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Resumo: Neste trabalho é apresentada a utilização da heurística chamada Simulated Annealing com 
foco na otimização da topologia lógica e do roteamento de tráfego em uma rede óptica. Tanto o 
congestionamento quanto o processamento eletrônico de tráfego foram utilizados como métricas de 
otimização, sendo que para esta última métrica foram realizados testes considerando tráfego 
bifurcado e não-bifurcado, ou seja, orientado a circuitos lógicos. Como resultados pode-se apontar a 
implementação do método Simulated Annealing em um programa escrito em linguagem C, um 
documento contendo documentação sobre a implementação efetuada e sobre os resultados obtidos 
através dos testes efetuados em subproblemas de topologia lógica e de roteamento de tráfego. 
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INTRODUÇÃO 
 
O desenvolvimento das redes ópticas 
possibilitou maiores taxas de transmissão e 
aumentou o alcance dos enlaces de 
comunicação de dados. Isso permitiu o 
aumento do número de clientes 
interconectados em escala global. No entanto, 
o desempenho da transmissão de dados em 
redes ópticas pode ser comprometido caso 
não seja otimizada a utilização de seus 
recursos, tanto ópticos quanto eletrônicos [2]. 
Este trabalho busca integrar aos métodos de 
projetos de redes ópticas, notadamente 
aplicados ao projeto de topologias lógicas e 
roteamento de tráfego, critérios que 
possibilitem a implementação de políticas de 
engenharia de tráfego em redes de transporte 
de dados de alta velocidade. Especificamente 
abordaremos um método híbrido constituído 
pela integração do método de busca 
Simulated Annealing [1] a uma formulação de 
programação linear, utilizada como função de 
avaliação.      

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O principal resultado deste trabalho foi o 
conhecimento do comportamento do método 
Simulated Annealing quando este foi utilizado, 
com diversas configurações, nos testes 
efetuados.  
Os testes foram aplicados para os modelos de 
minimização de congestionamento de tráfego, 
minimização de processamento de tráfego a 

ser retransmitido pela rede (FTnet) com 
roteamento de tráfego bifurcado e também 
não bifurcado [3]. O modelo minimização de 
congestionamento de tráfego, por apresentar 
diversos estudos oferecendo uma boa base de 
comparação, como em [2], foi usado para a 
sintonia do método e identificação de 
comportamentos típicos.  
A fim de gerar uma avaliação estatística 
significativa foram efetuados 30 testes para 
cada configuração do método, por exemplo, 
utilizando faixas de temperatura específicas e 
diferentes números de iteração por 
temperatura. Foram considerados diferentes 
graus lógicos [2], conforme demonstram as 
figuras utilizando as funções de custo de 
congestionamento e processamento nos nós 
da rede. As configurações utilizadas foram 
geradas a partir das diversas combinações 
possíveis destas variáveis.  
 

Grau 

Lógico 

Lower 

Bound 

Simulated Annealing 

Min. Max. Med. 

2 126,18 177,63 202,51 190,51 

4 63,43 65,67 70,09 68,24 

6 42,29 43,39 45,66 44,86 

8 31,72 32,472 33,28 32,903 

 
Tabela - 1: Resultados da minimização do 
congestionamento para a matriz P1 utilizados 
para sintonia do método Simulated Annealing.  
 
 
 



 
 
 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 127 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 
 

Grau 
Lógico 

Lower 
Bound 

SA 

Min Max Med 

2 282,51 284,67 284,67 284,67 

4 142,32 142,33 142,33 142,33 

6 94,89 94,888 94,888 94,888 

8 71,17 71,17 71,17 71,17 

 
Tabela - 2: Resultados da minimização do 
congestionamento para a matriz P2 utilizados 
para sintonia do método Simulated Annealing. 

 
Os testes efetuados com o Simulated 
Annealing utilizando a função objetivo 
“minimiza congestionamento” (Tabelas 1 e 2), 
apresentaram bons resultados no que se 
refere a obtenção dos valores mínimos de 
congestionamento se comparados aos 
estudos de [2]. Não foram registrados dados 
referentes a tempo de processamento. 
Entretanto este tem relação direta com o 
número de testes necessários à obtenção de 
um resultado final, permitindo-nos concluir que 
o método tem bom desempenho, pois chega a 
boas soluções com um número de iterações 
pequeno. 
A minimização do roteamento de tráfego 
retransmitido, segundo o modelo bifurcado 
utilizando o Simulated Annealing, demonstrou 
necessitar de um número maior iterações que 
para convergir ao resultado final que a 
minimização do congestionamento, logo seu 
custo computacional foi maior. 
O modelo não bifurcado demonstrou 
necessitar, através dos testes iniciais, de um 
tempo muito maior em relação ao modelo 
bifurcado para convergir a um bom resultado. 
Devido a esta diferença foi necessário a 
utilização de mais um critério de parada, a 
cristalização. Esta permite que se um 
determinado número de iterações ocorra sem 
a substituição do melhor valor a execução do 
programa seja finalizada. No modelo bifurcado 
esta condição de parada não era utilizada. 

 
CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho foi apresentado o método 
Simulated Annealing aplicado a problemas de 
roteamento de tráfego em topologias virtuais. 
O objetivo foi determinar a viabilidade de gerar 
topologias otimizadas segundo os modelos de 
minimização de congestionamento [2], 
minimização de processamento de tráfego a 
ser retransmitido pela rede, considerando 
roteamento de tráfego bifurcado e não 
bifurcado [3].   Após a execução de um 
número expressivo de testes, superior a 

14.000.000 se somados todos os testes 
efetuados, e da posterior avaliação dos dados 
coletados, concluímos que o Simulated 
Annealing pode ser utilizado como ferramenta 
para a resolução dos problemas 
apresentados, notadamente quando se deseja 
minimizar o congestionamento. Entretanto 
para que este seja considerado eficiente 
quando adotada a função de objetivo de 
minimização do processamento eletrônico de 
tráfego, são necessários desenvolvimentos 
posteriores a fim de determinar uma 
configuração do método que permita a 
obtenção de melhores resultados. 
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