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RESUMO DA DISSERTAÇÃO 
 
 
 
A necessidade em transmitir dados em alta velocidade, assim como o crescimento explosivo das redes de comunicações, principalmente da  
Internet, requerem a utilização de redes com alta largura de banda. As Redes Eletrônicas atuais não são capazes de suprir esta demanda. Redes  
Ópticas utilizando multiplexação por comprimento de onda (WDM - Wavelength Division Multiplexing), são capazes de prover a largura de  
banda exigida pela demanda atual.  
 
Com o intuito de minimizar o desperdício dos recursos das redes WDM e maximizar a quantidade e qualidade das conexões estabelecidas é  
necessário um bom par de abordagens de roteamento e alocação de canais (RWA - Routing and Wavelength Assignment). Porém a obtenção 
destas informações são custosas a nível de tempo de processamento. Outra possibilidade é utilizar informações triviais dos enlaces em conjunto  
com algoritmos baseados em técnicas de Inteligência Computacional (CI - Computational Intelligence).  
 
Redes Neurais de Hopfield (HNN - Hopfield Neural Networks) é uma técnica de CI que pode ser utilizada como algoritmo de roteamento em  
Redes WDM. Porém para que informações específicas sobre carga dos enlaces possam ser inseridas na rede neural, torna-se necessário 
modificações em relação aos modelos já propostos. Estas modificações são as principais propostas desta dissertação.  
Experimentos foram feitos com as novas propostas, os resultados encontrados foram satisfatórios comparados com os de um modelo já  
existente, mostrando a viabilidade do modelo proposto.  
As HNN's possuem parâmetros com valores padrões, porém estes parâmetros podem ser modificados com o objetivo de acelerar a resposta  
ou melhorar o desempenho. Técnicas baseadas em Inteligência Computacional de Enxames (CSI - Computational Swarm Intelligence)  
podem ser utilizadas para buscar e definir um conjunto de parâmetros que tenham como compromisso atender os diversos objetivos solicitados,  
este que é outro objetivo deste trabalho. A técnica aplicada foi Multiple Objective Particle Swarm Optimization with Crowding Distance  
and Roulette Wheel (MOPSO-CDR).  
A técnica MOPSO-CDR é uma nova abordagem baseada em uma proposta já existente (MOPSO-LS). Esta abordagem tornou possível encontrar  
parâmetros da HNN de forma mais eficaz e com maior qualidade. As modificações foram na forma de escolha dos líderes sociais das  
partículas (gBest) e atualização da mémoria das partículas (pBest). Os resultados dos experimentos com os parâmetros encontrados pelo  
MOPSO-CDR mostraram que a proposta deste trabalho é superior na eficácia do uso dos recursos da rede em comparação com outras  
abordagens da literatura.   


