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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de aplicabilidade das heurísticas Algoritmos Genéticos 
e Resfriamento Simulado ao projeto de topologias lógicas de redes ópticas. O problema de 
otimização do roteamento de tráfego foi resolvido através da integração de resolvedores lineares às 
heurísticas. Testes foram feitos em um domínio onde os subproblemas foram publicados previamente 
a fim de sintonizar e verificar a robustez dos algoritmos. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta um estudo das meta-
heurísticas de Algoritmos Genéticos (AG) e 
Resfriamento Simulado (SA) aplicadas à 
otimização da transparência de topologias 
lógicas de redes ópticas. Foram estruturadas 
bibliotecas de funções em linguagem C, sobre 
as quais foram implementados os algoritmos 
referentes às heurísticas. Após essa etapa, 
com base em alguns parâmetros de 
configuração dos algoritmos descritos, foi feita 
a sintonia dos mesmos. 
A modelagem de um problema de projeto de 
topologias lógicas, de forma a minimizar o 
processamento eletrônico de tráfego a ser 
retransmitido, foi proposta em [2]. Grande 
parte dos modelos anteriormente propostos 
visava à minimização do congestionamento, 
que reduz os carregamentos dos caminhos 
ópticos [1]. O projeto de topologias pode ser 
formulado como um problema de programação 
linear inteira-mista (MILP – Mixed-Integer 
Linear Programming), composto pelo projeto 
de topologia lógica, responsável pelo arranjo 
de variáveis binárias de conectividade lógica e 
pelo problema de roteamento de tráfego, com 
variáveis reais. A parte inteira do projeto, 
computacionalmente exaustiva, foi resolvida 
através de heurísticas, facilitando a obtenção 
das variáveis de roteamento. Nas seções a 
seguir, temos uma descrição da 
implementação das heurísticas e do método 
de sintonia utilizado, bem como os resultados, 
discussões e conclusões.  
Neste trabalho, além de formulações de 
programação linear, foram implementadas e 
estudadas duas meta-heurísticas: Algoritmo 
Genético (AG) e Método do Resfriamento 
Simulado (SA), descritas a seguir. 
Algoritmos genéticos [3] seguem o princípio da 
seleção natural [4]: quanto melhor um 
indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, 

maior será sua chance de sobreviver e gerar 
descendentes. Este trabalho propõe um AG 
cujos indivíduos são formados basicamente 
por uma estrutura binária matricial que é a 
matriz de topologia lógica da rede [1]. Existem 
operadores que simulam a interação entre os 
indivíduos e são responsáveis pelas gerações 
de indivíduos subseqüentes. Esses 
operadores matriciais são a mutação, 
caracterizadas pela alteração aleatória de 
elementos da matriz binária, diversificando a 
busca por novas soluções; e o crossover, 
caracterizado pela troca de conjuntos de 
colunas entre indivíduos da população, 
estabelecidos por pontos de corte, 
intensificando a busca em regiões próximas.  
A meta-heurística de resfriamento simulado [5] 
simula o recozimento dos átomos de um metal 
após terem sido submetidos a temperaturas 
muito altas. Quando esse metal é resfriado de 
forma rápida, os átomos tendem a se 
estabilizar de maneira randômica; quando 
resfriado lentamente, ocorre uma 
reorganização de maneira ordenada e estável. 
O algoritmo inicialmente gera um estado. A 
cada iteração perturba-se o estado atual e 
registra-se o estado com menor energia ou um 
possível candidato obtido a partir de uma 
avaliação probabilística. Os parâmetros desse 
algoritmo são a temperatura inicial e final, 
número de temperaturas, número de iterações 
por temperatura e cristalização, que é o 
número de iterações sem nenhuma melhoria.  

