. A tecnologia pode ser comparada à técnica FDM
(Frequency Division Modulation) ou modulação por divisão de freqüência, similar à
técnica usada na comunicação sem fio na faixa de radiofreqüência, porém adaptada
para modular sinais ópticos, e toda baseada em equipamentos fotônicos.
A tecnologia tornou-se atraente do ponto de vista prático graças ao
amadurecimento tecnológico de uma série de dispositivos ópticos, que formam os
blocos construtores de uma rede WDM. Um desses dispositivos é o amplificador
óptico a fibra dopada com érbio (EDFA – Erbium-Doped Fiber Amplifier),
desenvolvido no decorrer da década de 80 e colocado no mercado no início da
década de 90 [Rama02]. Este dispositivo realiza a amplificação do sinal óptico em
um enlace de fibra, sem que seja necessário realizar uma conversão opto-eletroóptica, de forma que todos os comprimentos de onda presentes na fibra são
amplificados simultaneamente (dentro de sua faixa de operação, que varia conforme
o modelo do amplificador).
Outro dispositivo que viabilizou a difusão da tecnologia WDM é o
multiplexador óptico de injeção e extração (OADM – Optical Add/Drop Multiplexer),
que permite extrair ou injetar sinais ópticos de determinados comprimentos de onda
em pontos intermediários de um enlace de fibra. Um terceiro dispositivo fundamental
é o comutador óptico (OXC – Optical Cross-Connect, ou PXC – Photonic CrossConnect, ou ainda IXC – Inter-eXchange Carrier), que viabilizou a comutação
totalmente óptica no nível de comprimento de onda, e portanto, é capaz de realizar o
roteamento

de

sinais

ópticos.

Os

comutadores

ópticos

são

dispositivos

programáveis, de forma que o roteamento dos comprimentos de onda podem ser
controlados por software [PaPP03].
A banda passante teórica total disponível em uma fibra óptica monomodo é
de cerca de 50 THz (400 nm). Considerando que há necessidade de um
espaçamento entre os diversos canais WDM para compensar os efeitos não lineares
da fibra, a banda passante útil é de aproximadamente um quarto desse valor, ou
12,5 THz (100 nm). Atualmente já é possível transmitir dados em uma única fibra a
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taxas superiores a 1 Tbps, obtidas através da multiplexação de mais de uma
centena de canais de 10 Gbps sintonizados em comprimentos de onda distintos.
As redes WDM roteadas por comprimento de onda atuais (WRON –
Wavelength-Routed Optical Networks) já são consideradas as precursoras da
próxima geração da Internet, toda baseada em tecnologia fotônica. Mais do que uma
possibilidade futura, estas redes já são realidade em diversos países, embora em
sua imensa maioria ainda limitadas a conectar instituições de pesquisa
[CAnet4][Nether][NLR][UKL].

Em uma rede óptica WDM roteada por comprimento de onda, um caminho
óptico, ou um lightpath, entre dois nós deve primeiro ser estabelecido antes que as
transferências de dados possam ser efetivamente iniciadas. Devido à limitação no
número de comprimentos de onda disponíveis em cada enlace de fibra óptica,
imposto pelos custos elevados e pela própria limitação da tecnologia, e também
devido à necessidade de que um mesmo comprimento de onda deva ser usado por
toda rota estabelecida para um caminho óptico na ausência de conversores nos
comutadores ópticos, uma requisição de conexão feita por um usuário pode ser
bloqueada devido à indisponibilidade de recursos naquele momento, uma situação
indesejada. Por essa razão, o provimento eficiente dos caminhos ópticos é uma
questão fundamental em redes WDM roteadas por comprimento de onda.
O controle de caminhos ópticos é uma das premissas fundamentais em redes
ópticas baseadas em tecnologia WDM. Para alcançar um bom desempenho, tais
redes devem dispor de um mecanismo de controle que permita estabelecer
caminhos ópticos entre dois elementos da rede de forma eficiente em resposta a
requisições de conexão.
O estabelecimento de caminhos ópticos pode ser realizado através de
controle centralizado ou distribuído. Embora mais simples de implementar, o controle
centralizado não é confiável nem escalável. Por estas razões, o controle centralizado
não é considerado adequado para redes ópticas de grandes dimensões e com
tráfego dinâmico. O controle distribuído, por outro lado, permite a escalabilidade e
aumenta a confiabilidade, pois as requisições de conexão são processadas
concorrentemente em diferentes nós da rede. Assim, cada nó toma suas próprias
decisões baseadas nas informações de estado da rede. Entretanto, o controle
distribuído aumenta consideravelmente a complexidade da implementação.
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2.3.1. A arquitetura de uma rede WDM

Uma rede WDM roteada por comprimento de onda, conhecida como WRON –
Wavelength-routed Optical Network, consiste tipicamente de nós de roteamento
interconectados ponto a ponto por enlaces de fibra óptica em uma topologia
arbitrária, conforme mostra a figura 2.3.1.1, extraída de [ZaJM00].

Figura 2.3.1.1 – Representação simplificada de uma rede WDM [ZaJM00]

Em uma rede WDM, cada enlace ligando pares de nós consiste de um par de
enlaces de fibra unidirecionais que estabelecem um canal bidirecional entre os nós
(um para transmissão e outro para recepção), que operam em modo WDM com um
certo número de canais ópticos, também chamados de lambdas, em cada fibra.
Cada nó de roteamento consiste de um comutador óptico, denominado OXC (Optical
Cross-Connect), que executa o chaveamento dos diversos comprimentos de onda
de forma totalmente óptica, isto é, sem que haja uma conversão opto-eletro-óptica
(OEO), e um controlador eletrônico que gerencia o OXC. Este controlador tem
capacidade de processamento computacional, sendo capaz de manter as
informações sobre o estado da rede para roteamento, além de ser capaz de se
comunicar com os outros controladores através de um protocolo especial, conhecido
como protocolo de sinalização. Um dispositivo de acesso que provê interface de
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comunicação entre a rede óptica e uma rede tradicional, como uma rede IP, pode
ser conectada a cada nó.
Do ponto de vista lógico, a rede é dividida em dois planos bastante distintos: o
plano de dados, no qual ocorre a movimentação de dados e que opera no nível
fotônico, e o plano de controle, usado para a troca de informações do estado da rede
e de sinais de controle, e que pode operar usando a tecnologia tradicional de
comutação por pacotes. O plano de dados é formado pelos comutadores ópticos,
multiplexadores e demultiplexadores, transdutores, amplificadores ópticos e as
próprias fibras ópticas. O plano de controle é formado pelos controladores
eletrônicos e os canais de controle que os interligam. Os canais de controle do plano
de controle podem ser implementados através de uma rede IP dedicada, ou ainda
usando um dos comprimentos de onda disponíveis no plano de dados (neste caso,
este comprimento de onda deixa de estar disponível para transferência de dados,
isto é, deixa de existir no plano de dados.

2.3.2. O estabelecimento de um caminho óptico

Conforme visto anteriormente, em uma rede WDM, dados são transferidos de
um nó para outro através de conexões ópticas estabelecidas dinamicamente,
chamadas lightpaths. Um lightpath é uma conexão totalmente óptica entre um nó
origem e um nó destino, que pode atravessar múltiplos enlaces de fibra óptica sem
sofrer conversão opto-eletrônica ou eletro-óptica em nenhum dos nós intermediários.
Diz-se nesse caso que os comutadores intermediários são “transparentes”, ou que a
rede opera em modo “transparente”, já que um sinal de luz injetado no nó origem
pode ser visto no nó destino diretamente, sem que seja preciso sofrer algum tipo de
processamento eletrônico. Mesmo a amplificação do sinal ocorre em nível óptico.
Isto significa que o transporte do sinal independe de qualquer protocolo de
comunicação, inclusive o sinal pode até mesmo ser puramente analógico, por
exemplo, modulado em amplitude. O plano de dados opera como uma rede
chaveada por circuitos, como as redes telefônicas. Sob estas condições, cada
lightpath deve usar o mesmo comprimento de onda em todos os enlaces que ele
atravessa, já que não há nenhum tipo de conversão OEO ao longo do caminho. Por
outro lado, dois lightpaths distintos, porém de mesmo comprimento de onda, que
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atravessem a rede simultaneamente, não podem atravessar um enlace em comum.
Em outras palavras, dois lightpaths não podem compartilhar o mesmo comprimento
de onda em um mesmo enlace de fibra que liga os dois nós. Esta restrição é severa,
e uma característica única das redes WDM, o que as diferencia das redes
telefônicas tradicionais, de forma que os algoritmos de chaveamento dessas últimas,
tão extensivamente estudados há décadas, não podem ser aplicados em redes
WDM puramente ópticas.
A restrição de continuidade de comprimento de onda (wavelength continuity
constraint) imposta pelo fato de a rede operar em modo puramente óptico, impõe
uma severa limitação no uso dos comprimentos de onda, o que degrada
significativamente o desempenho da rede como um todo, pois aumenta em muito a
probabilidade de ocorrência de bloqueio nas requisições. Um bloqueio ocorre
quando requisições de conexão não podem ser atendidas por falta de recursos de
rede disponíveis no momento da chegada da requisição. É possível eliminar essa
restrição, usando-se comutadores ópticos que disponham de conversores de
comprimento de onda. No entanto, esta tecnologia é ainda muito cara e cria um
empecilho: é preciso que haja conversores opto-eletrônicos nos comutadores, o que
impõe um processamento eletrônico para o estabelecimento da conexão. Diz-se
nesse caso que a rede é “opaca”. O processamento eletrônico tende a restringir a
velocidade de chaveamento do sinal transportado pelo caminho óptico. Assim, boa
parte das vantagens de uma rede óptica deixam de estar disponíveis.
Para se estabelecer dinamicamente um lightpath originado de uma requisição
de conexão em uma rede cujo controle é distribuído, a rede deve primeiro definir
uma rota para a conexão e então selecionar um comprimento de onda apropriado,
que deve estar disponível em cada um dos comutadores ópticos em cada nó
intermediário ao longo da rota devem ser configurados. Devido à restrição de
continuidade de comprimento de onda, todos os enlaces da rota definida devem usar
o mesmo comprimento de onda, portanto o comprimento de onda selecionado deve
ser tal que o mesmo esteja disponível em todos os enlaces ao longo da rota origemdestino. Se não houver um comprimento de onda disponível em algum dos enlaces,
ou em outras palavras, se não houver nenhum comprimento de onda em comum ao
longo de todos os enlaces, e se também não houver outra rota disponível, então
essa requisição de conexão é bloqueada.
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O estabelecimento de um caminho óptico envolve, portanto, três aspectos
principais: o roteamento, a atribuição de comprimento de onda, e a reserva dos
recursos. No contexto do roteamento, o objetivo é tomar uma decisão de roteamento
para cada requisição de conexão de forma a minimizar a probabilidade de bloqueio e
o tempo de estabelecimento da conexão. Como o número de comprimentos de onda
disponíveis em cada enlace de fibra é limitado e a restrição de continuidade de
comprimento de onda não pode ser violada, faz-se necessário uma escolha
criteriosa do roteamento e seleção do comprimento de onda de modo a minimizar a
ocorrência de bloqueios. Este é um problema de otimização combinatória bastante
complexo, da classe de problemas NP-difícil [GaJo79].
Outra dificuldade é a complexidade do algoritmo de roteamento. Um algoritmo
de roteamento deve ser executado em tempo real, em função da demanda, que
pode ser extremamente alta. Portanto, a execução de um algoritmo de complexidade
computacional alta resultaria em um tempo computacional mais longo, o que
degradaria o tempo de resposta a requisições e portanto, a qualidade de serviço da
rede. O algoritmo de roteamento deve ser computacionalmente simples.
No contexto da atribuição de comprimentos de onda, o objetivo é selecionar
um lambda adequado entre os diversos lambdas disponíveis, de forma a evitar
prejudicar atribuições futuras, diminuindo as chances de bloqueio das próximas
requisições. Há uma variedade de algoritmos de atribuição de comprimentos de
onda na literatura, como os de ordem de escolha aleatória, ordem de escolha fixa,
mais usado, menos usado, etc.

2.3.3. Roteamento e atribuição de comprimentos de onda

Como vimos, comutadores WDM executam três tarefas importantes: eles
devem demultiplexar os diferentes canais, ou lambdas, da fibra, devem chavear os
fluxos de dados às fibras de saída, e devem multiplexar os sinais na fibra de saída.
Existem basicamente dois tipos distintos de comutadores WDM. O primeiro é optoeletrônico (OEO - opto-eletro-optical) e usa filtros e transceptores para receber os
sinais ópticos e convertê-los em sinais eletrônicos. Estes sinais são chaveados
através de componentes eletrônicos antes de serem novamente transformados em

43

sinais ópticos. O outro tipo é um comutador puramente fotônico (OOO - opto-optooptical), também conhecido como OXC (Optical Cross-Connect) ou PXC (Photonic
Cross Connect), que usa tecnologia óptica para chavear os sinais ópticos, sem
convertê-los para sinais eletrônicos. Uma das tecnologias usadas é baseada em
estruturas micro-eletro-mecânicas que consistem de uma matriz de micro-espelhos
que literalmente desviam os feixes de luz vindos das diversas portas de entrada do
comutador, direcionando-os para diferentes portas de saída. É importante notar que
um comutador óptico OEO é capaz de alterar o lambda de um feixe de luz entre a
entrada e a saída, enquanto em um comutador OOO o comprimento de onda tem
que ser necessariamente o mesmo. Um comutador OXC é portante “transparente”
ao sinal óptico, enquanto um comutador OEO é “opaco” [PaPP07].
Uma rede WDM formada inteiramente por comutadores fotônicos é dita
“transparente”, ou seja, cada feixe inserido numa das bordas da rede consegue
atravessá-la sem sofrer qualquer tipo de conversão (embora o sinal em geral passa
por sucessivas amplificações). Uma consequência dessa característica, que em
termos de chaveamento torna uma rede WDM diferente de uma rede telefônica
tradicional, é a chamada “restrição de continuidade de comprimento de onda”: os
caminhos ópticos mantêm o mesmo comprimento de onda em toda a extensão
desde a origem até o destino. Uma outra característica só encontrada em redes
dessa natureza refere-se ao fato de que dois sinais de mesmo comprimento de onda
não podem trafegar em um mesmo enlace de fibra. Estas restrições impõem
desafios aos protocolos de sinalização do plano de controle, responsável pelo
roteamento e atribuição, ou alocação, de comprimentos de onda nessa rede. Este
problema é comumente descrito como RWA (Routing and Wavelength Assignment)
[Mukh06], ou o problema do roteamento e alocação de comprimentos de onda, que

deve ser tratado por algoritmos específicos do plano de controle. Esses algoritmos
em geral são implementados usando sofisticadas técnicas de otimização
combinatória, como as usadas nos mais modernos sistemas de controle dinâmico.
O problema do roteamento e alocação de comprimento de onda em redes
ópticas pode então ser definido como o provimento de caminhos ópticos entre um nó
origem e um nó destino, atravé de uma série de nós intermediários controlados por
chaves ópticas (OXC - Optical Cross-Connect) ou derivadores ópticos (OADM Optical Add-Drop Multiplexer), para cada requisição de conexão [ZaJM00].
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Tipicamente, as requisições de conexão podem ser de três tipos: estática,
incremental ou dinâmica.
No cenário estático, todas as requisições são conhecidas com antecedência e
o objetivo do algoritmo é, dado um número de comprimentos de onda disponíveis,
minimizar a probabilidade de bloqueio. No tráfego incremental, as requisições
chegam seqüencialmente e os caminhos ópticos são permanentes. Finalmente, no
cenário dinâmico, um caminho óptico é estabelecido à medida que as requisições
chegam e permanecem ativos por uma duração finita. Em geral, o objetivo dos
casos incremental e dinâmico é minimizar a probabilidade total de bloqueio de
conexões. O problema do RWA dinâmico é o mais complexo e tem atraído bastante
interesse tanto no meio acadêmico como na indústria.
Com o advento de aplicações de e-Science cada vez mais sofisticadas e que
demandam grande largura de banda nas redes de comunicação e com altos
requisitos de qualidade de serviço, a rede óptica passa a ser um elemento
fundamental na construção de Grids computacionais que dão suporte a essa nova
geração de aplicações. De fato, os avanços na capacidade de reconfiguração das
redes ópticas já possibilitam que as aplicações sejam capazes de estabelecer e
finalizar caminhos ópticos sob demanda com o intuito de transportar dados de ou
para recursos localizados em outras localidades. Como vimos no capítulo 1,
sistemas em Grid com essa capacidade estão sendo denominados Lambda Grids.
Pela perspectiva do RWA dinâmico, um Lambda Grid se diferencia de uma
rede normal comutada por comprimento de onda na seguinte característica: as
requisições não têm como meta estabelecer uma conexão entre um nó origem e um
nó destino e sim entre um usuário e um recurso localizado em um nó, que deve ser
descoberto. Dessa forma, o recurso requisitado deve ser descoberto e conectado,
isto é, roteado.
Adicionalmente, há um fator complicador: os recursos de rede devem ser
controlados da mesma forma que os recursos de processamento e armazenamento,
uma vez que, tradicionalmente, a rede sempre foi considerada um recurso passivo.
Assim, os sistemas de escalonamento de Grids devem ser responsáveis por
gerenciar os recursos da rede quando alocam as tarefas nos diferentes domínios
administrativos.
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De forma simplificada, pode-se dizer que uma infraestrutura em Grid é
composta por nós usuários e nós com recursos computacionais, onde um nó pode
ser ao mesmo tempo usuário e fornecedor de recursos. O algoritmo deverá tentar
estabelecer um caminho óptico para conectar um usuário que procura por recursos
em algum lugar do Grid, enquanto ao mesmo tempo minimiza a probabilidade de
bloqueio da conexão.
As arquiteturas denominadas Lambda Grids vêm atraindo muito a atenção
nos últimos anos. Mais recentemente surgiu uma proposta de se criar um novo
protocolo, denominado Grid-GMPLS ou G2MPLS [Maetal07][BBCC08], visando obter
um suporte mais apropriado aos caminhos ópticos pelos sistemas de escalonamento
dos Grids computacionais. A seção 2.4 a seguir apresenta os conceitos básicos
sobre a suíte de protocolos GMPLS, com base em [Mann04], [FaBr06] e [YaSO06].

