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Resumo: Esse trabalho aborda o projeto de redes ópticas, que é um problema de otimização, e visa 
definir uma configuração de rede que privilegie o desempenho da transmissão de dados. O projeto de 
redes ópticas pode ser dividido em 4 subproblemas, roteamento de comprimentos de onda, 
designação de comprimentos de onda, projeto de topologia lógica e roteamento de tráfego, dentre os 
quais foram estudados os dois últimos. É importante avaliar as soluções obtidas em termos de 
congestionamento nos enlaces de comunicações, processamento de tráfego em roteadores e esforço 
computacional requerido para a sua obtenção. Dentre os resultados obtidos pode-se destacar um 
texto descrevendo o uso de algoritmos genéticos em projetos de engenharia de tráfego; a modelagem 
de um algoritmo genético, programado na linguagem C, que resolve os subproblemas de topologia 
lógica e de roteamento de tráfego, além de alguns testes realizados em um domínio onde os 
subproblemas já foram resolvidos e publicados previamente, para efetuar comparações. 
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INTRODUÇÃO 
 

As redes ópticas desenvolveram-se 
muito nas últimas décadas, interligando sub-
redes em escala global. Além disso, a 
mudança da natureza do tráfego nas redes de 
comunicações para transmissão de dados 
com comutação de pacotes, ao invés de 
tráfego originado por transmissão de voz com 
comutação de circuitos, mudou totalmente os 
paradigmas de roteamento e caracterização 
estatística do tráfego. Neste cenário, existe 
cada vez mais a necessidade de otimizar os 
recursos disponíveis nas redes de 
comunicação, para que seja possível atender 
à demanda por qualidade de serviço, 
velocidade de transmissão e segurança 
(Wang, 2001). 

 
Neste trabalho são apresentados 

resultados e análises de um estudo feito 
utilizando Algoritmos Genéticos (GA) 
(Goldberg, 1989) na resolução dos 
subproblemas de topologia lógica e 
roteamento de tráfego de redes ópticas. 
Foram utilizadas como funções objetivo o 
congestionamento e o processamento 
eletrônico de tráfego em roteadores, para 
redes com roteamento de tráfego bifurcado e 
não bifurcado. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O principal resultado deste trabalho foi uma 
análise estatística com variação de 
parâmetros de controle do GA, como o 
número de gerações, o tamanho da 
população; e parâmetros do problema de 
redes ópticas, como o grau lógico. Para cada 
combinação desses parâmetros foram feitos 
30 testes, para obter características 
representativas do comportamento do GA para 
duas matrizes de tráfego, P1 e P2 
(Ramaswami et al., 1996).  
 
Os resultados médios obtidos a partir da 
minimização do congestionamento estão 
bastante próximos do limite inferior iterativo 
LBi (Ramaswami et al., 1996). O erro máximo 
dos resultados obtidos pelo GA era de 5% 
para P1. Já para a matriz P2 os resultados 
obtidos foram iguais ao limite mínimo, para 
graus lógicos 4, 6 e 8; com erro máximo em 
torno de 5% para grau lógico 2. O tempo de 
execução manteve-se menor que 2 minutos. 
 
Para a minimização do roteamento de tráfego 
retransmitido pela rede (FTnet) para 
roteamento de tráfego bifurcado, foi obtido um 
comportamento bastante distinto dos 
resultados da minimização do 
congestionamento. Apresentava convergência 
mais lenta, uma vez que foi necessário um 
número muito grande de gerações para deixar 
os resultados em regiões próximas dos 
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resultados ótimos. Os resultados médios 
tinham um erro de aproximadamente 10% 
quando comparados com os valores ótimos. 
Os valores mínimos ou mesmo médios para 
uma configuração não variam muito com o 
aumento da população, ao contrário dos 
desvios padrão, fazendo com que a chance de 
que o algoritmo genético ache uma boa 
solução em uma dada tentativa de resolução 
do problema aumente. O número de gerações 
é o parâmetro que mais influencia na 
qualidade das soluções. O tempo de execução 
manteve-se menor que 7 minutos. 
 