METODOLOGIA 
A implementação das bibliotecas de funções, 
assim como as heurísticas, foi feita em 
linguagem C na plataforma GNU/Linux, com 
funções da biblioteca GLPK, que utilizou 
modelos descritos em linguagem MathProg.  
Testes foram então feitos a fim de validar o 
procedimento e verificar a qualidade das 
soluções obtidas pelas heurísticas. Para 
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sintonizar o AG implementado, adotou-se um 
método de variação de parâmetros dos 
operadores de mutação e crossover. No caso 
do SA, os parâmetros que variados foram a 
temperatura inicial e o percentual de 
perturbação.  
Uma vez que heurísticas são métodos de 
busca não-determinísticos, foi necessário 
realizar um estudo estatístico para validar os 
experimentos. Cada experimento foi realizado 
10 vezes, a fim de caracterizar a influência dos 
parâmetros dos operadores frente aos dados 
do experimento: tamanho da rede, tipo de 
matriz de tráfego e grau lógico. Para cada 
conjunto de 10 execuções de cada 
experimento foram obtidas as médias, desvios 
padrão, máximos e mínimos dos resultados da 
minimização do processamento de tráfego em 
roteadores (FTnet) e do congestionamento 
(Hmax). Os graus-lógicos utilizados foram 4 e 
6 para matrizes de 10 nós e 8 e 12 pra 
matrizes de 20 nós. Foram usados três tipos 
de demandas de tráfegos distintas: demandas 
uniformes (UNI), super-demandas (SD) e 
super-nós (SN). 
Para comparar com resultados exatos, os 
mesmos problemas de otimização também 
foram otimizados na ferramenta comercial de 
otimização ILOG CPLEX, capaz de determinar 
os resultados ótimos do problema MILP para 
minimização do processamento, conforme o 
modelo proposto em [2]. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos com a sintonia das 
heurísticas relacionam as configurações dos 
parâmetros com as medidas estatísticas das 
soluções. A análise dos resultados da sintonia 
do AG mostrou uma influência significativa do 
operador de mutação que, em seu melhor 
ajuste, requer a alteração de apenas 3 
enlaces. O operador de crossover não 
apresentou influência tão significativa para os 
casos estudados, sugerindo a necessidade de 
que seja re-projetado em trabalhos futuros. 
Para a sintonia do SA os melhores resultados 
foram obtidos para temperatura inicial igual a 
0,4 e percentual de perturbação igual a 4%. 
Os resultados obtidos após a sintonia são 
apresentados na Tabela 1, na forma de erros 
percentuais, que mostram o quanto os valores 
médios obtidos excedem o valor ótimo, sendo 
denominado por erro dos valores médios. 
Estes resultados mostram que a eficiência dos 
métodos é afetada pela matriz de tráfego, 
sendo pior quanto mais uniforme for a 
distribuição das demandas de tráfego. Outra 
observação importante é que soluções de 
melhor qualidade foram obtidas para a 
minimização do congestionamento (HMAX). 

 
Tabela 1 – Comparativo do erro das médias 
dos métodos de busca e diversas 
configurações de matrizes de demandas de 
tráfego e graus-lógicos. 

CONFIGURAÇÃO 
ERRO DAS MÉDIAS [%] 

FTNET HMAX 
N TIPO GL AG SA AG SA 

10 

SD 
4 9,8 82,1 0,6 0,6 
6 2,4 55,4 0,6 0,6 

SN 
4 1 1,8 0,4 0,4 
6 0,4 6,5 0,4 0,4 

UNI 
4 3 9,4 21,9 24,3 
6 5,1 22,7 6,5 9 

20 

SD 
8 14,3 0,6 0 0 

12 2,8 4,8 0 0 

SN 
8 0,2 0,1 0 0 

12 0 0,1 0 0 

UNI 
8 5,8 0,9 21,9 20,6 

12 5 3,6 5,2 4,2 
 

 

CONCLUSÃO 
Nesse trabalho foi apresentado um estudo 
comparativo entre as heurísticas AG e SA na 
solução do projeto de topologias. Após a 
estruturação das bibliotecas e programação 
dos algoritmos foi feito um procedimento de 
sintonia das heurísticas, onde foram 
consideradas matrizes de tamanhos, tipos de 
demandas de tráfego e graus lógicos diversos. 
As métricas de otimização usadas foram a 
minimização do processamento eletrônico de 
tráfego nos roteadores e do 
congestionamento. Foram obtidos resultados 
ótimos ou próximos dos ótimos em grande 
parte dos experimentos. Além disso, a 
qualidade das soluções manteve-se estável, 
indicando robustez da sintonia. 
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