2.4. Redes GMPLS

A Internet atual não é uma rede única, mas uma imensa coleção de redes de
comunicação de dados que fazem uso de um extenso conjunto de protocolos de
comunicação padronizados, reconhecidos por todos os participantes. Esse conjunto
de protocolos, ou de regras que controlam o formato e o significado dos pacotes de
mensagens, é conhecido como pilha de protocolos TCP/IP, pois o protocolo TCP
(Transmission Control Protocol), que permite o gerenciamento da transmissão, e o
protocolo IP (Internet Protocol), que permite o roteamento, foram os primeiros a
serem definidos [MeRa07].
As tarefas do protocolo IP podem ser divididas basicamente em tarefas de
encaminhamento e de roteamento. O protocolo de roteamento define o conteúdo
das tabelas de roteamento presentes nos roteadores em cada nó da rede, e o
protocolo de encaminhamento transmite os pacotes IP de acordo com o conteúdo
estabelecido nas tabelas de roteamento [KuRo05].
O termo roteamento refere-se ao processo que define caminhos entre pares
de nós em uma rede de comunicação. Roteamento é portanto uma função básica de
todas as operações de rede. Ao algoritmo de roteamento cabe a tarefa de
exploração e subseqüente decisão de escolha de um caminho desde o nó origem
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até um nó destino da rede. O objetivo ao se projetar um algoritmo de roteamento é
gerar, para cada nó da rede, um procedimento de tomada de decisão para executar
o processo de roteamento da forma mais eficiente possível. Um roteamento efetivo
reduz atrasos na rede e melhora o desempenho. Cada nó da rede deve ter uma
tabela de encaminhamento, também chamada de tabela de roteamento. Essa tabela
guarda informações sobre rotas a partir do nó que a contém para todos os outros
nós da rede. Algoritmos de caminho mais curto são usados para encontrar a melhor
rota entre dois nós da rede. A melhor rota pode ser a mais curta em número de
saltos (“hops”), que corresponde ao número de nós percorridos, ou a menos custosa
em termos de atraso de propagação. Algoritmos estáticos calculam as rotas
previamente, e essas rotas são transferidas para a rede quando a mesma é iniciada.
Em contraste, algoritmos dinâmicos, também chamados de algoritmos adaptativos,
alteram suas decisões de roteamento para se ajustar às mudanças na rede, como
variações na topologia, nos tempos de propagação e no tráfego.
Pacotes IP são encaminhados de um nó origem para um nó destino através
de uma série de nós intermediários. Os roteadores, que definem cada nó da rede,
em geral não dispõem da informação completa da rota desde a origem até o destino;
para esses elementos, é suficiente conhecer apenas qual a melhor opção entre os
vizinhos para se chegar ao destino. Os roteadores determinam o destino dos
pacotes de acordo com sua tabela de roteamento interna, que inclui informações
sobre a relação entre o endereço destino e o próximo salto. Nesse processo, o
próximo salto é determinado através de uma busca na tabela usando o endereço do
nó destino, disponível no cabeçalho do pacote IP, como chave de indexação.
À medida que o número de entradas na tabela de roteamento de um roteador
aumenta, a execução do processo de busca se torna mais e mais custosa.
Atualmente são usados algoritmos e estruturas de dados muito sofisticados, que
embora acelerem o processo de busca, acabam exigindo que os roteadores
disponham de grande poder de processamento. Em roteadores instalados em
pontos de agregação de diversas redes de grande porte, como nos backbones de
grandes corporações e nas operadoras de telecomunicações, o número de entradas
nas tabelas de roteamento dos roteadores centrais pode facilmente atingir a marca
de centenas de milhares. Considerando-se que a busca nas tabelas de roteamento
deve ser realizada para cada pacote que chega em cada porta do roteador, e que
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grandes roteadores precisam processar milhões de pacotes que chegam em cada
uma de suas portas a cada segundo, nota-se que o processo de consulta à sua
tabela de roteamento é o fator determinante para o desempenho do roteador. Não é
à toa que o custo desses equipamentos é elevado.

2.4.1. Redes MPLS

Com o objetivo de encontrar uma forma de aliviar esse problema, o protocolo
MPLS (Multiprotocol Label Switching) foi criado como forma de introduzir o conceito
de comutação por circuitos em redes comutadas por pacotes baseadas no protocolo
IP [DaRe00]. Através do uso do protocolo MPLS, ao invés de se realizar a busca em
uma tabela de roteamento usando o endereço do destino presente no cabeçalho de
cada pacote IP como índice, um rótulo (label) é anexado ao pacote, e o próximo
salto é determinado através da busca em uma outra tabela, a tabela de rótulos ou
LFIB (Label Forwarding Information Base), usando o rótulo como índice. O protocolo
MPLS é orientado a conexão: ele permite estabelecer uma conexão virtual fim a fim
entre origem e destino e executa a transmissão de pacotes usando essa conexão
virtual. Para compreender o mecanismo, é importante notar que, na comunicação IP
tradicional, também denominada comunicação por datagramas (em analogia à
palavra telegrama), um endereço IP é usado para identificar o destino final, por
exemplo, o endereço de um servidor de dados. Entretanto, numa comunicação
através de circuitos virtuais via MPLS, um rótulo é usado para idenficar um fluxo fim
a fim, da origem ao destino. Em uma rede comutada por circuitos, o elemento de
roteamento presente em cada nó é denominado comutador. Assim, numa rede
MPLS, o comutador lê o rótulo de identificação de cada pacote que chega em suas
entradas e o usa como índice para consultar sua tabela de rótulos. O resultado da
consulta determina a porta de saída do comutador para onde deve ser encaminhado
o pacote. É importante notar que numa rede gerenciada pelo protocolo MPLS, os
rótulos que definem cada um dos circuitos virtuais devem ser estabelecidos a priori.
O protocolo MPLS provê um método alternativo de roteamento no qual o
conceito de comunicação orientada por circuitos é aplicado a uma rede comutada
por pacotes. Quando os pacotes em uma rede IP entram em um segmento de rede
MPLS, um rótulo é adicionado a cada um deles. Quando esses pacotes saem desse
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segmento de rede MPLS, os rótulos são removidos, e o roteamento tradicional volta
a entrar em ação. Conforme registra a literatura da área, cada elemento comutador
em uma rede MPLS é identificado pela sigla LSR (Label Switching Router). Uma
conexão virtual fim a fim é denominada LSP (Label Switched Path). Um LSR
localizado na fronteira entre uma rede MPLS e uma rede IP é denominado EdgeLSR ou LER (Label Edge Router). Assim, um LER anexa um rótulo a cada pacote
recebido da rede IP de acordo com o seu endereço de destino e os transfere para
dentro da rede MPLS. Os comutadores ou LSRs dentro da rede simplesmente
encaminham os pacotes de acordo com os rótulos pré-estabelecidos.
O protocolo MPLS permite definir procedimentos de transmissão distintos
para cada um dos circuitos virtuais. O protocolo também permite estabelecer
procedimentos de transmissão diferenciados para determinadas aplicações, em
função dos números das portas registrados nos cabeçalhos TCP ou UDP dos
pacotes, permitindo atribuir procedimentos distintos para aplicações distintas. Os
pacotes com o mesmo rótulo são tratados com um mesmo procedimento de
transmissão. Um procedimento de transmissão é conhecido pela sigla FEC
(Forwarding Equivalent Class). Dessa forma, o protocolo MPLS permite não só
estabelecer circuitos virtuais em uma rede comutada por pacotes IP, mas também
definir procedimentos de transmissão diferenciados baseados em uma variedade de
informações de tráfego, algo que não se consegue com o protocolo IP puro. A
técnica de chaveamento da rota de transmissão em resposta a condições de tráfego
é denominada engenharia de tráfego, cujo propósito é otimizar a eficiência no uso
dos recursos de rede visando maximizar o desempenho [OsSi02]. A engenharia de
tráfego envolve medidas do estado dos recursos de rede e do desempenho em
tempo real, e dispõe de meios para alterar os parâmetros que controlam o
estabelecimento de rotas. Esses meios são facilmente providos pelo protocolo
MPLS. Deve-se enfatizar que nos protocolos de roteamento tradicionais usados na
Internet, como o OSPF (Open Shortest Path First) e o IS-IS (Intermediate System to
Intermediate System), as rotas não são alteradas quando as condições de tráfego
mudam, e os pacotes de dados continuam sendo transmitidos mesmo em situações
de

congestionamento.

Assim,

o

roteamento

convencional não

dispõe

de

mecanismos eficientes que permitam alterar as rotas dinamicamente em função do
tráfego em tempo real.
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Em resumo, o protocolo MPLS permite estabelecer circuitos virtuais ou LSPs
numa rede comutada a pacotes, através do uso de tabelas de rótulos ou LFIBs em
cada elemento comutador ou LSR. Entretanto, cada novo circuito virtual precisa ser
definido através de algum mecanismo executado antes do início da transferência de
dados. O estabelecimento dessas rotas deve portanto ser feito a priori, e existem
protocolos específicos que regem essa definição de rotas. Tais protocolos são
denominados protocolos de sinalização. Logo, dispondo de meios de acesso às
LFIBs de cada LSR, a tecnologia MPLS possibilita implementar mecanismos de
controle dinâmico de rotas, os quais não precisam ser necessariamente
centralizados.

2.4.2. Do MPLS ao MPλS e GMPLS

Conforme discutido no capítulo 1, a tecnologia WDM tem avançado
rapidamente. Para permitir o controle dos comprimentos de onda ou lambdas em
uma rede WDM, foi proposto um novo protocolo, denominado MPλS, baseado nos
mesmos conceitos do protocolo MPLS, para permitir gerenciar o estabelecimento de
canais ópticos em uma rede WDM [AwRe01]. Como foi visto na seção 2.4.1, através
do MPLS é possível estabelecer um LSP trocando informações de enlace entre nós
através do uso de um protocolo de sinalização [Awetal99] [Awdu99].
Em uma rede MPLS um LSP é criado anexando rótulos aos pacotes IP que
são definidos unicamente para cada enlace entre dois nós, e os pacotes IP são
transferidos ao longo do LSP através da troca de rótulos em cada LSR ao longo do
caminho. Em MPλS, o comprimento de onda, ou o lambda, dentro da fibra é tratado
como um rótulo. A tecnologia WDM permite chavear caminhos ópticos através de
comutadores fotônicos denominados OXC (Optical Cross Connect), passíveis de
serem controlados por mecanismos externos, que podem estar acessíveis a
sistemas de controle que compreendem o protocolo MPλS. Logo, o protocolo MPλS
permite implementar um sistema de controle distribuído numa rede WDM, trocando a
informação de estado de enlace entre os nós através de um protocolo de roteamento
e estabelecendo os caminhos ópticos através de um protocolo de sinalização.
Podemos dizer que o MPλS é um protocolo que permite aplicar os conceitos
definidos pelo MPLS na camada óptica. Esse conceito foi generalizado através do
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GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching), que expande os conceitos do
MPLS, definidos para as redes comutadas a pacotes IP, para as redes WDM e TDM
(Time Division Multiplexing). No GMPLS, o rótulo corresponde a um número de
identificação num cabeçalho IP de um pacote IP trafegando numa rede Ethernet, ou
a um comprimento de onda numa rede WDM, ou ainda a uma fatia de tempo numa
rede SDH/SONET. Assim, definir rótulos numa rede GMPLS significa estabelecer
circuitos virtuais fim a fim que podem atravessar redes de comunicação de dados
que usam tecnologias completamente distintas.
Uma das características de uma rede baseada em GMPLS é que o plano de
dados é separado do plano de controle. Em uma rede IP com MPLS, considera-se
que todos os nós que dão suporte ao protocolo MPLS têm uma interface capaz de
identificar e processar pacotes (isto é, ler e interpretar o cabeçalho deles). Dessa
forma, os pacotes que estabelecem o protocolo de sinalização podem circular pelo
mesmo meio físico que os pacotes de dados. O mesmo não ocorre em redes
genéricas como sistemas WDM ou TDM, nas quais as interfaces dos elementos de
chaveamento não têm capacidade de processar os dados que transitam. Logo, é
necessário dispor de um meio físico externo, diferente do meio físico usado para a
transmissão de dados, para a transmissão de informações de controle. Assim, numa
rede GMPLS, o plano de dados e o plano de controle são logicamente separados
um do outro. A interface de cada nó ligada ao plano de controle processa o protocolo
de sinalização.

2.5. Comutação por pacotes versus comutação por circuitos

A camada de rede está relacionada à transferência de dados desde um nó de
origem até um nó destino. Até que atinja o destino, os pacotes podem ter que
trafegar por vários elementos intermediários, denominados roteadores, ao longo do
percurso dentro da rede. A camada de rede lida, portanto, com a transmissão de
dados fim a fim. A tarefa dos roteadores é movimentar pacotes. Logo, a camada de
rede em si é intrinsecamente orientada à comutação de pacotes. O controle de fluxo
(isto é, a identificação e a contagem dos pacotes que pertencem a um mesmo fluxo)
e de erros (a detecção e a correção de pequenos erros) são tarefas realizadas pela
camada superior - denominada camada de transporte.
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No sistema de comutação por pacotes, os pacotes são injetados um a um na
rede e roteados de modo independente uns dos outros. Não há um caminho fim a
fim pré-estabelecido entre origem e destino antes de se iniciar quaisquer
transferências de dados. Numa rede comutada a pacotes que usa o protocolo
MPLS, os caminhos pré-definidos são denominados circuitos virtuais, pois são
estabelecidos por protocolos especiais que orientam os roteadores intermediários a
criar rótulos que definem rotas privilegiadas. Uma vantagem é que esses circuitos
virtuais podem ser criados e destruídos dinamicamente.
A ideia principal embutida no conceito de circuitos virtuais é evitar a
necessidade de consultar tabelas de roteamento para cada pacote recebido. Ao
invés disso, escolhe-se antecipadamente uma rota pré-definida entre origem e
destino, define-se um identificador único (um rótulo) para essa rota, e configuram-se
as tabelas internas dos roteadores intermediários. A mesma rota é usada pelo
tráfego que flui pela conexão fim a fim, e os roteadores não precisam consultar
tabelas de roteamento para cada pacote recebido. Quando a conexão não é mais
necessária, ela é liberada: as tabelas internas dos roteadores liberam o identificador
definido para essa rota, e o circuito virtual é extinto.
Cada pacote precisa, pois, transportar um identificador que informa a qual
circuito virtual ele pertence. O uso de circuitos virtuais requer uma fase de
configuração, o que leva tempo e consome recursos de processamento. Porém, uma
vez estabelecido o caminho, os roteadores intermediários só precisam ler o
identificador e usá-lo como índice na tabela de rótulos para descobrir a porta de
saída dos pacotes que chegam. Numa rede orientada a pacotes é necessário um
procedimento de pesquisa em tabela bem mais complexo, envolvendo o endereço
de destino do pacote, para localizar a entrada correspondente na tabela de
roteamento que vai indicar a porta de saída para cada pacote.
Assim, em uma rede orientada a pacotes, os roteadores precisam armazenar,
em suas tabelas de roteamento, uma entrada para cada destino possível. Em uma
rede orientada a circuitos virtuais, os roteadores só precisam de uma entrada para
cada circuito ativo naquele momento. No entanto, deve-se notar que o circuito virtual
precisa ser configurado previamente, e que essa configuração envolve o trânsito de
pacotes desde a origem até o destino. Outro ponto a ser observado é que os
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pacotes de controle precisam ser roteados da forma tradicional, pois o circuito virtual
ainda não está estabelecido.
Os circuitos virtuais apresentam um sério problema de vulnerabilidade: se um
roteador da rede falhar, todos os circuitos virtuais ativos que estiverem passando por
ele no momento da falha serão interrompidos. Para cada circuito rompido será
preciso executar novamente o protocolo de sinalização para encontrar novas rotas.
Em uma rede comutada a pacotes o problema é bem menos severo: no caso de
falha de um roteador, apenas os pacotes que estiverem aguardando processamento
nas filas de entrada no momento da falha serão perdidos. De modo semelhante, a
perda de uma linha de comunicação entre dois roteadores é fatal para todos os
circuitos que passam por esse trajeto. No caso de redes orientadas a pacotes,
problemas desse tipo são facilmente compensados pelos protocolos de roteamento.
A comutação baseada em circuitos também se mostra muito ineficiente
quando há predomínio de transmissão de dados em rajadas, ou seja, aquelas em
que os tempos de transmissão dos dados são em sua maioria muito menores do que
os intervalos entre as transmissões. A comutação por circuitos requer um período de
tempo dedicado ao estabelecimento da rota, durante o qual os recursos não são
utilizados. Se os tempos de transmissão dos dados são em média mais curtos do
que os tempos de estabelecimento dos circuitos, então a comutação por circuitos
deixa de ser prática. Por outro lado, transmissões de grandes massas de dados são
extremamente beneficiadas pela comutação baseada em circuitos, já que há grande
economia de tempo no chaveamento dos pacotes pois evita-se a sobrecarga do
processamento imposta aos roteadores na busca das rotas mais adequadas.
É interessante observar que a Internet está em constante processo de
evolução: à medida que as garantias de qualidade de serviço estão se tornando
cada vez mais importantes, a Internet vai adquirindo propriedades normalmente
associadas a sistemas orientados a circuitos. Embora essa afirmação tenda a gerar
controvérsia, a comunidade científica tem se interessado cada vez mais pelo uso de
serviços orientados a circuitos em redes comutadas por pacotes, em busca de
mecanismos que permitam um controle mais eficiente da infraestrutura de rede.
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3. ROTEAMENTO USANDO AGENTES MÓVEIS

O termo roteamento refere-se ao processo que determina caminhos fim a fim
entre pares de nós em uma rede de comunicação. Roteamento é portanto uma
função básica de todas as operações de rede. Ao algoritmo de roteamento cabe a
tarefa de exploração e subseqüente decisão de escolha de um caminho desde o nó
origem até um nó destino da rede. O objetivo ao se projetar um algoritmo de
roteamento é gerar, para cada nó da rede, um procedimento de tomada de decisão
para executar o processo de escolha de caminhos da forma mais eficiente possível.
Um roteamento efetivo reduz atrasos na rede e melhora o desempenho. Cada nó da
rede deve ter uma tabela de encaminhamento, às vezes chamada de tabela de
roteamento. Essa tabela guarda informações sobre rotas a partir do nó que a contém
para todos os outros nós da rede. Algoritmos de caminho mais curto são usados
para encontrar a rota mais curta entre dois nós da rede. Essa rota pode ser a mais
curta em número de saltos (“hops”), que corresponde ao número de nós percorridos,
ou a menos custosa em termos de atraso de propagação. Algoritmos estáticos
calculam as rotas previamente, e essas rotas são transferidas para a rede quando a
mesma é iniciada. Em contraste, algoritmos dinâmicos, também chamados de
algoritmos adaptativos, alteram suas decisões de roteamento para se ajustar às
mudanças na rede, como variações na topologia, nos tempos de propagação e no
tráfego.
O roteamento dinâmico em redes modernas é baseado em duas classes de
algoritmos: o roteamento por vetor de distância (“distance-vector”), e o roteamento
por estado de enlace (“link-state”). Recentemente, novos algoritmos inspirados em
processos naturais têm sido propostos, empregando técnicas de otimização por
inteligência de enxame. Dentre estes, os mais promissores são aqueles baseados
na meta-heurística de otimização por colônia de formigas.
O protocolo RIP – Routing Information Protocol [Malk98], baseado em
algoritmos de roteamento por vetor de distância, e o protocolo OSPF – Open Short
Path First [Moy98], baseado em algoritmos de roteamento por estado de enlace, são
os dois principais mecanismos de roteamento usados na Internet atualmente. Tais
protocolos, embora sejam eficientes na busca de caminhos mais curtos,
frequentemente causam gargalos porque tendem a rotear todos os pacotes através
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desses caminhos mais curtos, não explorando rotas alternativas e deixando outras
rotas livres.
Embora os algoritmos baseados em vetor de distância e em estado de enlace
sejam muito superiores em termos de desempenho do que os algoritmos estáticos,
há uma necessidade atual de novos mecanismos de roteamento que sejam capazes
de se adaptar mais efetivamente a mudanças na rede, e propagar somente os
valores que se alteram nas tabelas de encaminhamento. Sistemas baseados em
inteligência de enxame estão, cada vez mais, sendo considerados como uma
alternativa

interessante,

devido

à flexibilidade

e

à

relativa facilidade

de

implementação. Como descrito anteriormente, redes de comunicação de alto
desempenho estão necessitando cada vez mais de mecanismos de roteamento
eficientes e escaláveis.
A seguir discutimos alguns trabalhos recentes que destacam o uso de
agentes móveis no desenvolvimento de algoritmos de roteamento, que refletem o
estado da arte nessa área.

