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Resumo. O crescimento acelerado do tráfego global da Internet faz com que o uso efici-
ente dos recursos de rede existentes seja um problema e um grande desafio para a enge-
nharia de tráfego. Este trabalho tem como objetivo otimizar o roteamento do tráfego na
Internet, minimizando os problemas de congestionamento causados pelo aumento da de-
manda de tráfego. A otimização reduz a necessidade de novos investimentos para adequar
a rede ao crescimento da demanda de tráfego, mantendo a qualidade do serviço. Um al-
goritmo genético baseado em tipos abstratos de dados (GAADT) é usado para otimização
do roteamento, problema que consiste em encontrar os pesos dos enlaces de uma rede
(Weight Setting Problem – WSP) tal que minimize o congestionamento quando o rotea-
mento for realizado. Normalmente, o WSP é resolvido através de heuŕısticas, uma vez que
não existe, na literatura, um método exato para sua solução. Uma rede em malha gerada
aleatoriamente com demandas escaladas é usada como um estudo de caso. Os resultados
obtidos através do GAADT são comparados com as heuŕısticas mais comuns utilizados
para resolver o WSP. A otimização com o GAADT apresenta melhores resultados do que
com heuŕısticas para o estudo de caso analisado.
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1 INTRODUÇÃO

A Internet é uma rede de computadores que interconecta milhares de dispositivos com-
putacionais ao redor do mundo. Havia em janeiro de 2014, sem considerar os dispositivos
que são conectados de modo intermitente, como celulares e laptops, mais de 1 bilhão de
dispositivos conectados à Internet [1], conforme ilusta a figura 1. Entre 2005 e 2014 o
número de pessoas no planeta conectadas à Internet quase triplicou, atingindo a marca
de aproximadamente 3 bilhões de pessoas conectadas [2]. Além desse crescimento de dis-
positivos e usuários conectados à Internet, tem crescido também, consideravelmente, a
quantidade de dados que trafega na Internet [3]. O Tráfego IP global cresceu mais de 9
vezes nos últimos 5 anos e será 3 vezes maior nos próximos 5. Se considerarmos o peŕıodo
entre 2005 e 2018, estima-se que o tráfego IP global será, em 2018, 64 vezes maior do que
era em 2005 [4].

Figura 1: Crescimento global do número de dispositivos conectados à Internet (fonte: www.isc.org)

O aumento acelerado do número de dispositivos e de pessoas conectados à Internet, e
do volume de dados por eles movimentados, proporciona, inevitavelmente, problemas de
comunicação, como o congestionamento. Este pode ocorrer caso medidas preventivas e de
controle, como o projeto e manutenção de uma rede aliada à utilização eficiente de seus
recursos, não sejam adotadas. O tratamento desses fatores caracteriza dois problemas
combinatórios, um de projeto e outro de gerenciamento de recursos, ambos relacionados
com o roteamento do tráfego na Internet [5].
A utilização eficiente dos recursos de uma rede é uma das principais atribuições da en-
genharia de tráfego. Em um Sistema Autônomo (SA), diferentes protocolos podem ser
utilizados para selecionar os caminhos pelos quais o tráfego é roteado e consequentemente
garantir o uso eficiente dos recursos da rede. O protocolo de roteamento define qual o
melhor caminho em função de pesos que são atribúıdos aos enlaces da rede pelo operador.
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Cada roteador do SA cria uma tabela de roteamento através do cálculo dos caminhos
mı́nimos entre ele e os demais roteadores do SA. A tabela de roteamento é usada para
direcionar cada pacote para o próximo roteador no caminho entre os roteadores de origem
e destino. Para roteamento intra-domı́nio, o protocolo OSPF (Open Shortest Path First)
é o mais comumente utilizado [6].
Considerando uma rede com |R| roteadores e |E| enlaces e, dado um conjunto de demandas
entre pares de roteadores origem-destino [7], o problema de designação de pesos (Weight
Setting Problem - WSP) para roteamento OSPF consiste em designar pesos aos enlaces
desta rede de modo a otimizar o custo de uma função, geralmente associada a uma medida
de congestionamento. Este problema é NP-dif́ıcil [8], o que tem direcionado a pesquisa
para métodos aproximados de resolução [9].
Os primeiros a considerar caminhos mı́nimos múltiplos da origem ao destino, através de
balanceamento de carga no roteamento OSPF foram Fortz e Thorup [10]. Eles propu-
seram uma meta-heuŕıstica de busca tabu e a aplicaram em dados reais do backbone de
uma companhia norte americana de telecomunicações, a AT&T e em redes sintéticas.
Trabalhos anteriores em otimização de pesos para roteamento OSPF não consideraram a
regra do protocolo que estabelece que, se houver mais de um caminho com o mesmo custo
entre os roteadores de origem e destino, o fluxo de dados deve ser distribúıdo entre esses
caminhos [11, 12, 13].
Ericsson et al [14] propuseram um algoritmo genético e o submeteram às mesmas instâncias
consideradas por Fortz e Thorup [10]. Buriol [9] propôs um algoritmo memético, combi-
nando o algoritmo genético proposto por Ericsson et al em [14] com uma busca local que
faz uso de um mecanismo para atualizar o grafo de caminhos mı́nimos após a mudança
do peso de um arco. Tais soluções, por sua vez, são implementadas através de algorit-
mos genéticos convencionais sujeitos principalmente à restrição sobre a representação fixa
do alfabeto binário. A pré-definição da estrutura de dados a ser adotada está no sen-
tido inverso do percurso natural adotado pelos engenheiros da computação na busca de
uma solução computacional para um problema, onde primeiro se estuda o problema para
só depois definir a estrutura de dados utilizada para modelar os objetos do domı́nio do
problema[15].
Neste trabalho é utilizado um algoritmo genético baseado em tipos abstratos de dados -
GAADT [15] para a solução do WSP seguindo os preceitos do protocolo OSPF. A adoção
da abordagem de tipos abstratos de dados (TAD) para construção de algoritmos genéticos
permite, entre outras coisas, o desenvolvimento de uma sistemática de especificação do
mesmo a partir do estudo dos componentes básicos do problema. Portanto, a repre-
sentação adotada pelo GAADT permite que um estudo inicial do problema seja feito e,
só depois, e em função deste, uma representação adequada seja adotada.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Considere-se uma rede de comunicação de dados representada por um grafo direcionado
N = (R,E), onde o conjunto de nós R representa os roteadores e o conjunto de arcos E
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representa os enlaces da rede. Considere-se também uma capacidade ce associada a cada
arco e ∈ E e uma matriz de demandas D que, para cada par (s, t) ∈ RxR, fornece a
demanda Dst de fluxo de tráfego do nó de origem rs para o nó de destino rt.

