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Título: 
 COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVOS APLICADOS A PROJETOS DE 
REDES ÓPTICAS  

 
Resumo: 

O aumento da demanda por capacidade de transmissão, devido ao crescente tráfego de internet, telefonia, dados em redes 

locais corporativas, voz, TV a cabo e HDTV, tem sido o impulsionador dos recentes avanços da indústria de 

telecomunicações, notadamente os relacionados a comunicações por fibra óptica. Muito tem sido pesquisado pela 

comunidade científica sobre modelos e algoritmos para análise de rede ópticas que levam em consideração os efeitos 

degradantes dos sinais na camada física. Entretanto, diferente das ferramentas de análise, pouco tem sido feito no sentido do 

desenvolvimento de ferramentas próprias para auxiliar o projeto de redes ópticas transparentes. Problemas de otimização do 

mundo real geralmente apresentam conflitos de objetivos. Com base nos estudos já realizados, sabe-se que algoritmos 

evolucionários (AE) podem otimizar objetivos conflitantes de maneira simultânea. Considerando as características e 

restrições de uma rede óptica e o custo associado a cada configuração da rede, projetar a sua topologia física e especificar os 

dispositivos utilizado é uma tarefa difícil. O projeto de topologias vem sendo estudado há vários anos, com destaque para 

estudos de árvores geradoras mínimas. Em se tratando do projeto de redes ópticas transparentes, onde o sinal trafega todo o 

caminho no domínio óptico, o custo da rede é baixo, porém o acúmulo de penalidades durante o trajeto pode reduzir a 

qualidade da transmissão. De fato, uma decisão difícil tem que ser tomada no projeto de redes ópticas, pois além de 

determinar quais nós estarão conectados, é preciso considerar o compromisso entre escolher equipamentos de baixo custo 

que apresentam baixo desempenho ou equipamentos de alto custo com alto desempenho. Neste trabalho é investigado o 

desempenho de AEs multiobjetivos aplicados ao projeto de redes ópticas. O modelo usado considera a minimização 

simultânea do custo para construção da rede e da probabilidade de bloqueio como medida da qualidade da rede. São 

considerados os seguintes AEs: NSGAII, SPEA2, PESAII, PAES e MODE. Com o objetivo de determinar o algoritmo mais 

adequado para solução do problema, foram realizadas simulações de modo a avaliar a capacidade de convergência e 

diversidade das soluções geradas. Cada execução dos algoritmos gerou como saída uma curva com as melhores soluções 



 

obtidas (Pareto front) e estas soluções foram comparadas entre si utilizando métricas conhecidas na literatura para avaliação 

de algoritmos multiobjetivos. Os indicadores de desempenho considerados foram: hypervolume, spacing, maximum spread 

e coverage set. Os resultados sugerem que o NSGAII é a melhor opção para a resolução do problema. Foram obtidos 

resultados próximos usando SPEA2 e este algoritmo pode ser uma boa alternativa ao NSGAII. PESAII segue como terceira 

opção, mas com resultados menos confiáveis. PAES e MODE não se mostraram competitivos em termos de convergência e 

diversidade, e durante as execuções observa-se sinais de estagnação da busca em mínimos locais.  

 

 