3.1. Roteamento usando ACO

Algoritmos de otimização por colônias de formigas têm apresentado
resultados efetivos para problemas de roteamento em redes de telecomunicações,
nas quais as propriedades do sistema, como o custo do enlace ou a disponibilidade
de nós variam ao longo do tempo. Algoritmos ACO foram aplicados a problemas de
roteamento pela primeira vez em redes chaveadas por circuitos [SHBR96] e em
seguida em redes chaveadas por pacotes, através do algoritmo

AntNet

[CaDo97][CaDo98b], publicado pela primeira vez em 1997. Este algoritmo já foi e

continua sendo extensivamente estudado, através de simulações, em diferentes
redes e com os mais variados padrões de tráfego, e tem mostrado ser altamente
robusto e adaptável. Ao ser comparado com algoritmos de roteamento considerados
estado da arte, o AntNet mostrou que, na maioria das situações consideradas,
supera seus concorrentes não só em eficiência, mas principalmente em
adaptabilidade.
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O AntNet foi desenvolvido para ser usado no roteamento de redes IP
convencionais, e já foi demonstrado que ele apresenta desempenho superior a
vários algoritmos de roteamento em redes IP: Bellman-Ford, SPF, OSPF, e SPF_1F
[CaDo98b]. O algoritmo consiste de pequenos pacotes UDP que passeiam pela rede

em intervalos regulares e pré-definidos, encontrando rotas desde a origem até um
destino aleatório. Cada pacote carrega consigo a informação sobre os nós que
visitou e o tempo que levou para ir de um nó a outro.
Um trabalho posterior, desenvolvido por B. Baran e R. Sosa [BaSo01], propôs
diversas modificações que melhoraram o desempenho do algoritmo AntNet. Dentre
elas, destacamos:
a iniciação das tabelas de roteamento usando uma informação prévia da
topologia da rede;
modificações mais inteligentes no caso de falhas e recuperação de enlaces;
um fator de ruído foi introduzido para distribuir as probabilidades de forma mais
aleatória, e assim permitir que os agentes explorem melhores caminhos “por
acidente”;
o trabalho também sugere que se imponha um limite no número de agentes em
circulação a no máximo quatro vezes o número de nós da rede, para evitar que
eles provoquem congestionamento na rede;
uma modificação na forma de destruição de um agente que não tem meios de
voltar à origem.
O algoritmo AntNet com as modificações sugeridas pelos autores apresentou
desempenhos superiores aos algoritmos tradicionais RIP e OSPF, e também
mostrou-se superior à versão original do AntNet [CaDo97][CaDo98a][CaDo98b].
Um outro trabalho interessante é reportado em [LeBa03], de 2003, que se
baseou no algoritmo “ant-system”, de Schoonerwood et al. [SHBR96], este último o
precursor do AntNet. Os autores incluíram um agente inteligente, fixo, em cada nó
da rede. Esse agente monitora a colônia de formigas do seu nó, recebendo
informações dos pacotes que estão circulando na rede. Este agente fixo dispõe de
informações sobre uma série de parâmetros associados aos seus pacotes, como a
taxa de produção de pacotes, os caminhos percorridos por eles, além de
informações de probabilidade da rota preferencial para cada nó, bem como sua
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média, desvio padrão e gradiente. Essas estatísticas são usadas para mostrar não
só o estado atual da rede, mas também um pouco da evolução histórica das
modificações que ela sofreu. Assim, os autores uniram as características de um
sistema de elementos móveis puramente reativos, baseado em colônias de
formigas, com um sistema multi-agentes, com capacidade de aprendizado, que
adiciona inteligência de decisão no controle da rede, baseada em estatísticas que
mostram a evolução do estado da mesma.
Os trabalhos citados anteriormente tratam do roteamento em redes
chaveadas por pacotes, como a Internet. Esses algoritmos, porém, não podem ser
aplicados diretamente em redes chaveadas por circuitos, como redes ópticas
roteadas por comprimento de onda. Os problemas são fundamentalmente diferentes.
Um trabalho relevante nessa linha é o de Varela et al. [VaSi99], que aplicou
um algoritmo de otimização por colônia de formigas ao problema de roteamento e
alocação de comprimentos de onda ou RWA (Routing and Wavelength Assignment)
estático, supondo uma rede com comutadores ópticos dotados de conversores de
comprimento de onda. Este trabalho formou a base para desenvolvimentos
subseqüentes.
Gonzalez et al. [GMBA03][MGBB04] propôs uma outra solução para o problema
de RWA estático, dessa vez considerando a restrição de continuidade de
comprimentos de onda, ou seja, comutadores ópticos sem conversores. A primeira
proposta de solução para o problema de RWA dinâmico foi apresentada por Garlick
et. al [GaBa02].
Os desenvolvimentos mais recentes, que trouxeram inspiração para o
desenvolvimento

deste

trabalho,

têm

autoria

de

S.

H.

Ngo

et

al.

[NJHG04][NgJH04][NgJH0][Ngo06], do Japan Advanced Institute of Science and

Technology, e de G. S. Pavani [Pav06][PaWa06a][PaWa06b], da Faculdade de
Engenharia Elétrica da Unicamp. Ambos defenderam suas respectivas teses em
setembro de 2006. Pavani partiu do algoritmo AntNet original e o adaptou para o uso
em redes ópticas roteadas por comprimentos de onda. Ngo baseou-se no trabalho
de Garlick et al. [GaBa02] e implementou modificações que melhoraram o atraso no
estabelecimento dos caminhos ópticos.
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4. INTELIGÊNCIA DE ENXAME APLICADA AO CONTROLE
DINÂMICO DE CAMINHOS ÓPTICOS EM REDES WDM

Este capítulo apresenta o algoritmo proposto para o controle dinâmico de
caminhos ópticos em redes WDM usando inteligência de enxame, descrevendo de
forma detalhada as estratégias adotadas. O capítulo inicia com uma exposição
objetiva do problema que está sendo considerado. Nos tópicos seguintes, a proposta
de solução é apresentada.

4.1. Definição e escopo do problema

O objeto de estudo é uma rede óptica WDM “transparente”, que é um sistema
distribuído formado por N comutadores ópticos (OXC), sem conversores de
comprimento de onda, interligados através de enlaces de fibra óptica. Os enlaces de
fibra dispõem de amplificadores ópticos dopados a érbio (EDFA) ao longo do
caminho, o que permite que esses enlaces se estendam por centenas de
quilômetros. Assim, essa rede pode abranger uma extensa área geográfica. A cada
comutador óptico está associado um elemento de controle, capaz de controlar o
chaveamento desse comutador, e uma interface que compatibiliza os canais ópticos
do comutador com uma rede IP tradicional, permitindo assim que usuários e/ou
aplicações tradicionais tenham acesso à rede óptica. Esse conjunto de elementos
será considerado um nó dessa rede.
A rede em questão é dividida em dois planos abstratos: o plano de dados e o
plano de controle. O plano de dados é puramente fotônico, e nele são estabelecidos
os caminhos ópticos, por onde trafegam os dados dos usuários e das aplicações. O
plano de controle é formado pelos elementos de controle dos comutadores. Por este
plano

trafega

a

sinalização

responsável

pela

definição,

estabelecimento,

manutenção e finalização dos caminhos ópticos do plano de dados. Toda a
inteligência do sistema está no plano de controle, logo os elementos de controle
também precisam estar ligados entre si. Neste trabalho, vamos considerar que a
rede de ligações entre os elementos do plano de controle tem exatamente a mesma
topologia física da rede óptica. Embora isso não seja necessário, é bastante
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conveniente. Consideramos também que os caminhos ópticos são bidirecionais, ou
seja, quando um caminho óptico é estabelecido entre dois nós da rede, são
reservados simultaneamente dois canais unidirecionais idênticos, em sentidos
opostos, ambos seguindo a mesma rota e utilizando o mesmo comprimento de onda.
Para que isso seja possível, consideramos que todos os enlaces de fibra óptica
dessa rede são formados por pares de fibras idênticas, por onde trafegam sinais
ópticos em sentidos contrários. Como estamos considerando que a rede não tem
conversores de comprimento de onda, a restrição de continuidade de comprimento
de onda deve ser respeitada, ou seja, todo caminho óptico deve usar o mesmo
lambda ao longo de todo o seu percurso. Finalmente, consideramos também que,
em cada um dos enlaces dessa rede, podem trafegar até W comprimentos de onda
distintos.
A figura 4.1.1 a seguir apresenta uma rede física que atende às definições e
considerações anteriores, composta por 6 nós, que conectam 6 sítios distintos, cada
qual com um conjunto de roteadores que definem redes locais às quais os usuários
se conectam. Em cada um dos enlaces dessa rede podem trafegar até 8
comprimentos de onda distintos. Nessa representação, o plano de controle não
aparece explicitamente.

Figura 4.1.1 – Representação física de uma rede WDM interligando 6 sítios
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Uma rede WDM que atenda às considerações anteriores pode ser modelada
através de um grafo não dirigido com N vértices, que representam os nós da rede,
interligados por arestas, que representam os enlaces de fibra. A figura 4.1.2 a
seguir, extraída de [ZaJM00], apresenta um modelo da rede da figura anterior, e
mostra o estabelecimento de 8 caminhos ópticos simultâneos.

Figura 4.1.2 – Representação em grafo da rede da figura 4.1.1 [ZaJM00]

4.2. Descrição da proposta

No presente trabalho desenvolvemos um sistema de controle inteligente,
baseado em inteligência de enxame, que atua no plano de controle de uma rede
óptica WDM nos moldes descritos na seção anterior, capaz de definir rotas e alocar
comprimentos de onda adequados de modo a tornar possível estabelecer caminhos
ópticos fim-a-fim nessa rede. O objetivo é atender às requisições de conexão de
aplicações que se situam nos nós de acesso dessa rede.
Para alcançar esse objetivo, desenvolvemos um sistema de controle
distribuído baseado na meta-heurística de otimização por colônias de formigas. O
sistema é capaz de realizar roteamento dinâmico, também chamado de roteamento
adaptativo, e alocar comprimentos de onda adequados, em função da demanda de
requisições das aplicações. O algoritmo central do sistema busca obter um

60

comportamento adaptativo através do uso de elementos de inspeção que são
lançados a partir de cada nó da rede e que literalmente passeiam por ela. Como
detalharemos

ao

longo

deste

capítulo,

tal

estratégia

permite

descobrir

adaptativamente as rotas mais adequadas para o estabelecimento de caminhos
ópticos. Os elementos de inspeção são lançados a partir de cada nó da rede a um
vizinho escolhido aleatoriamente em intervalos de tempo regulares. Denominamos
esses elementos de agentes exploradores. Cada agente explorador lançado
movimenta-se pela rede, saltando de nó a nó, carregando consigo o histórico do
caminho percorrido e o custo total do percurso. Cada nó visitado por um agente
explorador usa as informações que ele carrega para atualizar uma tabela interna ao
nó, chamada de tabela de encaminhamento. Essa tabela registra os melhores
caminhos realizados por outros exploradores que passaram por esse nó
anteriormente. Cada agente explorador que chega a um nó intermediário é
encaminhado a um vizinho através de um processo estocástico, sujeito a uma
distribuição de probabilidades definida por valores obtidos da tabela de
encaminhamento. Assim, o conjunto de tabelas de encaminhamento de todos os nós
armazena, de forma distribuída, as informações das melhores rotas disponíveis na
rede em um dado instante de tempo. Os caminhos ópticos são então estabelecidos
em função das informações contidas nessas tabelas.
O processo de alocação de um comprimento de onda inicia-se a partir de uma
requisição de conexão disparada por um recurso computacional, solicitada por um
usuário através de uma aplicação, conectado a um dos nós da rede óptica descrita
no item anterior, o qual deseja estabelecer um canal de comunicação com um outro
nó dessa rede. Para facilitar a exposição a seguir, o nó que recebe a requisição será
chamado de nó origem; o nó destino é aquele especificado na requisição. Quando a
requisição é recebida pelo nó origem, este envia um agente de alocação a um de
seus vizinhos, buscando alcançar o nó destino. Este agente é enviado a um dos
vizinhos do nó origem, escolhido após consulta à tabela de encaminhamento desse
nó, da seguinte forma: na linha da tabela correspondente ao nó destino, o nó vizinho
com o maior nível de feromônio é o escolhido. O mesmo procedimento se repete em
cada nó que recebe o agente de alocação. Como no caso dos agentes exploradores,
nós já visitados não podem ser escolhidos para o próximo salto do agente de
alocação, evitando-se assim retornos e rodeios (loops). Em cada nó intermediário, o
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processo se repete, de forma que o agente de alocação é guiado, ou “roteado”,
diretamente para o nó destino, seguindo as direções indicadas pelas tabelas de
encaminhamento dos nós sucessivos.
É importante notar que, de acordo com esse procedimento, a rota com o
melhor caminho para o nó destino é construída dinamicamente e mantida atualizada
pelos agentes exploradores. Durante o seu percurso do nó origem ao nó destino, o
agente de alocação coleta informações sobre os comprimentos de onda disponíveis
em cada nó. Isto é feito através de uma máscara binária que o agente carrega,
composta por W bits, onde W é o número de comprimentos de onda disponíveis nos
enlaces da rede. Cada bit dessa máscara indica se o comprimento de onda
correspondente à posição do bit na máscara está livre ou em uso. Um bit em “1”
indica que o lambda correspondente está disponível, enquanto que um bit em “0”
indica que ele já está em uso, alocado por outro caminho.
Devido à restrição imposta pela continuidade de comprimento de onda em
redes WDM transparentes, um determinado comprimento de onda só poderá ser
alocado se ele estiver disponível em todos os enlaces intermediários ao longo do
caminho, desde o nó origem até o nó destino. Assim, uma simples operação “AND”
em cada nó intermediário atualiza a máscara binária que o agente de alocação
carrega consigo. O nó destino, ao receber este agente, lê a máscara binária que ele
carrega e seleciona um dentre os comprimentos de onda disponíveis, de acordo com
uma estratégia de seleção pré-definida, que pode ser por exemplo do tipo ordem fixa
(fixed-order), em que o primeiro comprimento de onda disponível é escolhido, ou do
tipo ordem aleatória (random-order), em que um comprimento de onda é escolhido
aleatoriamente dentre todos disponíveis.
Estas são as estratégias de seleção de comprimentos de onda mais
apropriadas para algoritmos distribuídos, sendo as mais comumente usadas. Uma
vez escolhido o comprimento de onda, este agente de alocação é enviado de volta
ao nó origem, pelo mesmo caminho, e em seu percurso de volta ele reserva o
comprimento de onda selecionado em cada nó que passa. Ao chegar de volta ao nó
de origem, o caminho óptico está totalmente estabelecido, e o agente de alocação é
descartado. A partir daí, novas mensagens de controle e transferências de dados
podem começar a ser trocadas livremente entre origem e destino através desse
canal óptico, ou seja, pelo plano de dados, e não mais pelo plano de controle.

62

Quando o canal não for mais necessário, o plano de controle entra novamente em
ação, enviando um agente de liberação que passa por todos os nós ao longo do
caminho óptico estabelecido, e em cada nó libera o comprimento de onda
correspondente. Ao chegar ao nó destino, este agente é descartado. O
procedimento de reserva e liberação do comprimento de onda é realizado através de
uma operação “XOR” (ou-exclusivo) com uma máscara binária que indica, através
de um único bit em “1”, qual é o comprimento de onda a ser reservado ou liberado.
Na seção 4.3 a seguir detalhamos melhor esse processo de alocação, manutenção
e liberação do caminho óptico.

4.3. Estratégias usadas

Conforme descrito no tópico anterior, o sistema de controle proposto neste
trabalho é baseado no movimento contínuo de elementos de inspeção com
funcionalidades muito simples, gerados em cada um dos nós de acesso à rede
óptica, que literalmente “passeiam” de forma independente e aleatória através dos
nós dessa rede. Cada elemento individual registra o caminho percorrido, isto é,
guarda a identificação de cada nó visitado, o que permite que ele escolha apenas
nós ainda não visitados, evitando retornos e rodeios. Cada elemento de inspeção se
move do nó atual para um nó vizinho, escolhendo um dos vizinhos de forma
estocástica, sujeita a uma distribuição de probabilidades. O elemento móvel, que
chamamos de agente explorador, tem uma tendência maior a escolher um
determinado nó vizinho em função do valor de um parâmetro τ que exerce forte
influência sobre a escolha do próximo vizinho. Esse parâmetro τ representa o nível
de feromônio “depositado” nos enlaces entre o nó em que o agente se encontra e
cada um de seus vizinhos.
O nível de feromônio de cada nó vizinho é obtido consultando-se uma tabela,
denominada tabela de encaminhamento (forwarding table), disponível em cada um
dos nós da rede. Essa tabela tem a forma de uma matriz N-1 x K, onde N é o
número de nós da rede e K o número de vizinhos que o nó possui. Assim, as linhas
da tabela de encaminhamento correspondem a cada um dos nós da rede, exceto o
próprio, e as colunas correspondem aos nós vizinhos deste particular nó, ou seja,
aqueles aos quais ele está diretamente conectado. Cada elemento (i,j) desta tabela,
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0 ≤ i < N-1 e 0 ≤ j < K, é preenchido da seguinte forma: quando o nó recebe um
agente explorador, ele verifica o nó de origem desse agente, o número de saltos, ou
número de nós intermediários pelos quais este agente passou, e o custo total do
percurso desde a origem até o nó atual.
O custo associado a cada enlace é uma medida do peso desse enlace,
imposto por suas características físicas, e está associado ao tempo que um sinal
demora a percorrer esse enlace. Este valor corresponde a ½ RTT (round-trip time),
onde RTT corresponde ao tempo em que uma mensagem, enviada a partir de um nó
qualquer para um de seus vizinhos, demora para alcançar esse vizinho e retornar. O
custo associado a cada enlace da rede é, portanto, um parâmetro relacionado às
características do meio físico e dos dispositivos de comutação. Além do custo
associado a cada enlace, o tempo de chaveamento dos comutadores ópticos é uma
outra medida de custo, associado ao atraso nos tempos de propagação de
transmissão. O custo total do percurso é então uma somatória dos custos
associados a cada enlace e dos custos de chaveamento associados a cada
comutador óptico ao longo do percurso. O número de saltos é usado para diferenciar
entre dois percursos que apresentem o mesmo custo. Percursos ou caminhos que
têm um número menor de saltos são preferidos, pois como os caminhos ópticos
devem respeitar a restrição de continuidade de comprimento de onda, conforme
descrito na seção 2.3.2, quanto menor o número de enlaces que este caminho
atravessa, maiores as chances de que outros caminhos possam ser estabelecidos
em instantes de tempo seguintes. Logo, este procedimento tende a diminuir a
probabilidade de bloqueio global da rede.
Tomemos como exemplo a rede da figura 4.3.1 a seguir, extraída de [White97].