TP NG GL 4 GL 6 

  MIN MED DP MIN MED DP 

2 5 675,7 888,0 112,0 320,1 593,6 118,3 

 25 416,1 609,2 121,6 191,7 360,0 97,8 

 50 283,0 468,1 94,9 95,7 217,7 74,5 

 250 150,7 189,9 29,0 42,3 67,5 17,9 

10 5 409,9 698,7 100,0 297,5 431,5 71,63 

 25 227,9 366,4 79,7 108, 165,8 40,4 

 50 163,9 243,7 47,6 47,7 84,7 24,4 

 250 122,4 143,8 14,9 39,8 42,8 6,7 

20 5 487,5 648,5 89,5 276,1 395,3 64,8 

 25 200,9 318,5 60,3 62,8 122,0 35,1 

 50 145,9 209,1 34,0 45,8 65,7 17,4 

 250 121,1 139,7 10,4 39,3 41,4 4,58 

40 5 444,8 637,5 69,8 237,5 330,3 54,0 

 25 201,3 282,1 44,9 52,9 103,1 26,7 

 50 143,2 179,0 29,5 43,9 53,0 9,8 

 250 121,4 141,1 10,8 38,9 40,3 0,6 

Ótimos 118,25 38,07 

Tabela - 1: Resultados da minimização FTnet 
não bifurcado para matriz de tráfego P1 
 
TP NG GL 4 GL 6 

  MIN MED DP MIN MED DP 

2 5 1244,3 1439,4 87,1 795,7 966,3 78,0 

 25 1190,0 1298, 65,8 680,1 817,2 82,2 

 50 1085,4 1198,1 64,8 615,9 727, 61,5 

 250 902,2 967,8 40,7 460,5 523,0 34,3 

10 5 1196,6 1362,6 60,4 783,4 862,4 56,3 

 25 1006,9 1109,4 46, 615,9 684,2 36,7 

 50 924,9 1038,2 53,6 517,0 566,9 23,2 

 250 862,6 897,4 22,9 418, 443,7 13,3 

20 5 1209,2 1302,0 56, 712,5 832,9 47, 

 25 1015,4 1095,0 48, 587,3 634,4 36,4 

 50 934,4 977,2 28,0 498,6 546,8 24,6 

 250 840,8 885,9 17, 716,3 804,0 37,5 

40 5 1065,7 1247,7 65,4 716,3 804,0 37,5 

 25 980,8 1054,0 35,1 562, 621,6 32,2 

 50 911,0 972,6 43,0 488,2 526,0 19,2 

 250 842,1 872,4 12,8 405,4 431,2 12,8 

Ótimos 804,49 400,63 

Tabela - 2: Resultados da minimização FTnet 
não bifurcado para matriz de tráfego P2 
 
Já os resultados obtidos para minimização do 
FTnet para roteamento de tráfego não-
bifurcado, a convergência é ainda mais lenta 
que para roteamento de tráfego bifurcado. 
Dessa forma, os resultados obtidos não 
estiveram em uma faixa satisfatória, uma vez 
que apresentavam erros maiores que 20% 
comparados com os valores ótimos. O número 
de gerações necessário pra redução desse 
erro estava fora dos limites de tempo de 

execução estipulados como razoáveis, 
chegando a duas horas, o que sugere a 
necessidade da aplicação de técnicas de 
programação paralela para aumentar o 
desempenho do algoritmo. 
 
De maneira global, notou-se um aumento 
linear do tempo de execução com o aumento 
do número de gerações. O aumento no 
tamanho da população, no entanto, provocava 
aumentos logarítmicos no tempo de execução 
do algoritmo. 
 

CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho foi apresentado um estudo 
sobre algoritmos genéticos. Esse estudo 
envolveu a análise de três modelos, de 
minimização de congestionamento e 
minimização do processamento de tráfego, 
para roteamento de tráfego bifurcado e não 
bifurcado. A partir de resultados obtidos, 
concluímos que a minimização do 
congestionamento foi feita com muito pouco 
esforço computacional e tempo de execução 
bastante reduzido. Por outro lado, a 
minimização do tráfego processado 
eletronicamente para retransmitissão – FTnet 
é computacionalmente difícil, aumentando 
drasticamente o tempo de execução.  
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