Figura 4.3.1 – Representação de uma rede arbitrária com 9 nós [White97]
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Consideremos os agentes exploradores que o nó 6 recebe que têm como origem o
nó 1. De acordo com as regras estabelecidas para a movimentação desses agentes,
em seu percurso eles só podem passar pelo nó 6 por cinco caminhos distintos,
conforme descrito na tabela 4.3.1 a seguir.

Tabela 4.3.1 – Percursos possíveis entre os nós 1 e 6

Percurso

Número de saltos

Custo total

1

1→2→6

2

11

2

1→3→4→5→6

4

15

3

1 → 3 → 5 →6

3

11

4

1→3→5→7→6

4

18

5

1→3→4→5→7→6

5

22

Como se pode notar, os percursos (1) e (3) têm o mesmo custo total, porém o
percurso (1) apresenta um número de saltos menor. Logo, o melhor caminho para
enviar uma mensagem de volta, partindo do nó 6 com destino ao nó 1, é através do
percurso 6 → 2 → 1. Assim, a tabela de encaminhamento do nó 6 deverá privilegiar
o nó vizinho 2, em detrimento aos seus outros vizinhos, 5 e 7, como a melhor opção
para se chegar ao nó 1. Esta rota tem o menor custo (lowest cost) e o menor número
de saltos (shortest path) entre todas as possíveis. Da mesma forma, a melhor rota
entre os nós 1 e 9 é através do percurso 1 → 2 → 6 → 7 → 9, tanto em termos de
custo quanto em números de saltos.

4.3.1. A tabela de encaminhamento

Os valores da tabela de encaminhamento definem uma ordem de prioridade
para as possíveis escolhas de caminho. Para se atingir o nó 1 a partir do nó 6, a
melhor opção, como vimos, é encaminhar a mensagem para o nó vizinho 2. Uma
opção alternativa, no caso de alguma impossibilidade de enviar ao nó vizinho 2,
seria encaminhar a mensagem ao nó 5. Uma terceira alternativa, a pior de todas,
seria encaminhá-la ao nó 7. A tabela de encaminhamento deve refletir essa ordem
de preferência na escolha dos vizinhos.
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Para dar suporte à seleção dinâmica de rotas, cada nó i da rede, com Ki
vizinhos, tem uma tabela de encaminhamento com N-1 linhas e Ki colunas, onde N é
o número de nós da rede. Cada linha corresponde a um nó de destino e cada coluna
corresponde a um nó vizinho. O valor de cada entrada na tabela expressa o quão
melhor é escolher um dos nós vizinhos como a melhor opção de próximo salto ao se
estabelecer um caminho óptico.
Quando um agente explorador visita um nó, ele atualiza um dos elementos da
tabela de encaminhamento desse nó. O elemento corresponde àquele cuja linha é
igual ao nó de origem do agente, e cuja coluna é o nó vizinho por onde o agente
chegou. Vamos supor que um agente explorador seja lançado de um nó origem no e
realize um percurso até um nó nd, seguindo uma rota no, ... , ni-1, ni , ... , nd. Quando
este agente passa pelo nó ni, ele é usado para atualizar a linha no e a coluna ni-1 da
tabela de encaminhamento desse nó da seguinte forma: a probabilidade de
selecionar o vizinho ni-1 é aumentada, enquanto as probabilidades de seleção dos
demais vizinhos são diminuídas. Mais formalmente, suponhamos que um agente
explorador, que partiu do nó no, visita o nó ni no instante t. Então os valores da
tabela de encaminhamento no instante seguinte, t‟, são determinados através das
seguintes fórmulas:

τi-1,no (t‟) = ( τi-1,no (t) + δτ ) / ( 1 + δτ )

(4.1)

para o valor correspondente à linha no e coluna ni-1, e

τj,no (t‟) = ( τj,no (t) ) / ( 1 + δτ )

(4.2)

para as demais colunas da linha no (Ki representa o conjunto de nós vizinhos do nó
ni).
O valor δτ é um parâmetro de reforço, obtido das informações coletadas pelo
agente explorador em seu caminho desde o nó de origem (n o) até o nó atual (ni).
Esse parâmetro pode ser calculado de acordo com o seguinte princípio: o nível de
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feromônio em um enlace da rede (neste caso, o enlace entre ni-1 e ni) diminui com o
custo do caminho entre no e ni e aumenta com a proximidade entre n o e ni (isto é, a
quantidade de saltos ou “hops”). Assim, quanto menor o custo do caminho para ir de
ni para no e quanto mais próximo no estiver de ni, maior deve ser o valor do
incremento δτ.

4.3.2. O estabelecimento dos níveis de feromônio

Conforme descrito na seção anterior, o parâmetro δτ define o incremento a
ser dado no nível de feromônio de um determinado valor da tabela de
encaminhamento do nó que recebe um agente explorador, e esse incremento deve
refletir o custo e o número de saltos entre ni, que é o nó que recebe o agente, e no,
que é o nó de onde esse agente partiu. Com base no trabalho de S. H. Ngo [Ngo06],
consideremos δτ como uma composição de dois parâmetros distintos: δc,
relacionado ao custo total do caminho entre os nós n o e ni, e δd, relacionado à
distância em número de saltos entre eles. Decidimos atribuir um peso relativo aos
valores δc e δd, de forma que também introduzimos um novo parâmetro de controle
α, tal que 0 ≤ α ≤ 1. O valor de δτ é então calculado da seguinte forma:

δτ = α·δc + (1 – α)·δd,

0≤α≤1

(4.3)

Assim, se α = 0, o parâmetro δτ leva em consideração apenas a distância em
número de saltos entre os nós. Por outro lado, se α = 1, δτ leva em consideração
somente o custo total de transmissão entre os nós. Para α = ½, os pesos relativos
atribuídos a δc e δd são iguais. O parâmetro α foi introduzido basicamente para
permitir analisar a influência de δc e δd no roteamento durante os procedimentos de
simulação.
Falta ainda definir de forma consistente como os valores δ c e δd são
calculados. Interessa-nos que o valor δτ seja o maior possível quanto menores
forem os valores de δc (custo total associado ao percurso) e δd (distância em número
de saltos). É também interessante que pequenas alterações nos valores efetivos de
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custo e distância provoquem expressivas alterações nos valores de δc e δd, e por
conseguinte no valor de δτ. Uma forma de se conseguir isso é usar expressões
envolvendo funções exponenciais. Então, definimos os parâmetros δ c e δd através
das seguintes expressões:

δc = e-βc

,

δd = e-γd

(4.4)

Nas expressões acima, c é um valor relacionado ao custo total do percurso, d
é o número de saltos, e β e γ são parâmetros de controle, da mesma forma que o
parâmetro α.
Os parâmetros de controle foram introduzidos para realizar ajustes durante o
procedimento experimental. Os valores mais adequados serão obtidos durante as
simulações. O parâmetro β em particular também permite fazer o ajuste dimensional:
se considerarmos que o valor de c corresponde ao tempo total de transmissão de
um sinal entre os nós, então β deverá ter a dimensão de s -1. Os parâmetros δτ, δc e
δd são todos adimensionais.

4.3.3. O processo de seleção do caminho

As requisições operam de forma independente dos mecanismos de
movimentação dos agentes de exploração. Quando um nó recebe uma requisição de
conexão para um nó destino, este nó, denominado nó origem, inicia um processo de
estabelecimento de rota origem-destino que consiste no envio de uma mensagem de
alocação a um de seus nós vizinhos. Essa mensagem é repassada adiante,
seguindo através de cada nó intermediário até chegar ao nó destino. Em cada
passo, a escolha do nó vizinho é função dos valores de probabilidade registrados na
tabela de encaminhamento do nó em que se encontra a mensagem de alocação e
do número de comprimentos de onda disponíveis nos enlaces que conectam esse
nó aos seus vizinhos. No processo de alocação, as linhas da tabela de
encaminhamento correspondem aos nós de destino e as colunas correspondem aos
vizinhos (note que as linhas da tabela são constantemente atualizadas em função
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dos nós que originaram as mensagens de exploração). A consulta à tabela é feita da
seguinte forma: para cada nó vizinho, os valores presentes na linha da tabela
correspondente ao nó destino são lidos e somados a uma parcela proporcional ao
número de comprimentos de onda, e os resultados obtidos para cada vizinho são
comparados entre si. O nó vizinho que obtiver o maior valor é o escolhido como
próximo salto. Esse processo se repete por todos os nós intermediários até que o nó
destino seja alcançado. Para controlar a influência de cada uma das parcelas que
compõem o valor que define a escolha do próximo salto, decidimos atribuir um peso
relativo aos valores lidos da tabela de encaminhamento e aos números de
comprimentos de onda. Para isso introduzimos um outro parâmetro de controle, θ,
tal que 0 ≤ θ ≤ 1. Para cada nó vizinho i, seja µi o valor obtido da tabela de
encaminhamento e λi o número de comprimentos de onda disponíveis no enlace
entre o nó atual e o vizinho em questão. O valor φi, correspondente a cada nó
vizinho i, é calculado da seguinte forma:

φi = θ·(λi / λmax) + (1 – θ)·µi,

0≤θ≤1

(4.5)

Na expressão 4.5, o número de comprimentos de onda λi é dividido por λmax
para normalizar a contribuição relativa a essa parcela, de modo que as duas
parcelas tenham a mesma ordem de grandeza (0 ≤ λi , µi ≤ 1). O parâmetro θ
permite ajustar a contribuição de cada parcela da soma: se θ < 0,5, os valores
registrados na tabela de encaminhamento têm maior influência sobre φi do que o
número de comprimentos de onda disponíveis nos enlaces com os vizinhos. Se θ >
0,5, a parcela correspondente ao número de comprimentos de onda passa a ter
maior influência.
Assim que a mensagem de alocação chega ao nó destino, inicia-se o
processo de reserva desse caminho traçado desde a origem até o destino: o nó
destino envia uma mensagem de pedido de reserva de comprimento de onda de
volta ao nó origem, a qual segue pela mesma rota definida pela mensagem de
alocação. O processo de reserva envolve a escolha de um comprimento de onda
dentre os disponíveis em todos os enlaces na rota origem-destino. Esse processo é
apresentado de forma mais detalhada na seção 5.4, que trata do protocolo de
sinalização definido para este trabalho.

69

4.3.4. A adaptabilidade do algoritmo proposto

É importante destacar a importância dos parâmetros δc e δd na capacidade de
adaptação do algoritmo de roteamento proposto neste trabalho em relação à
dinâmica da rede:
Variações no custo do caminho podem estar relacionadas a problemas nos
enlaces de fibra que conectam os nós, como algum defeito físico nas próprias
fibras: um reparo ou substituição de pares de fibras, que pode alterar os tempos
de transmissão; uma fusão mal feita, que pode introduzir degradação de sinal;
um rompimento, que equivale a levar o custo de transmissão para o infinito, etc.
Pode-se incluir também no parâmetro de custo os tempos de chaveamento dos
comutadores ópticos presentes ao longo do caminho, já que esses tempos
variam muito dependendo do fabricante e modelo do dispositivo: comutadores
baseados na tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), cujo
processo de comutação óptica é feito através do movimento mecânico de microcristais espelhados que redirecionam os feixes de laser [PaPP03], apresentam
tempos de comutação muito lentos, da ordem de milissegundos; comutadores
com tecnologias mais recentes já estão diminuindo o tempo de comutação para a
faixa dos microssegundos. Como os tempos de chaveamento dos diversos
comutadores ópticos ao longo de um caminho entre dois nós da rede influi
decisivamente no tempo de estabelecimento de um caminho óptico entre esses
nós, decidimos neste trabalho contabilizar esse tempo incluindo-o no custo do
caminho.
Variações no número de saltos entre nós pode ocorrer devido a variações na
topologia da rede, que é essencialmente dinâmica: novos nós podem ser
inseridos na rede, novos enlaces podem ser fechados entre nós já existentes,
enlaces existentes podem romper e nós existentes podem deixar de funcionar.
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4.4. Análise da proposta

O desenvolvimento descrito nas seções anteriores foi inspirado no trabalho
realizado por S. H. Ngo [Ngo06]. Há, no entanto, algumas estratégias propostas em
nosso trabalho que diferem substancialmente do trabalho citado. A primeira
estratégia proposta refere-se ao método adotado para a injeção dos agentes
exploradores. Em cada nó, o autor citado cria agentes que passeiam pela rede em
busca de um destino pré-fixado, definido de forma totalmente aleatória no momento
da criação do agente. Este procedimento, a nosso ver, traz algumas desvantagens:
O processo de definição do nó destino no momento de criação e disparo de um
novo agente, embora seja aleatório, depende do conhecimento prévio de todos
os nós existentes na rede;
Como a definição do destino é aleatória, os nós vizinhos podem também ser
escolhidos; mas o envio de agentes exploradores para os nós vizinhos não traz
grande contribuição à exploração da rede, e portanto representa um desperdício
de recursos;
O agente, ao atingir o nó destino escolhido, é destruído. Se o destino estiver
muito próximo (por exemplo, um dos vizinhos), a exploração realizada por este
agente foi mínima, e novamente, houve desperdício de recursos.
Conforme detalharemos adiante, nossa proposta adota critérios de exploração
diferentes, para aumentar a eficiência do processo de exploração e tratar as
desvantagens mencionadas.
A segunda estratégia refere-se à adaptabilidade do algoritmo. Umas das
contribuições de [Ngo06] é a introdução do parâmetro δw no cálculo do incremento δτ
dado aos valores das tabelas de encaminhamento. O valor δ w representa o estado
de alocação atual dos comprimentos de onda do percurso seguido pelo agente
explorador, que carrega consigo uma máscara: quanto maior o valor de δw, mais
“lambdas” estão disponíveis nesse percurso. Este parâmetro torna o algoritmo de
roteamento sensível às variações de alocação e liberação dos diversos caminhos
ópticos. Esta contribuição do autor nos parece fundamental e pioneira, pois S. H.
Ngo foi um dos primeiros a tratar especificamente o problema de RWA, ou
roteamento e alocação de recursos ópticos, usando um algoritmo baseado em
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colônias de formigas. Entretanto, no presente trabalho nós preferimos não usar essa
mesma abordagem, pois ela acopla, em um único parâmetro, δτ, dois procedimentos
distintos: o roteamento e a alocação de recursos. A estratégia que apresentamos
trata estes dois procedimentos em separado, pois, sob nosso ponto de vista, eles
têm dinâmicas muito distintas. A alocação e a liberação de caminhos ópticos é um
processo extremamente dinâmico, e não nos parece interessante, ao menos até o
momento, registrar essas variações nas tabelas de encaminhamento. Para manter
as tabelas atualizadas em função da dinâmica de alocação e liberação, seria
necessário um número muito grande de agentes circulando na rede.
Uma terceira estratégia refere-se à inclusão de um parâmetro não
considerado na estratégia apresentada em [Ngo06]: o custo total associado ao
caminho entre origem e destino, uma informação que nos parece essencial em
redes WDM reais. O algoritmo que estamos trabalhando, conforme vimos, leva em
conta os atrasos de propagação nos enlaces e os tempos de chaveamento dos
comutadores ópticos.
Em contraposição à injeção de agentes exploradores com destinos fixos e
aleatórios, nossa proposta busca obter o máximo aproveitamento do percurso do
agente em seu passeio de exploração. Assim, em nosso trabalho, cada agente
criado segue um percurso sem um destino pré-fixado, e passeia pela rede por um
processo estocástico, com tendência a seguir rotas com níveis de feromônio mais
elevados. Para aumentar a eficiência da exploração, é importante que o agente faça
o passeio mais longo que puder, sendo destruído somente quando não for mais
necessário. Como o agente não pode voltar a visitar um nó da rede que ele já tenha
visitado, ele acaba por chegar a um nó da rede para além do qual ele não pode mais
seguir. Podemos então definir o critério de término de sua busca de uma forma bem
simples: o agente é descartado quando ele não tem mais para onde ir.
Devido à forma como a maioria dos algoritmos baseados em colônias de
formigas são implementados, o passeio dos agentes exploradores pode ser
considerado sob o ponto de vista dos métodos construtivos baseados em árvores de
busca em sistemas de inteligência artificial [Blum05]. O mecanismo de construção de
soluções em algoritmos de colônias de formigas mapeia o espaço de busca em uma
estrutura de árvore, de forma que o caminho desde o nó raiz até um nó folha
qualquer corresponde exatamente ao passeio de um agente móvel que parte do nó
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raiz e passeia pelo grafo sem poder voltar a visitar nós por onde ele já tenha
passado. A figura 4.4.1 a seguir mostra um grafo representando uma rede com 6
nós e as árvores que representam todas as possibilidades de caminho que um
agente pode percorrer, partindo, respectivamente, dos nós 0 e 1 (a partir destes, é
fácil obter as árvores dos nós restantes, através de operações de simetria). Devido à
imposição de que o agente móvel só pode visitar nós ainda não visitados, a estrutura
do grafo de possibilidades de escolha de caminhos degenera para uma estrutura de
árvore. Esta nos parece ser a forma mais eficiente de fazer uso de um agente
explorador recém criado: permitir que ele execute um trajeto completo, desde o nó
raiz (aquele que o criou) até um nó folha, para além do qual ele não pode ir. Durante
o seu percurso, ele cumpre a função de atualizar as tabelas de encaminhamento de
todos os nós por onde passa.

Figura 4.4.1 – Árvores de possibilidades de caminho, a partir dos nós 0 e 1
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Consideremos agora uma outra observação interessante. Suponhamos que M
agentes exploradores sejam lançados de um nó e sigam por caminhos distintos, de
modo que cada um deles chegue a uma das L folhas da árvore de caminhos
possíveis a partir deste nó. Suponhamos também que esse procedimento ocorra
simultaneamente em todos os nós, de forma paralela. Se cada nó dessa rede
armazenar as informações de percurso dos agentes que passam por ele em uma
estrutura de dados interna ao nó em forma de árvore, ao fim do percurso de todos os
agentes o resultado será que a árvore interna registrada em cada nó será idêntica à
árvore de percurso dos M agentes lançados pelo próprio nó. Esta observação
fortalece a idéia de permitir que os agentes lançados por um nó visitem tantos nós
quantos puderem, pois eles acabarão por chegar às folhas da árvore que representa
o espaço de busca visto a partir do nó raiz, o qual lançou os agentes exploradores.
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5. DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Para verificar a viabilidade e as vantagens da proposta apresentada no
capítulo anterior, bem como testar hipóteses, ajustar os parâmetros de controle
definidos e analisar a influência destes no desempenho global do sistema,
desenvolvemos estratégias de simulação, imprescindíveis no processo de
investigação e avaliação das propostas apresentadas.
A investigação na área de redes ópticas é difícil, principalmente devido aos
altos custos dos equipamentos. Os laboratórios de pesquisa em geral não dispõem
de um núcleo de rede fotônica funcional, através do qual seria possível investigar,
testar e validar um sistema de controle como o que estamos propondo. Até onde
sabemos, não há no Brasil nenhum laboratório que disponha de tais recursos
destinados à pesquisa acadêmica. A solução é recorrer a métodos de simulação.
Um simulador funcional o suficiente para avaliar as propostas apresentadas
foi desenvolvido no decorrer deste trabalho. Não houve a pretensão de se construir
um simulador de redes completo, com todas as funcionalidades existentes em uma
rede. Simuladores complexos, com as mais variadas funcionalidades, já existem
[NS2] [OPNET]. Optou-se por desenvolver um sistema simples, porém totalmente

distribuído, ao qual não é difícil incluir novas funcionalidades que permitam adaptá-lo
para novas situações. Como a premissa básica foi construir um simulador que
aproveita o paralelismo inerente dos algoritmos de otimização por colônias de
formigas, a opção natural foi implementar um sistema capaz de gerar e tratar
mensagens que circulam na rede, seguindo regras e protocolos bem definidos. A
rede em si é então simulada usando vários computadores distintos. O algoritmo de
otimização por colônias de formigas que discutimos no capítulo 4 é naturalmente
paralelo, e se encaixa muito bem no problema de roteamento de redes de
comunicação. Da mesma forma, um simulador distribuído está mais próximo do
sistema real.
De fato, uma característica interessante da forma como o simulador foi
desenvolvido é que ele pode ser facilmente adaptado para ser executado em um
ambiente real. Através de uma série de ajustes, é possível construir um sistema que
execute diretamente em uma rede local real, baseada na pilha de protocolos TCP/IP,
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emulando uma rede óptica WDM. As mensagens MPI do simulador atual podem ser
encapsuladas em pacotes UDP e trocadas entre os diversos sistemas usando
chamadas de rede internas do sistema operacional, usando rotinas de comunicação
baseadas em sockets. A comunicação baseada em sockets é a forma primitiva de
comunicação entre todos os sistemas operacionais de rede. Da forma como o
simulador foi implementado, a adaptação para execução em uma rede local usando
sockets não é difícil.

5.1. A estrutura interna do simulador

O simulador foi construído de forma que cada nó da rede é representado por
três unidades autônomas com tarefas distintas e bem definidas: a unidade de
gerenciamento de conexões (processo gerenciador ou “manager”), a unidade de
encaminhamento

de

mensagens

de

controle

(processo

encaminhador

ou

“forwarder”) e a unidade de exploração da rede (processo explorador ou “explorer”).
As funções executadas por cada uma dessas unidades é detalhada a seguir.
(1) Unidade de gerenciamento de conexões: responsável por gerar requisições para
os demais nós da rede e gerenciar as conexões vindas de outros nós. A taxa de
requisições segue uma distribuição de Poisson de média λ, um dos parâmetros
solicitados no início da simulação. As requisições são independentes entre si e
geradas aleatoriamente através de um sorteio entre os nós da rede que ainda não
estão com requisições em andamento; o sorteio segue uma distribuição uniforme.
Para simplificar a análise e permitir a comparação com resultados realizados por
outros autores, consideramos que a taxa média de requisições é constante e igual
para todos os nós. Assim, como o simulador dispõe de N nós realizando requisições
aleatórias de forma independente, porém com a mesma taxa média λ, o total de
requisições na rede obedece à distribuição de Poisson com média Nλ1. A função do
gerenciador de conexões é portanto gerar novas requisições e, no caso da conexão
ser bem sucedida, manter controle sobre ela e definir um intervalo de duração, que é
aleatório porém exponencialmente distribuído com média 1/µ, parâmetro também

1

A superposição de processos de Poisson independentes leva a uma distribuição de Poisson com
média igual à soma das médias dos processos componentes.
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informado pelo usuário no início da simulação. O gerenciador de conexões simula a
ação de usuários atuando sobre o sistema.
(2) Unidade de encaminhamento de mensagens: responsável pelo encaminhamento
das mensagens de controle de requisições recebidas dos vizinhos para outros nós
vizinhos, definindo o fluxo das mensagens de controle. Essas mensagens definem
as rotas usadas para estabelecer os caminhos ópticos entre os nós. A unidade
encaminha as mensagens de controle com base nas informações contidas na tabela
de encaminhamento do nó. Esta por sua vez é mantida atualizada por outra unidade,
a de exploração. As unidades de encaminhamento e de exploração de um mesmo
nó compartilham a tabela de encaminhamento.
(3) Unidade de exploração da rede: responsável por explorar a topologia da rede,
registrar

os

atrasos

de

propagação

nas

rotas

e

identificar

pontos

de

congestionamento, através do envio e encaminhamento de agentes de exploração.
A unidade de exploração atua através do envio de mensagens exploradoras às
unidades correspondentes dos nós vizinhos, e do recebimento e reenvio de
mensagens do mesmo tipo recebidas dos vizinhos. As mensagens são geradas em
intervalos de tempo uniformes e circulam livremente pela rede, exceto por uma
restrição: não é permitido visitar nós que já tenham sido visitados anteriormente.
Conforme a terminologia da teoria de grafos, as mensagens exploram a rede
executando caminhos hamiltonianos. Por essa razão, as mensagens exploradoras
carregam consigo o histórico de visitas já realizadas e o tempo acumulado de
propagação desde o nó origem. Com base nessas informações, cada nó que recebe
a mensagem exploradora é capaz de identificar a origem da mensagem, o número
de saltos e o tempo de propagação pelo caminho percorrido pelo agente. Essa
unidade é também responsável por atualizar as tabelas de encaminhamento, como
resultado da movimentação das mensagens através da rede, as quais alteram
dinamicamente os níveis de probabilidade das entradas da tabela em cada nó
visitado. O conjunto de tabelas de encaminhamento define então a estratégia de
roteamento da rede. Em última análise, a unidade de exploração é responsável por
promover o balanceamento da carga na rede.
As três unidades juntas definem um nó da rede. As unidades pertencentes a
nós distintos trocam informações entre si através de mensagens que circulam na
rede e, portanto, sofrem os atrasos de propagação característicos da rede que está
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sendo simulada. As unidades pertencentes a um mesmo nó trocam informações
entre si através de mecanismos de compartilhamento de memória. É interessante
notar que as três unidades que representam o comportamento de um nó da rede são
independentes entre si, embora troquem informações. O simulador foi planejado de
forma que as três unidades que compõem um mesmo nó estejam todas em um
mesmo recurso computacional físico, para permitir usar os recursos de
compartilhamento de memória disponibilizados pelo sistema operacional.
O simulador é um código relativamente simples, escrito em linguagem C
padrão e usando a biblioteca MPI. O projeto foi todo baseado no mecanismo de
passagem de mensagens. Os diversos processos assumem tarefas distintas em
função do número que os identifica (o chamado “rank”). Essas tarefas correspondem
às unidades autônomas descritas anteriormente. Um nó da rede óptica é simulado
através da união dessas 3 tarefas. Assim, uma rede de 6 nós é simulada usando-se
18 processos MPI.

Figura 5.1.1 – Distribuição dos processos MPI no simulador

A atribuição de processos aos diversos elementos de processamento deve
seguir uma estratégia do tipo round-robin. Usamos essa característica para facilitar a
atribuição de tarefas aos diversos processos MPI, e ao mesmo tempo agrupá-los
formando grupos de 3 tarefas, que juntos simulam as funcionalidades e atribuições
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de cada nó da rede: encaminhamento de mensagens, gerenciamento de conexões e
geração de agentes exploradores. A figura 5.1.1 ilustra como os processos MPI são
distribuídos na simulação de uma rede com 6 nós.
Alguns cuidados extras foram tomados na implementação. Optamos por
codificar um gerador de números pseudo-aleatórios ao invés de usar uma chamada
da biblioteca padrão da linguagem C, para aumentar a confiabilidade na geração
desses números. O código foi extraído de [PTVF92]. Este código é exatamente o
mesmo que foi usado nas simulações executadas por Dorigo e Stulze em [DoSt04]. A
semente inicial do gerador de números aleatórios é obtida de forma independente
em cada processo MPI, baseando-se no tempo de relógio local no instante em que
cada processo é iniciado. O retorno da função de tempo tem precisão de segundos,
então multiplicamos o valor retornado pelo valor retornado por uma outra chamada
com precisão de microssegundos. Tal procedimento garante que as sementes em
cada processo MPI sejam completamente distintas umas das outras, sem nenhuma
relação entre elas. Com essas precauções o simulador construído torna-se mais
confiável, pois queremos simular eventos que não devem guardar nenhuma relação
com quaisquer outros.

5.2. A modelagem do tráfego

A forma clássica de se modelar tráfego em redes de telecomunicação é
através da geração de requisições que seguem uma distribuição de Poisson. Essa
modelagem, chamada de tráfego de Poisson ou “Poissoniano”, procura reproduzir a
forma como as requisições de conexão ocorrem em um sistema real. As requisições
de conexão chegam em cada nó de acordo com um processo de Poisson com uma
taxa de chegada (“arrival rate”) de λ requisições por segundo. Uma distribuição de
Poisson representa o número de ocorrências, por unidade de tempo, de um evento
que pode ocorrer em qualquer instante de tempo. Em um processo de Poisson
típico, a chegada de requisições aleatórias ocorre a uma taxa constante λ. A
probabilidade de se observar exatamente n requisições em t segundos é dada pela
expressão:

79

Pn = [ e-λt · (λt)n ] / n!

(5.2.1)

A modelagem pode ser melhor compreendida através do uso de conceitos
extraídos da teoria de filas [GSTH08]. Filas são unidades de armazenamento úteis
em qualquer sistema no qual um recurso é compartilhado entre um número de
usuários que requisitam acesso ao mesmo de forma aleatória. Uma fila é descrita
pelo processo de chegada, pelo tempo de duração do atendimento e por outros
fatores como disciplina de serviço, número de servidores, e capacidade da área de
espera. O padrão de chegadas em um sistema de filas é geralmente medido em
termos da taxa média de chegadas por unidade de tempo ou pelo tempo médio
entre chegadas sucessivas. Como essas quantidades estão relacionadas - uma é o
inverso da outra - basta uma delas para descrever a entrada do sistema. Se o
padrão de chegadas é determinístico, então ele é completamente definido pelo
tempo médio entre chegadas ou pela taxa de chegadas. Por outro lado, se o padrão
de chegadas é estocástico, então esses valores médios fornecem apenas as
medidas de uma tendência em relação ao processo de entrada, e é necessário
caracterizar o processo através de uma distribuição de probabilidades associada ao
processo aleatório.
Os modelos de filas estocásticas mais comuns consideram que os tempos
entre chegadas e os tempos de atendimento obedecem à distribuição exponencial,
ou, de forma equivalente, que as taxas de chegada e as taxas de atendimento
seguem a distribuição de probabilidade de Poisson. Se a taxa média de chegadas é
λ, então o tempo médio entre chegadas é 1 / λ. De forma equivalente, se a taxa
média de atendimento é µ, então o tempo médio de duração de cada atendimento é
1 / µ. Se o processo de chegada segue a distribuição de Poisson, a variável aleatória
associada, definida como o tempo médio entre chegadas sucessivas, segue a
distribuição exponencial. Assim, nas simulações realizadas consideramos que os
tempos entre requisições sucessivas, bem como os tempos de duração de cada
requisição em atendimento, são exponencialmente distribuídos.

Usando a

terminologia de redes de computadores, podemos considerar que os parâmetros
que definem uma fila são o tempo médio de chegadas λ em pacotes por segundo, a
taxa média de atendimento µ em pacotes por segundo, e a intensidade de tráfego, ρ
= λ / µ. O tempo médio entre chegadas é dado por 1 / λ, e o tempo médio de
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atendimento de uma requisição é dado por 1 / µ. Em sistemas chaveados a circuitos,
como o sistema telefônico ou as redes ópticas WDM como as que estamos
considerando, é convencional expressar o fluxo de tráfego em termos de uma
unidade adimensional, o Erlang, que é o produto entre a taxa média de chegadas e
o tempo médio de atendimento.
A carga na rede é definida como sendo o tempo médio de requisições
multiplicado pelo tempo médio de atendimento de cada requisição. Como o
simulador construído gera requisições independentes, partindo de todos os nós, é
necessário multiplicar a intensidade de tráfego ρ pelo número total de nós. Além
disso, como os parâmetros de entrada da simulação são o intervalo de tempo médio
entre requisições e o intervalo médio de duração de cada requisição, a carga de
trabalho aplicada sobre a rede é calculada da seguinte forma, supondo N o número
de nós da rede:

L = N (λ / µ) = N·{ [1 / (1 / λ)]·(1 / µ) }

(5.2.2)

A carga de trabalho imposta sobre a rede é então obtida multiplicando-se o
número de nós da rede pela razão entre o tempo médio de duração de cada
requisição e o tempo médio entre requisições, já que esses tempos são iguais para
todos os nós. As requisições são geradas em cada nó de forma independente, com
tempos entre requisições exponencialmente distribuídos. Com isso garantimos uma
taxa de requisições que segue uma distribuição de Poisson. O padrão de tráfego é
uniforme, ou seja, as taxas de requisições entre cada par origem-destino são as
mesmas. Requisições bloqueadas são simplesmente descartadas; não

foi

implementado nenhum mecanismo para executar nova tentativa após um certo
intervalo de tempo. Uma nova tentativa ocorre quando o nó for novamente sorteado
pelo gerador de números pseudo-aleatórios, que gera uma distribuição uniforme,
não privilegiando nenhum nó. Cada nó executa o código de geração de números
pseudo-aleatórios de forma independente.
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5.3. Processos, threads e estruturas de dados do simulador

No simulador construído, as requisições de usuários ou de aplicações são
simuladas através de “threads” em cada nó da rede, que são criadas pelos
respectivos processos gerenciadores de cada nó. Cada “thread” de requisição
executa um laço infinito, no qual ela se coloca em modo de espera por t unidades de
tempo, onde t é definido através de uma chamada a uma função que retorna um
número aleatório que segue uma distribuição exponencial. Terminado esse tempo,
esta “thread” gera uma requisição de caminho óptico para um nó qualquer, sorteado
aleatoriamente. Em seguida, entra novamente em modo de espera. O nós que já
tenham conexões ativas com este nó que está gerando a requisição são excluídos
do sorteio. As requisições geradas entram numa fila de requisições. O procedimento
descrito pode ser resumido nos seguintes passos:
Uma requisição de conexão é disparada aleatoriamente segundo um processo
de Poisson com média constante igual a λ;
Um nó destino é sorteado aleatoriamente. São excluídos do sorteio o próprio nó
e outros que já tenham caminhos ópticos ativos ou em processo de ativação;
As requisições geradas são enviadas para uma fila de requisições.
A implementação de uma fila de requisições foi necessária porque as
bibliotecas MPI usadas, LAM/MPI e Open MPI 2, não são “thread safe”, ou seja,
chamadas MPI para envio ou recepção de mensagens não podem partir
simultaneamente de “threads” distintas de um mesmo processo. Logo, a “thread” de
requisição não pode disparar uma mensagem de requisição ela própria, este
procedimento tem que ser executado pela “thread” principal do processo
gerenciador. Este retira o pedido de requisição da fila de requisições, monta a
mensagem com o formato mostrado na figura 5.3.1, consulta a tabela de
encaminhamento e envia a mensagem para o nó vizinho adequado.

2

LAM/MPI: http://www.lam-mpi.org/ ; Open MPI: http://www.open-mpi.org/
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Figura 5.3.1 – Formato das mensagens de exploração

A figura 5.3.2 a seguir apresenta a estrutura de dados da fila de requisições,
implementada usando listas ligadas. A “thread” de requisições insere as sucessivas
requisições no fim da fila, enquanto a “thread” principal do processo “manager”
retira-as do início da fila e envia a mensagem de requisição para o nó
correspondente.

Figura 5.3.2 – Estrutura de dados da fila de requisições

O processo gerenciador também precisa manter um registro das requisições
de conexão que estão em andamento, relativas ao nó controlado por ele. O registro
é feito através de duas listas, a lista de requisições que o nó recebeu, denominada
lista de chegada (incoming_list), e a lista de requisições que o nó disparou,
denominada lista de saída (outgoing_list). Como essas listas são frequentemente
consultadas, elas foram implementadas como listas ordenadas, para agilizar o
procedimento de consulta. A figura 5.3.3 mostra a estrutura de dados dessas listas.

Figura 5.3.3 – Estrutura de dados das listas de registro de conexões
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O simulador tem ainda uma fila de liberações. Quando uma solicitação de
caminho óptico é atendida e o caminho estabelecido, é necessário simular o tempo
em que essa conexão é mantida ativa. Isto é feito através de uma outra “thread”, a
qual denominamos “holding thread”, que executa por um tempo determinado e
termina, sendo criada assim que o nó recebe a informação de conexão bem
sucedida. Esta “thread” define um tempo aleatório, o “holding time”, e adormece por
esse período de tempo. Encerrado este tempo, a “thread” volta à ativa, inserindo um
pedido de desconexão na fila de liberações, que será atendida pela “thread” principal
do processo gerenciador, e em seguida termina. O caminho óptico será liberado
quando o laço principal do processo gerenciador retirar esse pedido de desconexão
da fila de liberações. A implementação de uma fila de liberações foi necessária pelo
mesmo motivo da necessidade da fila de requisições: a biblioteca LAM/MPI não é
“thread safe”. A figura 5.3.4 a seguir apresenta a estrutura de dados da fila de
liberações. Neste caso, nota-se que esta fila deve armazenar uma mensagem que
guarda o percurso, nó a nó, que define o caminho óptico correspondente.

Figura 5.3.4 – Estrutura de dados da fila de liberações

Como essas estruturas de dados são acessadas por diferentes “threads” do
processo gerenciador, os acessos a cada uma delas são protegidos por semáforos
de exclusão mútua (“mutexes”). A simulação termina quando todos os nós enviarem
um número de requisições igual a um valor máximo. Esse valor máximo é um dos
parâmetros de entrada do simulador. Além deste, o simulador tem também os
seguintes parâmentros de entrada:
Intervalo de tempo de emissão de mensagens exploradoras, em milissegundos;
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Intervalo de tempo de espera antes de iniciar as requisições, em segundos;
Intervalo de tempo médio entre requisições, em milissegundos;
Intervalo de tempo médio de duração de cada requisição, em milissegundos;
Número de comprimentos de onda em cada enlace óptico da rede.
A figura 5.3.5 a seguir apresenta um esquema mais detalhado do simulador.
Para simplificar o esquema, apenas dois nós da rede, A e B, foram representados.

Figura 5.3.5 – Esquema geral do simulador com destaque a 2 sítios, A e B

5.4. O protocolo de sinalização

As figuras 5.4.1 a 5.4.3 a seguir ilustram o protocolo de sinalização definido
para este trabalho e implementado no simulador. O protocolo de sinalização controla
a requisição e o estabelecimento de uma conexão entre dois sítios distintos
quaisquer, A e B. A figura 5.4.1 mostra uma requisição bem sucedida. Quando o
processo gerenciador do sítio A recebe uma requisição vinda do gerador de
requisições, ele envia uma mensagem de alocação com o rótulo PROB (“probe”)
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para o processo encaminhador do mesmo nó. A finalidade dessa mensagem é testar
os comprimentos de onda disponíveis ao longo do caminho. Essa mensagem é
roteada pelos vários nós intermediários de acordo com informações obtidas das
tabelas de encaminhamento de cada um deles. Quando essa mensagem chega ao
sítio destino B, o processo encaminhador repassa a mensagem ao processo
gerenciador desse nó, que registra a requisição na lista de requisições recebidas,
seleciona um dos comprimentos de onda disponíveis dentre aqueles registrados
pela mensagem PROB, e envia uma mensagem de alocação com o rótulo RESV
(“reserve”) de volta ao nó origem. Esta por sua vez segue reservando o comprimento
de onda escolhido ao longo do caminho definido pela mensagem PROB. Quando a
mensagem RESV alcança o sítio A, o processo gerenciador cria uma “holding
thread”, que simula o tempo de utilização do canal óptico estabelecido. A “holding
thread” define um tempo aleatório de manutenção do canal. Ao término desse tempo
de manutenção, denominado “holding time”, o processo gerenciador do nó origem
inicia a liberação dos recursos reservados, enviando uma mensagem com o rótulo
RLSE (“release”) ao nó destino pelo mesmo caminho.

Figura 5.4.1 – Protocolo de sinalização: uma conexão bem sucedida
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A figura 5.4.1 destaca os tempos de estabelecimento (“setup time”), de
manutenção (“holding time”) e de liberação (“tear-down time”) do caminho óptico.
Durante o tempo de manutenção do caminho escolhido, considera-se que os sítios A
e B estão conectados diretamente através de um enlace dedicado com largura de
banda completa à disposição; em uma infraestrutura real, eles poderiam trocar
dados entre si. Pode-se notar na figura que há um tempo de configuração dos
comutadores ópticos (OXC), que deve ser levado em consideração na simulação. O
simulador implementado pode levar em consideração esse tempo, bastando
acrescentá-lo no campo de custo das mensagens trocadas, juntamente com os
tempos de atraso do sinal ao longo do enlace de fibra, representados nas figuras
5.4.1 a 5.4.3 pela inclinação das linhas horizontais.
A figura 5.4.2 apresenta duas situações em que um pedido de requisição não
é bem sucedido.

Figura 5.4.2 – Protocolo de sinalização: falha durante a reserva
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No primeiro caso, a mensagem PROB detectou que não existem caminhos ópticos
disponíveis em um dos nós intermediários. Nesse caso, uma mensagem com o
rótulo NACK (“negative acknowledge”) é enviada de volta ao nó origem, informandoo da indisponibilidade de recursos momentânea. Nenhum recurso foi reservado, já
que a mensagem PROB apenas consulta a disponibilidade. No segundo caso, a
mensagem PROB chega ao nó destino, este escolhe um comprimento de onda,
envia um RESV de volta, porém o comprimento de onda escolhido deixou de estar
disponível em algum dos nós intermediários. Nesse caso, uma mensagem com o
rótulo NACK é encaminhada ao nó origem, e uma mensagem com o rótulo FAIL é
encaminhada ao nó destino. Como o canal não foi estabelecido, a mensagem FAIL
deve liberar o comprimento de onda que foi reservado pela mensagem RESV.
O procedimento geral para o tratamento das mensagens PROB e RESV, que
são geradas pelas unidades de gerenciamento e encaminhadas pelas unidades de
encaminhamento, pode ser resumido através dos seguintes passos:
(1) Se o nó corrente é origem: inicia a busca do caminho.
Escolhe um nó adjacente, seguindo o critério de seleção;
Envia a mensagem de caminho para o nó adjacente escolhido.
(2) Se o nó é destino: inicia o processo de reserva de um comprimento de onda, do
nó destino até o nó origem, efetuando a reserva a cada passagem de um nó.
(3) Se o nó é intermediário e está efetuando o processo de definição do caminho:
Escolhe um nó adjacente , seguindo o critério de seleção;
Envia mensagem para o nó escolhido.
(4) Se o nó é intermediário e está efetuando o processo de reserva:
Efetua as reservas, tanto para o nó do qual recebeu a mensagem como para o
nó para quem enviará a mensagem;
Envia a mensagem para o próximo nó do caminho em direção à origem.
A mensagem PROB transmitida para a definição de caminho carrega várias
informações sobre o caminho percorrido desde a origem até o nó corrente, como o
número de nós percorridos, o custo em termos de atraso de propagação, o nó de
origem e o nó de destino, além de uma máscara de bits que registra os

88

comprimentos de onda ocupados à medida em que a mensagem segue a rota até o
destino. A mensagem RESV transmitida em resposta a um PROB, que efetivamente
inicia a reserva dos comprimentos de onda, contém as mesmas informações da
mensagem PROB, mas também carrega uma informação extra: um contador de
tentativas de reserva mal sucedidas. Essa informação é necessária para
implementar uma estratégia que permite que sejam realizadas novas tentativas de
reserva caso o comprimento de onda escolhido pelo nó de destino tenha sido
ocupado. Ao contrário das redes centralizadas, as redes distribuídas não têm um
controlador central; todos os nós têm que atuar de forma autônoma, contando com
as informações trazidas por visitantes ou através de contato direto com seus
vizinhos. Logo, os nós de origem e de destino, excetuando-se o caso em que sejam
vizinhos, não conhecem a priori quais comprimentos de onda estão disponíveis na
rota entre eles.
O mecanismo de reserva é iniciado pelo nó destino no momento em que ele
recebe a mensagem PROB do nó origem, a qual coleta as informações de
comprimentos

de

onda

disponíveis

na

rota

definida

pelas

tabelas

de

encaminhamento durante o percurso desde a origem até o destino. O nó destino, por
sua vez, ao receber essa mensagem de reconhecimento, passa a ter conhecimento
da rota adotada e dos comprimentos de onda disponíveis no percurso ao longo do
caminho desde a origem até o destino, e pode então realizar a escolha. Entretanto,
mesmo usando esse mecanismo, ainda ocorre a possibilidade de bloqueio porque a
informação trazida pela mensagem de reconhecimento torna-se obsoleta devido aos
atrasos de propagação no percurso até o nó destino. Se a mensagem de reserva
chega em um nó intermediário e este identifica que o comprimento de onda já foi
reservado por outra requisição, ocorre uma situação de bloqueio que precisa ser
tratada. A estratégia que implementamos permite que uma mensagem FAIL seja
enviada de volta ao nó que enviou a mensagem RESV, levando informações
atualizadas sobre a disponibilidade de comprimentos de onda. De posse dessas
informações, o nó destino incrementa o contador de reservas mal sucedidas e inicia
nova tentativa de reserva. O contador de reservas mal sucedidas impõe um limite
máximo ao número de tentativas de reserva, para evitar que a mensagem RESV
fique circulando indefinidamente. Caso o número de tentativas atinja o limite máximo
estabelecido, o nó intermediário que estiver tratando a mensagem RESV envia uma
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última mensagem FAIL ao nó destino e uma mensagem NACK ao nó origem. A
estratégia busca reduzir o número de bloqueios ao mesmo tempo em que busca
estabelecer os melhores caminhos entre origem e destino, definidos em termos de
menores atrasos de propagação e menores números de nós intermediários. A figura
5.4.3 ilustra essa situação. Para os propósitos de avaliação deste trabalho, fixamos
em dois o número máximo de tentativas, tal qual ilustrado na figura.

Figura 5.4.3 – Protocolo de sinalização: múltiplas tentativas de reserva

A busca dos melhores caminhos é baseada em um cálculo para cada nó
adjacente. Esse cálculo considera os níveis de probabilidade estabelecidos nas
tabelas de encaminhamento e o número de comprimentos de onda disponíveis para
ir de um determinado nó para um nó adjacente. Um parâmetro θ entre 0 e 1 define o
impacto de cada componente. Se θ for maior do que 0,5, a estratégia prioriza a
disponibilidade de comprimentos de onda do nó corrente para o nó adjacente,
reduzindo o número de bloqueios em detrimento da escolha dos melhores caminhos.
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Se θ < 0,5, é dada prioridade maior para a escolha dos melhores caminhos. Assim,
em uma rede com alto nível de tráfego, convém adotar um θ próximo de 1. Por outro
lado, em uma rede com baixo nível de tráfego, é mais interessante usar um número
próximo de 0. Prioriza-se também, pela estratégia proposta, a escolha de um nó
adjacente quando este já é o destino, mesmo que ele tenha um nível de
probabilidade de escolha mais baixo que os demais nós adjacentes, contanto que o
número de comprimentos de onda disponíveis seja maior. Este critério busca reduzir
a possibilidade de ocorrer um bloqueio, pois não haverá nós intermediários, o que
aumentaria a possibilidade de reserva de comprimentos de onda disparados por
outras requisições.

5.5. Aprimoramentos futuros

Um aspecto relevante do modelo de simulação projetado é que ele não tem e
não necessita ter um controle central. Em um trabalho futuro, pretende-se adaptar
esse simulador para execução em uma rede local usando primitivas de comunicação
por “sockets”, tornando o controle de cada nó completamente independente dos
demais. Cada nó irá se comunicar diretamente apenas com seus vizinhos. Essa
estratégia permitirá que sejam adicionados novos nós durante a simulação, algo que
não é possível de ser feito com o simulador baseado em MPI. A adição de novos
nós com a simulação em andamento deverá alterar a dinâmica de roteamento da
rede, pois novas opções de caminhos irão surgir. Isto servirá para analisar o
comportamento adaptativo do algoritmo proposto neste trabalho. Este tipo de
simulação, mais próxima de uma implementação real, não foi encontrado em
nenhum dos trabalhos analisados até o momento.
Com o simulador adaptado para executar em um sistema distribuído usando
primitivas de comunicação por sockets, o passo seguinte será desenvolver um
módulo que permita que as aplicações executando em um Grid sejam capazes de
enxergar os recursos de rede como “Grid Services”, que permita que as aplicações
sejam capazes de requisitar os recursos da rede. O recurso de rede de mais alto
nível que pode ser requisitado é o “lightpath”, ou seja, a aplicação requisita o
estabelecimento de um caminho ao módulo de gerenciamento de recursos de rede
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do nó de rede ao qual está ligado. Este módulo substituirá a “thread” de requisições
implementada no simulador desenvolvido até aqui.
Assim, para facilitar a integração do plano de controle óptico com um
middleware de Grid, os serviços oferecidos através dos elementos de rede - um
“lightpath” por exemplo - deverão ser expostos como Grid Services. Isto permitirá ao
programador desenvolver aplicações que explorem a requisição de recursos de rede
de alto nível, expostos ao ambiente de Grid como recursos escalonáveis.
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6. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da execução de
simulações sobre um conjunto de cenários típicos que representam modelos de
redes ópticas, incluindo a topologia e parâmetros de tráfego.
Para verificar o desempenho das estratégias propostas, um módulo simulador
foi implementado, conforme descrito no capítulo 5. O simulador emula redes
formadas pelo acoplamento de comutadores ópticos (OXC) interconectados por
enlaces de fibra bidirecionais, que são caracterizados por valores numéricos que
representam os tempos de atraso de propagação do sinal em milissegundos. É
importante notar que as estratégias implementadas levam em consideração que os
tempos de atraso no percurso dos sinais em cada enlace de fibra são iguais nos dois
sentidos, isto é, consideramos que o par de fibras que forma cada enlace tem
rigorosamente as mesmas características físicas. Embora seja uma aproximação,
ela é perfeitamente válida na maioria dos casos, pois as fibras de um par
transmissão-recepção em geral pertencem ao mesmo cabo óptico, e eventuais
diferenças de atraso de propagação entre transmissão e recepção de sinais ópticos
são devidas a pequenas imperfeições, tantos nas fibras quanto nas conexões delas
com os equipamentos ópticos nas bordas. Os comutadores ópticos, por sua vez,
podem chavear diferentes comprimentos de onda de uma entrada para uma saída
de forma simultânea e independente, sem qualquer tipo de conversão eletro-óptica.
O simulador não leva em conta os tempos de comutação dos comutadores ópticos;
entretanto, podemos considerar, sem perda de generalidade, que esses tempos
estão implícitos nos tempos de atraso de propagação entre os nós, tempo este que
é considerado pelo simulador.
O atraso de propagação nas fibras deve ser levado em conta na simulação. A
velocidade nominal de propagação da luz em um meio óptico é definida como a
razão entre a velocidade da luz no vácuo c e o índice de refração do meio. O valor
de c é uma constante igual a 3x108 m/s. Considerando que o índice de refração em
fibras monomodo, usadas em circuitos de longa distância, é de aproximadamente
1.5, a velocidade de propagação nominal de sinais ópticos em fibras desse tipo é da
ordem de 2x108 m/s. Invertendo esse resultado obtém-se o atraso de propagação
típico das fibras ópticas monomodo, que é de 0.005 ms/Km. Assim, dada uma
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topologia de rede em que um dos parâmetros é distância entre os enlaces, podemos
facilmente obter os custos dos enlaces em milissegundos. A simulação do atraso de
propagação é realizada através do estabelecimento de tempos de espera em
unidades de milissegundo.
A estratégia desenvolvida considera que as redes simuladas são totalmente
ópticas, isto é, não há conversão eletro-óptica em nenhum nó intermediário ao longo
do caminho. Nessas condições, conforme descrito no capítulo 2, prevalece a
restrição de continuidade de comprimento de onda, ou seja, uma vez escolhido um
determinado comprimento de onda para uma conexão entre dois nós, ele deve ser o
mesmo por todo o caminho. Caminhos ópticos distintos podem usar um mesmo
comprimento de onda, contanto que estes caminhos não compartilhem um mesmo
enlace ao longo de todo o trajeto origem-destino. Mais ainda, como visto na seção
2.3.3, dado um conjunto de requisições, o problema de se estabelecer caminhos
ópticos através do roteamento e atribuição de um comprimento de onda a cada
conexão é reconhecido pela sigla RWA. Se não for possível estabelecer um caminho
óptico desde a origem até o destino para uma dada requisição, então ocorre um
bloqueio de chamada. As estratégias de roteamento e atribuição de comprimentos
de onda devem ser tais que minimizem a probabilidade de bloqueio de chamadas.
O RWA dinâmico considera o caso em que as requisições de conexão
ocorrem a todo instante e de forma aleatória por toda a rede. Devido à dinâmica
dessas requisições, abordagens de roteamento adaptativo são mais eficientes do
que métodos de roteamento estático em termos de probabilidade de bloqueio,
porque as rotas são escolhidas adaptativamente dependendo do estado das
conexões estabelecidas na rede em cada instante.

6.1. Detalhamento das simulações

Para a execução das simulações adotamos um modelo de tráfego largamente
usado na análise de desempenho de redes de comunicação de dados. As
requisições de conexão são geradas aleatoriamente por todos os nós da rede em
direção a nós destinos bem definidos, também escolhidos de forma aleatória. Como
o simulador executa em sistemas distintos e independentes, garante-se a
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independência das requisições, pois as sementes dos geradores de números
aleatórios são obtidas do retorno de uma chamada de tempo em microssegundos do
relógio de cada sistema.
As requisições são distribuídas aleatoriamente por toda a rede, e disparadas
de forma independente por cada nó. O intervalo de tempo médio entre cada pedido
de requisição, em cada nó, obedece a uma distribuição exponencial ou,
equivalentemente, a taxa de geração de requisições segue uma distribuição de
Poisson, conforme descrito no capítulo 5. Embora as requisições em cada nó sejam
independentes, todas são configuradas com a mesma taxa antes do início da
simulação.
Em todas as simulações executadas consideramos os tempos médios entre
requisições variando de 10 ms a 1 segundo, escolhendo valores intermediários tais
que a variação no número de bloqueios fosse significativa. Este intervalo foi
escolhido para garantir o melhor desempenho do simulador. Devido ao fato de não
estarmos usando um sistema operacional de tempo real, não é possível obter bons
resultados quando os tempos de simulação se aproximam de unidades de
milissegundo. O tempo médio entre requisições é facilmente configurável, pois como
discutido no capítulo 5, este é um dos parâmetros de entrada do simulador.
Assim, as requisições são geradas em cada nó com taxas de requisições
também geradas de forma aleatória, mas que ocorrem, em média, em intervalos que
variam de 10 ms a 1s. Para garantir a independência de eventos, as requisições são
geradas por uma linha de execução (uma “thread”) independente do processo que
gerencia as requisições. Ao ser estabelecido um caminho óptico entre dois nós, este
é mantido por um intervalo de tempo também aleatório.
Para a avaliação do desempenho da rede, é necessário caracterizar o
comportamento do tráfego que é gerado dinamicamente pelos diversos nós. As
conexões são disparadas e liberadas em intervalos de tempo aleatórios. Isto requer
uma descrição estatística dos processos de requisição e de tempos de serviço,
através da especificação de distribuições aleatórias de tempos entre chegadas e de
tempos de serviço que sejam estatisticamente bem comportadas.
Nas simulações assumiu-se que deve haver uma independência estatística
das requisições de conexão, o que leva à necessidade de uso de processos de
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Poisson, caracterizados por tempos entre chegadas distribuídos exponencialmente.
Para processos estocásticos que seguem a distribuição de Poisson, valem as
seguintes premissas [FEVF10]:
a superposição de processos de Poisson independentes leva a uma distribuição
que também é poissoniana;
ramificações aleatórias de um processo de Poisson resultam em conjuntos de
processos distintos que também seguem a distribuição poissoniana.
Essas premissas facilitam a implementação e a posterior análise dos
processos de geração das requisições em simulações de sistemas estocásticos
baseados em modelos de filas. Assim, uma dada distribuição de Poisson pode ser
usada para atender a nós distintos bastando sofrer ramificações aleatórias, que são
encaminhadas para diferentes nós, e isto é equivalente à superposição de diversos
processos de Poisson independentes, gerados em cada nó. Como a situação
inversa também é verdadeira, a análise das requisições geradas pelo simulador
pode ser feita considerando-se que o tráfego total, gerado pela soma de diversas
requisições, segue uma distribuição de Poisson.
Em relação ao tempo em que a conexão permanece ativa (“holding time”), é
também usual considerar uma distribuição exponencial. Alguns estudos mostram
que a distribuição estatística dos tempos de serviço tem pouca influência no caso de
requisições que seguem a distribuição de Poisson; a influência é maior para o caso
de requisições que seguem distribuições não-poissonianas [Spat02]. No entanto,
decidimos definir os tempos de atendimento às requisições segundo uma
distribuição exponencial. Os tempos são atribuídos através de chamadas de função
de geração de números aleatórios a qual segue uma distribuição exponencial.
Para uma dada distribuição estatística o desempenho da rede é determinado
pela carga de trabalho que a rede sofre durante um período de tempo bem
determinado. Essa carga de trabalho é proporcional à taxa de requisições por
unidade de tempo e ao tempo médio em que essas requisições são mantidas ativas.
Valores absolutos dos tempos entre requisições e dos tempos de atendimento não
são relevantes na avaliação do desempenho, e sim os tempos médios. O tempo
médio entre requisições é um parâmetro de entrada da simulação. O tempo médio
de atendimento às requisições que ocorrem durante uma simulação completa é
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obtido ao final da simulação através de uma média aritmética simples entre os
tempos de atendimento de cada caminho óptico gerado durante a simulação.

6.2. Estudos de caso

Um primeiro estudo concentrou-se em analisar a capacidade da estratégia
proposta de escolher adequadamente os melhores caminhos, em situações em que
não há escassez de recursos de rede. Assim, por exemplo, considerando-se uma
topologia de rede com 8 nós, com 2 requisições de conexão por nó e 16
comprimentos de onda nos enlaces de rede, ou 4 requisições de conexão e 32
comprimentos de onda por enlace, a disponibilidade de caminhos ópticos torna-se
altamente provável. Para provar essa afirmação, consideremos um enlace
intermediário hipotético pelo qual passam todas as requisições, simultaneamente,
num determinado instante de tempo. Se o enlace dispõe de 16 comprimentos de
onda, e se todos os 8 nós geram requisições que passam por esse enlace,
poderíamos ter até 2 caminhos ópticos partindo de cada nó e compartilhando esse
mesmo enlace sem que ocorresse qualquer bloqueio por falta de recursos. Dessa
forma foi possível analisar como a estratégia adotada define o roteamento de
caminhos ao longo da rede, sem a preocupação com a disponibilidade de
comprimentos de onda.
Um segundo estudo buscou analisar a incidência de bloqueios em situações
em que os recursos tornam-se insuficientes para atender à demanda de requisições.
A carga de trabalho total à qual uma rede com N nós é submetida corresponde ao
volume médio de tráfego sobre a rede durante um certo intervalo de tempo, e pode
ser medida multiplicando-se a taxa de requisições por unidade de tempo λ pelo
números de nós gerando requisições e pelo tempo médio de duração de cada
caminho óptico bem sucedido (1/µ), medidos durante um intervalo de tempo bem
definido. Ao valor obtido, E = N·(λ/µ) atribui-se uma unidade adimensional,
denominada Erlang.
Para cada simulação, define-se o intervalo de tempo médio entre requisições,
o intervalo de tempo máximo de duração de cada requisição, o número máximo de
requisições e o número de comprimentos de onda que cada enlace suporta. Durante
a simulação, as requisições bem sucedidas e os bloqueios são computados e
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apresentados ao final. Com essas informações, calcula-se a carga de trabalho sobre
a rede em Erlang. A probabilidade de bloqueio é obtida da relação entre a
quantidade de requisições realizadas e a quantidade de bloqueios. Cada simulação
foi repetida 5 vezes, para se obter um valor médio de probabilidade de bloqueio. A
taxa de emissão de agentes por cada nó é constante durante toda a simulação e é
definida no início através de um parâmetro de entrada. Os agentes de exploração
são gerados em intervalos de tempo constantes, com resolução de milissegundos.

6.3. Procedimento experimental

Foram executadas simulações em três diferentes topologias de rede:
uma topologia simples, que denominamos SimpleNet, formada por 6 nós e 8
enlaces bidirecionais;
uma topologia levemente maior, que denominamos TestNet, formada por 8 nós e
12 enlaces bidirecionais;
a topologia da rede NSFNet, largamente citada na literatura e usada como
modelo de referência em testes de avaliação de desempenho de tráfego de
redes de telecomunicações.
A rede SimpleNet é apresentada na Figura 6.3.1 a seguir.

Figura 6.3.1 – Topologia da rede SimpleNet, com 6 nós e 8 enlaces

Os tempos de propagação são representados pelos números próximos a cada
enlace. Para os propósitos das simulações realizadas, esses valores representam
atrasos de propagação em milissegundos. A figura 6.3.2 a seguir apresenta a
topologia da rede TestNet.
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Figura 6.3.2 – Topologia da rede TestNet, com 8 nós e 12 enlaces

A figura 6.3.3 abaixo apresenta a topologia da rede NSFNet. Para a rede
NSFNet em particular, adotamos tempos de propagação iguais a 1 ms em todos os
enlaces.

Figura 6.3.3 – Topologia da rede NSFNet, com 14 nós e 21 enlaces

Cada experimento foi executado de forma que cada nó disparava 50 ou 100
requisições de conexão para nós destino escolhidos aleatoriamente. Para cada valor
da taxa de requisições, foram realizadas 5 medições usando dois conjuntos de
clusters de computadores idênticos, pertencentes ao projeto GridUnesp, cada um
com 16 servidores de processamento com 2 processadores de 4 núcleos cada,
interligados através de um comutador gigabit Ethernet [IoLW10]. Durante a tomada
de dados, os dois clusters foram usados da seguinte forma: os dados foram
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coletados de um deles, enquanto o outro foi usado para conferir a qualidade dos
resultados obtidos, pois nele as simulações foram executadas com os mesmos
dados de entrada. No caso de alguma discrepância grande nos resultados,
podíamos facilmente considerar a ocorrência de algum distúrbio externo, e os dados
obtidos eram descartados. As simulações executadas nos dois clusters usando-se
os mesmos parâmetros resultaram em valores bastante próximos, coincidindo
inclusive em vários casos. No entanto, pudemos observar certa dispersão dos dados
obtidos a cada repetição, evidenciando o fato de estarmos lidando com processos
estocásticos.
Foram selecionados intervalos de tempo médios entre requisições entre 10
ms e 1 segundo, tomando-se valores para os quais a variação no número de
bloqueios fosse significativa. Para fins de análise dos bloqueios, decidimos variar a
taxa de requisições mantendo fixos os demais parâmetros, como o tempo de disparo
das mensagens de exploração, o tempo médio de duração das requisições, o
número máximo de requisições e o número de comprimentos de onda disponíveis na
rede. Conforme discutido antes, a carga de trabalho imposta à rede é definida pela
razão entre a taxa de requisições e a taxa de atendimentos, ou pelo produto entre a
taxa de requisições e o tempo médio de duração das requisições, ou ainda pela
razão entre o tempo médio de duração das requisições e o tempo médio entre
requisições sucessivas. Esta última é a forma como calculamos os valores relativos
à carga de trabalho imposta à rede durante as simulações. Por exemplo,
considerando que o tempo médio de duração das requisições seja mantido fixo em
100 ms, a carga de trabalho imposta à rede quando os 14 nós disparam requisições
em intervalos médios de 10 ms é dada por:
14 x (100 ms / 10 ms) = 140 Erlang
A rede SimpleNet foi usada para analisar o comportamento das estratégias
adotadas em função da variação da carga de trabalho aplicada à rede e do número
de comprimentos de onda disponíveis em cada enlace. A rede TestNet foi usada
para verificar a capacidade da estratégia proposta de escolher adequadamente os
melhores caminhos nas situações em que não há escassez de comprimentos de
onda, conforme detalhado no primeiro estudo de caso descrito na seção 6.2. A rede
NSFNet foi usada para analisar o comportamento da estratégia em uma topologia
comumente usada para avaliar o desempenho de sistemas WDM.
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Os parâmetros de controle β e γ da expressão (4.4) apresentada no capítulo 4
foram ajustados manualmente de acordo com a topologia da rede em estudo. Se
considerarmos uma topologia cujos atrasos de propagação típicos dos enlaces
sejam muito altos - da ordem de dezenas ou centenas de milissegundos, valores
típicos para redes de longa distância - o parâmetro β deve ser escolhido de forma a
evitar que o termo exp(-βc) torne-se excessivamente pequeno. O ajuste é feito
tomando-se o maior valor dentre os caminhos mínimos obtidos pela execução do
algoritmo de Floyd-Warshall3. De modo semelhante, para o ajuste do parâmetro γ,
considera-se o número de saltos do maior caminho mínimo e escolhe-se γ de modo
que os dois membros da expressão (4.4) tenham a mesma ordem de grandeza. O
parâmetro α, que pode variar entre 0 e 1, permite que a estratégia de escolha dos
caminhos privilegie o atraso de propagação em detrimento do número de saltos e
vice-versa, ou promova um balanço entre essas duas variáveis. Este parâmetro é útil
como critério de desempate em situações em que diversos possíveis caminhos entre
dois nós apresentem o mesmo atraso de propagação. Note-se que a escolha de um
caminho com menor número de saltos representa uma economia de recursos de
rede, pois mais enlaces estarão disponíveis para conexões subseqüentes,
contribuindo para a diminuição da probabilidade de bloqueio da rede.

6.4. Resultados obtidos

(A) Rede SimpleNet
A figura 6.4.1 apresenta os resultados das simulações executadas sobre a
rede SimpleNet. Variamos o intervalo de tempo médio entre requisições de 10 ms
até 1 segundo, escolhendo valores tais que a variação no número de bloqueios
fosse significativa. Para fins de análise dos bloqueios, variamos a taxa de
requisições mantendo fixos os demais parâmetros, como o tempo de disparo dos
agentes, o tempo médio de duração das requisições e o número máximo de
requisições. Foram tomados dados considerando o número de comprimentos de
onda disponíveis nos enlaces da rede iguais a 4, 8 e 16. O intervalo de tempo entre
cada emissão de mensagens exploradoras foi fixado em 100 ms. O tempo de
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G. T. Heineman, G. Pollice, S. Selkow, “Algorithms in a Nutshell”, O´Reilly, 2009, pp. 165-168.
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estabilização da simulação, necessário para que as tabelas de encaminhamento
sejam atualizadas com o passeio dos exploradores, foi definido como sendo de 30
segundos. O tempo médio em que as conexões permaneceram ativas foi fixado em
100 ms. A simulação foi definida para terminar após 50 requisições geradas por
cada nó, resultando um total de 300 requisições.
Pelo gráfico apresentado na figura 6.4.1 podemos verificar que a estratégia
adotada responde bem quando a carga de trabalho sobre a rede é pequena, em
torno de 10 Erlang. Esse valor corresponde a intervalos entre requisições da ordem
de 50 ms, ou uma taxa média de 20 requisições por segundo geradas por cada nó
da rede. Pode-se notar também que a estratégia apresenta um bom aproveitamento
da maior disponibilidade de comprimentos de onda. Em particular, com 16
comprimentos de onda e uma taxa de 100 requisições por segundo geradas por
cada nó, a probabilidade de bloqueios ficou inferior a 20%. No entanto, quando se
limita a quantidade de comprimentos de onda, a probabilidade de bloqueios aumenta
consideravelmente: sob a mesma carga de trabalho, a probabilidade de bloqueios
aumenta para cerca de 65% quando limitamos o número de comprimentos de onda
disponíveis em cada enlace a um quarto do valor anterior.

Figura 6.4.1 – Resultados da simulação sobre a rede SimpleNet
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(B) Rede TestNet
A tabela 6.4.1 a seguir apresenta os resultados obtidos da análise dos
percursos nó a nó relativos a requisições bem sucedidas em simulações executadas
sobre a rede TestNet. Para cada requisição bem sucedida o simulador registra o
percurso e o custo total correspondente. Como discutido no início desta seção, o
custo representa o atraso em milissegundos para se chegar ao nó destino partindo
do nó origem. O objetivo desse procedimento foi analisar a capacidade das
estratégias implementadas de escolher os caminhos de menor custo em situações
em que não há escassez de recursos. O intervalo de tempo entre cada emissão de
agentes exploradores foi fixado em 500 ms. O tempo de estabilização da simulação,
necessário para que as tabelas de encaminhamento sejam atualizadas com o
passeio dos exploradores antes do início das requisições, foi definido como sendo
de 30 segundos. O número de comprimentos de onda disponíveis nos enlaces da
rede foi fixado em 16, para garantir disponibilidade de recursos de rede, de forma
que as requisições não competem entre si por recursos. O tempo médio entre
requisições foi definido como sendo de 100 ms, e o tempo médio em que as
conexões permaneceram ativas foi de 10 ms. A simulação foi definida para terminar
após uma única requisição gerada por cada nó, e o procedimento foi repetido 100
vezes, com tomada de resultados a cada execução.
Para facilitar a análise dos resultados da tabela 6.4.1, implementamos o
algoritmo de Floyd-Warshall, que calcula os caminhos com menor custo entre todos
os nós, e o executamos para a topologia da rede TestNet. O resultado é
apresentado na tabela 6.4.2 a seguir. Comparando-se com os resultados registrados
na tabela 6.4.1, pode-se verificar que as estratégias implementadas de fato
privilegiam os caminhos de menor custo na maioria das vezes, exceto em alguns
poucos casos, como por exemplo o percurso entre o nó origem 0 e o nó destino 7,
cujo caminho mínimo tem custo 5 e não 10 (0 → 1 → 2 → 7). Note-se no entanto
que o percurso das requisições executadas no sentido contrário, do nó origem 7
para o nó destino 0, seguiu pelo caminho de menor custo. Outra constatação que
reforça a validade da busca pelos menores caminhos é o percurso entre o nó origem
4 e o nó destino 5: em 75% das execuções o percurso escolhido foi 4 → 3 → 5, e
nas 25% restantes, 4 → 1 → 0 → 5, cujos caminhos têm o mesmo custo. Isso ocorre
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porque o nó 4 pode escolher com igual probabilidade o vizinho 2 ou 3, pois ambos
têm o mesmo custo (igual a 4); entretanto, o caminho 4 → 3 → 5 tem menos “hops”.

Tabela 6.4.1 – Resultados da simulação sobre a rede TestNet

Percurso

Custo

Percurso

Custo

0→1

2

4→1→0

6

0→1→4→2

9

4→1

4

0→5→3

4

4→2

3

0→1→4

6

4→3

4

0→5

1

4→1→0→5/4→3→5

7

0→5→6

6

4→6

7

0→1→4→2→7

10

4→2→7

4

1→0

2

5→0

1

1→2

2

5→0→1

3

1→3

2

5→0→1→2

5

1→4

4

5→3

3

1→0→5

3

5→0→1→4

7

1→2→7→6

9

5→6

5

1→2→7

3

5→0→1→2→7

6

2→1→0

4

6→5→0

6

2→1

2

6→7→2→1

9

2→1→3

4

6→7→2

7

2→4

3

6→5→3

8

2→1→0→5

5

6→4

7

2→7→6

7

6→5

5

2→7

1

6→7

6

3→1→0

4

7→2→1→0

5

3→1

2

7→2→1

3

3→1→2

4

7→2

1

3→4

4

7→2→4→3

8

3→5

3

7→2→4

4

3→5→6

8

7→2→1→0→5

6

3→4→2→7

8

7→6

6
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Tabela 6.4.2 – Caminhos mínimos para a rede TestNet

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

2

4

4

6

1

6

5

1

2

0

2

2

4

3

8

3

2

4

2

0

4

3

5

7

1

3

4

2

4

0

4

3

8

5

4

6

4

3

4

0

7

7

4

5

1

3

5

3

7

0

5

6

6

6

8

7

8

7

5

0

6

7

5

3

1

5

4

6

6

0

(C) Rede NSFNet
A figura 6.4.2 apresenta os resultados obtidos da simulação executada sobre
a rede NSFNet, considerada com tempos de propagação de 1 ms em todos os
enlaces. O intervalo de tempo entre cada emissão de agentes exploradores foi
fixado em 500 ms e o tempo de estabilização para preenchimento das tabelas de
encaminhamento foi também definido como sendo de 30 segundos. Variamos o
intervalo de tempo médio entre requisições de 10 ms até 1 segundo, escolhendo
valores tais que a variação no número de bloqueios fosse significativa. Para fins de
análise dos bloqueios, variamos a taxa de requisições mantendo o tempo médio de
duração das requisições fixo em 100 ms. O número de comprimentos de onda por
enlace também foi mantido fixo em 16. A simulação foi definida para terminar após
100 requisições geradas por cada nó, resultando um total de 1400 requisições por
instância de simulação. O procedimento foi repetido por pelo menos 5 vezes em
cada um dos dois clusters, com tomada de resultados a cada execução. Para cada
valor de tempo médio entre requisições, calculamos a carga de trabalho em Erlang
sobre a rede, resultando no gráfico mostrado na figura 6.4.2. Os eixos foram
representados em escala logarítmica para facilitar a visualização, pois os dados
cobrem uma ampla faixa de valores.
As figuras 6.4.3 e 6.4.4 apresentam os mesmos resultados usados para gerar
o gráfico da figura 6.4.2, porém o eixo das abscissas foi ajustado para expressar a
taxa de requisições por nó, respectivamente por segundo e por milissegundo.
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Figura 6.4.2 – Probabilidade de bloqueio x carga de trabalho - NSFNet

Figura 6.4.3 – Probabilidade de bloqueio x requisições/segundo - NSFNet

106

Figura 6.4.4 – Probabilidade de bloqueio x requisições/milissegundo - NSFNet

Para avaliar o desempenho da estratégia implementada, fizemos uma
comparação com os resultados obtidos por outro grupo de pesquisa [AKMK05].
Como executamos as simulações com os mesmos parâmetros usados pelos autores
do referido trabalho, ou seja, rede NSFNet com tempos de propagação dos enlaces
iguais a 1 ms, intervalo de duração das requisições de 100 ms e 16 comprimentos
de onda por enlace, pudemos comparar os resultados. Em [AKMK05] os autores
descrevem um interessante sistema de escolha de comprimentos de onda para
minimizar a ocorrência de bloqueios, através do uso de uma fila circular que evita
que um mesmo comprimento de onda seja definido como disponível para dois
requisitantes. Através de estratégias diferentes, descritas previamente, conseguimos
obter resultados interessantes, como descrevemos a seguir.
A figura 6.4.5 apresenta uma reprodução do gráfico de número 12 de
[AKMK05]. Por limitação dos tempos de resposta do simulador que construímos,

ficamos restritos à faixa entre 10-3 e 10-1 requisições por milissegundo (1 e 100
requisições por segundo, conforme mostra o gráfico da figura 6.4.3). Comparandose as figuras 6.4.4 e 6.4.5, restringindo-se a essa faixa, podemos verificar o
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seguinte: para taxas da ordem de 1x10-3 requisições por milissegundo, a
probabilidade de bloqueio de nossa estratégia, em torno de 0,15%, está bem acima
do valor obtido pelos autores do referido trabalho, que é inferior a 0,005%.

Figura 6.4.5 – Probabilidade de bloqueio x taxa de requisições de [AKMK05]

No entanto, quando aumentamos a taxa de requisições de uma ordem de grandeza,
para 1x10-2 requisições por milissegundo, a probabilidade de bloqueio de nossa
estratégia sobe para 1%, enquanto a dos referidos autores chega a cerca de 20%,
conforme pode ser visto na figura 6.4.4. Ao aumentar a taxa de requisições por mais
uma ordem de grandeza, para 1x10-1 requisições por milissegundo (100 requisições
por segundo), notamos um considerável aumento na probabilidade de bloqueio de
nossa estratégia, porém os resultados ficam em torno de 30%, enquanto os
resultados apresentados no referido artigo apresentam resultados em torno de 70%.
Os resultados anteriores foram obtidos mantendo fixo o número de
comprimentos de onda por enlace. Para verificar a resposta da estratégia
implementada em função da variação no número de comprimentos de onda
disponíveis nos enlaces, fixamos a taxa de requisições em 100 por segundo (que
corresponde a uma carga de 140 Erlang), mantendo os demais parâmetros usados
no experimento anterior inalterados, e variamos o número de comprimentos de
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onda. Executamos 10 simulações para cada um dos seguintes comprimentos de
onda: 2, 4, 8, 16 e 32. A figura 6.4.6 a seguir apresenta o resultado obtido.

Figura 6.4.6 – Probabilidade de bloqueio x comprimentos de onda - NSFNet

É fácil observar que para o número de comprimentos de onda igual a 16 o
resultado corresponde ao maior valor de probabilidade de bloqueio obtido no
experimento anterior, em torno de 30%, já que os parâmetros de entrada foram os
mesmos. Ao diminuirmos o número de comprimentos de onda disponíveis para 2, a
probabilidade de bloqueio chega próxima de 85%. Ao elevarmos a disponibilidade de
comprimentos de onda até 32, o limite permitido pela implementação atual do
simulador, a probabilidade de bloqueio cai para valores menores do que 15%.
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Conforme apresentado na seção 1.2, o objetivo deste trabalho foi o estudo de
estratégias para o controle inteligente dos caminhos ópticos em redes fotônicas
WDM, através de métodos heurísticos baseados em inteligência de enxame, que
atuam no plano de controle da camada óptica da rede.
Através dos desenvolvimentos apresentados nos capítulos anteriores,
necessários para atingir o objetivo acima, obtivemos uma série de resultados que
demonstram a validade do modelo proposto. Os resultados e contribuições são
discutidos a seguir. Discutimos também algumas possibilidades interessantes de
desenvolvimentos futuros.

7.1. Resultados obtidos

Em relação ao objetivo apresentado na seção 1.2, conforme foi detalhado no
capítulo 4, uma nova estratégia de injeção de agentes foi proposta neste trabalho.
Os resultados mostram que essa estratégia permitiu aumentar a eficiência na
atualização das tabelas de encaminhamento, evitando o desperdício de agentes.
Segundo as regras definidas nessa nova estratégia, os agentes só são descartados
quando não tiverem mais opção de caminho disponível. Através de extensos testes
executados com o simulador, foi possível também entender melhor a dinâmica de
seleção de rotas baseada nas informações de número de saltos e do custo total
entre os nós que estejam pretendendo se conectar.

7.2. Contribuições deste trabalho

Embora a quantidade de trabalhos publicados que apresentam contribuições
para o problema do RWA, ou roteamento e atribuição de comprimentos de onda,
seja muito grande, são relativamente poucos os que usam meta-heurísticas
baseadas em inteligência de enxame. Sob esse aspecto, e considerando os
resultados obtidos com as estratégias propostas, relacionadas à movimentação de
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agentes e à inclusão de parâmetros configuráveis de custo e número de saltos, este
trabalho é mais uma contribuição para a área. O método de movimentação proposto
diminui a quantidade de agentes em circulação na rede, sem prejudicar o tempo de
convergência dos agentes em busca dos caminhos quase-ótimos. A inclusão dos
tempos de chaveamento dos comutadores ópticos no custo total de cada caminho
estabelecido adiciona uma nova e importante variável à dinâmica da simulação,
aproximando a simulação de redes reais.
Em relação ao simulador construído, embora relativamente simples, sua
concepção é inovadora, diferente do que se encontrou em trabalhos relacionados.
No simulador que foi desenvolvido, os agentes móveis não são propriamente
entidades ativas que tomam ações quando recebem um tempo de CPU; estes foram
modelados como simples mensagens, que carregam consigo apenas o caminho
percorrido. As mensagens são elementos passivos, apenas portadoras de
informação. As ações são tomadas pelos nós que as recebem, em função do
conteúdo da mensagem. Essa estratégia facilitou a implementação do simulador,
além de distribuir o processamento pelos nós da rede. Isso nos permite realizar
simulações de redes ópticas formadas por dezenas ou centenas de nós, usando
clusters de computadores.

7.3. Trabalhos futuros

Uma atividade que será realizada em seguida será o desenvolvimento de um
simulador baseado em “sockets” usando máquinas virtuais. Este simulador permitirá
estudar a dinâmica de redes de forma mais efetiva, considerando como as
estratégias adotadas reagem em função da dinâmica de mudanças drásticas na
topologia da rede, como a retirada ou o acréscimo de enlaces ou nós. Essas
mudanças influem no comportamento dos agentes exploradores que estão
circulando, e o novo simulador permitirá estudar como o algoritmo reage ao
acréscimo de novos enlaces e/ou novos nós.
A atividade seguinte será o desenvolvimento de uma Grid User Network
Interface, que permitirá a integração da pilha de protocolos GMPLS desenvolvida na
UFABC com aplicações de alto nível, possibilitando a integração com um
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middleware simples de Grid. Esse desenvolvimento tornará possível gerenciar os
recursos ópticos de uma rede WDM através de escalonadores de recursos, de forma
a integrar a infraestrutura de rede a gerenciadores de recursos (“resource brokers”)
mais sofisticados.
Um projeto de pesquisa futuro deverá possibilitar o avanço desse
desenvolvimento até o ponto em que seja possível integrá-lo a infraestruturas de
Grid de produção, como o Open Science Grid, tornando possível levar o projeto a
uma infraestrutura de Grid produção, como o GridUnesp, que opera sobre a rede
KyaTera, uma rede WDM bastante flexível e que alcança os principais centros de
pesquisa do estado de São Paulo.
Para permitir a integração e a cooperação entre a infraestrutura de rede e o
ambiente de Grid computacional, é necessário que exista um módulo de interface
entre o plano de controle da rede e o middleware que controla o ambiente de Grid. O
middleware de Grid, por sua vez, deve dispor de um serviço que permita ao mesmo
requisitar os recursos de rede. Então, são necessários dois módulos adicionais para
permitir um primeiro nível de controle do Grid aos recursos de rede: um Grid Network
Service, implementado na forma de um Grid service, e um Network Resource
Manager, que centraliza as requisições de caminhos ópticos e se comunica com os
controladores do plano óptico. As figuras 7.3.1 e 7.3.2 a seguir ilustram essa
descrição, apresentando um ambiente de Grid simples que inclui a rede como um
recurso passível de ser escalonado pelo middleware de Grid, em função das
necessidades das aplicações.
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Figura 7.3.1 – Grid Services interagindo com a camada de rede óptica (I)

Figura 7.3.2 – Grid Services interagindo com a camada de rede óptica (II)
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Esse módulo de gerenciamento de recursos de rede será responsável pela
interface entre os recursos de processamento e armazenamento do Grid com a rede
óptica. Essa interface deverá prover um mecanismo de sinalização entre os
gerenciadores de recursos locais em cada sítio, como mostrado na figura 4.1, e a
rede óptica. A visão da rede óptica é de uma nuvem transparente que permite o
chaveamento rápido dos “lambdas” para atender a demanda das aplicações. As
aplicações requisitam esses “lambdas” através de uma solicitação a um Grid service.
Num nível de abstração mais baixo, mais próximo do hardware, pode-se optar por
virtualizar cada elemento de rede e disponibilizá-lo como um serviço. Num nível
superior, esses serviços podem ser combinados entre si para formar serviços de
mais alto nível, como por exemplo um serviço de requisição de caminho óptico. Este
serviço de mais alto nível poderá, por sua vez, ser instanciado pelo resource broker
do middleware de Grid para o estabelecimento ou a liberação de um caminho óptico,
ou para verificar o estado da conexão. Assim, mensagens de alto nível como
“CreateLightpath”, “DestroyLightpath”, “QueryLightpath”, serão trocadas entre o
middleware do Grid e o plano de controle da rede óptica.
O módulo gerenciador de recursos de rede será o responsável por centralizar
as requisições feitas por todos os usuários de um mesmo sítio, ligado a um dos nós
da rede óptica, e enviar requisições ao módulo controlador que dispara o
estabelecimento do caminho óptico, exatamente como é feito pelo módulo
gerenciador (manager) do simulador. O NRM realiza a mesma função que a thread
de requisições, porém não mais simulando requisições, mas sim atendendo aos
pedidos feitos por aplicações reais.
Uma outra atividade futura bastante promissora está relacionada com o
projeto KyaTera, financiado pela FAPESP, que provê uma infra-estrutura de fibras
apagadas que possibilita a interligação direta de diversas instituições de pesquisa no
Estado de São Paulo. Trata-se de uma plataforma óptica que utiliza a tecnologia
WDM, destinada à pesquisa científica e tecnológica, sendo considerada a plataforma
de ensaios mais avançada do hemisfério sul. As fibras ópticas do Projeto KyaTera
são instaladas diretamente nos diversos laboratórios de pesquisa participantes.
Em síntese, a rede KyaTera, cuja idéia nasceu no Instituto de Física da
Unicamp, sob a coordenação do professor Dr. Hugo Fragnito, define um laboratório
geograficamente distribuído que viabiliza a pesquisa em comunicações ópticas e em
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tecnologia da informação focada no desenvolvimento de aplicações sobre redes
avançadas para a Internet de nova geração.
Dentro desse contexto, uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento para
redes ópticas e Lambda Grids, estabelecida entre a UFABC e a UNICAMP através
de um enlace direto de fibras entre essas instituições, está sendo implantada com o
intuito de se estudar, de forma experimental e sob condições reais de operação, o
provimento dinâmico de caminhos óticos. A plataforma de testes suporta canais
WDM entre a UFABC e a UNICAMP através de um canal sintonizável a 10 Gbps
ligado a sistemas WDM adquiridos da empresa Padtec S.A. (Plataforma LightPad
i1600G). Está em planejamento a inclusão da UNESP (campus Barra Funda) nessa
plataforma de testes, aumentando o número de nós para três. Essa plataforma de
testes permitirá controlar tanto o sistema WDM da Padtec como os roteadores
ligados a eles. Como o projeto KyaTera também fornece uma rede de produção de 1
Gbps para interligar os laboratórios participantes, é possível realizar o controle dos
equipamentos de rede através de um canal externo, simulando o plano de controle
de uma rede WDM. O esquema básico de interconexão desses equipamentos, que
servem de base para a plataforma de pesquisa e desenvolvimento de redes ópticas
e Lambda Grids, é mostrado na figura 7.3.3 a seguir.

10 Gbps - Canais
WDM (Fibra)

10GE Dados

Serial Controle

MetroPad WDM

10GE Dados

Serial Controle

MetroPad WDM

1 Gigabit Ethernet (1GE) - Sinalização GMPLS fora de banda

Figura 7.3.3 – Esboço da plataforma de pesquisa em redes ópticas
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É relevante destacar que a plataforma de testes descrita pode ser usada
como modelo para a implementação prática do controle de uma rede WDM, tema
deste trabalho. Essa nova vertente de pesquisa abre a possibilidade de ampliar o
escopo de pesquisa para uma série de temas que se encontram em aberto no
domínio de Lambda Grids. Mais especificamente, os seguintes temas poderão ser
explorados:
o estabelecimento dinâmico de caminhos ópticos, sob demanda, controlado por
aplicações executando em um middleware de Grid;
a integração da pilha de protocolo GMPLS, desenvolvida em Java na
Universidade Federal do ABC, com a interface Grid User Network Service
descrita anteriormente;
a reserva antecipada de recursos da rede óptica pelo escalonador do Grid, à
semelhança do que está sendo proposto nos estudos de um Grid GMPLS;
o estudo de desempenho no ambiente de Lambda Grid desenvolvido;
a federação de Lamba Grids, com o estudo de interconexão do projeto KyaTera e
de todo o desenvolvimento desta tese com alguma iniciativa semelhante ao redor
do mundo.
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Apêndice A – Descrição algorítmica do simulador

Neste apêndice apresentamos uma descrição mais detalhada dos diversos módulos
que compõem o simulador. A implementação foi feita em linguagem C padrão,
usando a biblioteca MPI. A descrição é algorítmica, usando linguagem simples.

Módulo principal

Define varáveis locais

Inicia MPI
Obtém o número de processos e guarda em nprocs
Obtém a identificação deste processo e guarda em myrank

Se myrank = 0, então
Carrega parâmetros de simulação
Envia parâmetros de simulação para os outros processos por “broadcast”
Senão
Recebe parâmetros do rank 0 por “broadcast”

Inicia semente para gerador de números aleatórios

Define máscara de lambdas fixos para cada nó vizinho

Inicia tabela com as características dos nós vizinhos

Calcula nnodes = nprocs / 3
Calcula o tipo do processo usando a expressão: myrank – (myrank % nnodes)) / nnodes

Executa uma das seguintes funções, de acordo com o tipo do processo:
caso 0: executa função “forwarder”
caso 1: executa função “manager”
caso 2: executa função “explorer”

Aguarda em uma barreira MPI /* sincroniza processos, para terminarem juntos */

Finaliza MPI

Fim.
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Módulo “forwarder”

Define variáveis locais

Loop principal:
/* aguarda mensagens e faz o devido encaminhamento; termina quando receber mensagem EOSIM (end of
simulation) de todos os processos “explorer” */

Recepção MPI (bloqueante)
Em função do “tag” da mensagem recebida, executa uma das funções abaixo:


caso EXPLR:
executa rotinas de tratamento e encaminhamento dessa mensagem



caso PROB:
executa rotinas de tratamento e encaminhamento dessa mensagem



caso RESV:
executa rotinas de tratamento e encaminhamento dessa mensagem



caso RLSE:
executa rotinas de tratamento e encaminhamento dessa mensagem



caso NACK:
executa rotinas de tratamento e encaminhamento dessa mensagem



caso FAIL:
executa rotinas de tratamento e encaminhamento dessa mensagem



caso EOSIM:
incrementa o contador de mensagens EOSIM

/* Fim do loop principal */

Fim.
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Módulo “manager”

Inicia variáveis locais
Cria fila “requests_queue” /* fila de controle de envio de requisições */
Cria fila “releases_queue” /* fila de controle de liberações */
Cria lista “incoming_list” /* lista de controle de requisições que chegam
Cria lista “outgoing_list” /* lista de controle de requisições geradas por este processo */

Aguarda intervalo de estabilização /* parâmetro de entrada do simulador*/
Dispara “requests_thread” /* “thread” que simula requisições do usuário / aplicação */

Loop principal:
/* envia requisições e liberações e trata mensagens recebidas; termina quando o número de requisições atingir
um valor máximo, que é um parâmetro de entrada do simulador */

Se tem mensagem pendente na fila de requisições, então
retira da fila e envia mensagem com “tag”PROB;
registra destino na outgoing list

Se recebeu alguma mensagem MPI (não bloqueante), então
Em função do “tag” da mensagem recebida, executa as funções abaixo:


caso PROB:
registra a origem da mensagem na incoming_list;
seleciona lambda;
envia mensagem de volta para origem com “tag” RESV



caso RESV:
reserva buffer temporário para guardar mensagem;
dispara “holding_thread” e incrementa contador de threads;
incrementa contador de requisições bem sucedidas



caso RLSE:
remove registro de origem da incoming_list



caso NACK:
remove regitro da outgoing_list;
incrementa contador de requisições bloqueadas



caso FAIL:
remove registro da incoming_list

Se tem mensagem na fila de liberações, então
retira da fila e envia mensagem com “tag” RLSE

Se o número de requisições atingiu o valor máximo,
e as filas de requisições e liberações estão vazias,
e o contador de holding_threads é zero, então
encerra loop principal
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/* Fim do loop principal */
Envia mensagem de término de simulação EOSIM para todos os processos “explorer”

Apresenta os resultados da simulação

Fim.
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Módulo “explorer”

Inicia variáveis locais

Loop principal:
/* envia mensagens de exploração para nós vizinhos aleatoriamente; termina quando receber mensagens
EOSIM (end of simulation) de todos os processos “manager” */

Sorteia um nó vizinho
Envia mensagem com “tag” EXPLR para o nó vizinho sorteado

Se recebeu mensagem EOSIM
incrementa contador mensagens EOSIM

Aguarda um tempo de espera entre o envio de mensagens

/* Fim do loop principal */
Envia mensagem de término de simulação EOSIM para todos os processos “forwarder”

Fim.