2.1 Formulação do problema

O problema de designação de pesos aos enlaces de uma rede para o roteamento OSPF
consiste em atribuir pesos inteiros positivos pe ∈ [1, pmax] para cada arco e ∈ E, de modo
que uma medida de custo de roteamento seja otimizada quando a demanda é roteada de
acordo com as regras do protocolo OSPF. Conforme estabelecido no protocolo OSPF [16],
pmax ≤ 65535.
Para cada par (rs, rt) e para cada arco e, o valor f

(st)
e indica quanto do fluxo de tráfego

originado em rs e com destino em rt passa pelo arco e. Sendo le a carga total no arco e, isto
é, a soma dos fluxos passando pelo arco e, le =

∑
f

(st)
e , a taxa de utilização é calculada

como ue = le/ce. A medida de custo de roteamento corresponde ao congestionamento
total da rede. Para isso, considere inicialmente o custo do congestionamento em cada
arco e ∈ E sendo dado pela função convexa e linear por partes φe(le), proposta por Fortz
e Thorup [10].
A cada arco e ∈ E calcula-se o valor de φe(le) que relaciona o quão próximo da capaci-
dade ce está a carga le que passa por um arco e: quanto maior a proximidade, maior a
penalização. O objetivo é distribuir a carga homogeneamente entre os arcos da rede, a fim
de minimizar a soma dos custos φe de cada arco e. Para tanto, a função possui derivadas
definidas como:

φe(le) =



1 para 0 ≤ le/ce < 1/3
3 para 1/3 ≤ le/ce < 2/3
10 para 2/3 ≤ le/ce < 9/10
70 para 9/10 ≤ le/ce < 1
500 para 1 ≤ le/ce < 11/10
5000 para 11/10 ≤ le/ce <∞

(1)

Se um arco a estiver ocioso, φe = 0. A função penaliza fortemente fluxos que excedem a
capacidade, de modo que, se posśıvel, nenhum arco apresente taxa de utilização le/ce acima
do valor 1. Objetiva-se um perfil de fluxos o mais homogêneo posśıvel, sem sobrecarregar
nenhum arco [9].

Dada uma designação de pesos p e sendo as cargas l
OSPF (p)
e associadas a cada arco e ∈ E

correspondendo às rotas obtidas com OSPF, denota-se o custo de roteamento por:

φOSPF (p) =
∑
e∈E

φe(l
OSPF (p)
e ) (2)

O problema de designação de pesos é equivalente a definir, para os arcos, pesos p∗ ∈
[1, pmax] tal que a função φOSPF (p) seja minimizada.
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Fortz e Thorup [10] propuseram um fator de escala normalizador para o custo de rotea-
mento o qual torna posśıvel a comparação de redes de tamanhos e topologias diferentes:

φUNCAP =
∑

(s,t)∈RxR

Dsthst (3)

onde Dst é a demanda com origem em rs e destino em rt e hst é o mı́nimo contador de
nós (hop count) entre os nós rs e rt. Para qualquer custo de roteamento φ, o custo de
roteamento escalado é definido na função:

φ∗ = φOSPF (p)/φUNCAP (4)

2.2 Avaliação de uma solução do problema

A avaliação de uma solução do WSP é uma operação complexa que consome bastante
tempo e, por isso, deve ser eficiente [9]. Uma solução corresponde a uma configuração de
pesos {pe}e∈E, na qual cada arco e ∈ E possui um peso pe associado. Independentemente
de como os pesos sejam atribúıdos aos arcos, o procedimento de avaliação é o mesmo.
Dados uma configuração de pesos {pe}e∈E, um grafo N = (R,E) com capacidades {ce}e∈E
e demandas Dst ∈ D, o problema é basicamente calcular as cargas nos arcos le resultantes
da configuração de pesos dada.
As cargas nos arcos le são calculadas em 5 passos, conforme descrito em Fortz e Thorup [8].
Para todos os pares de demanda Dst ∈ D, considera-se um destino t por vez e calcula-se
a carga parcial do arco lte, ∀t ∈ R

′ ⊆ R, onde R
′

é o conjunto de nós de destino.

1. Calcula-se, usando o algoritmo de Djikstra [17] os caminhos mı́nimos dtu para t a
partir de cada nó u ∈ R. O algoritmo de Djikstra originalmente calcula os caminhos
mı́nimos para todos o nós a partir de um nó fonte s. Como queremos calcular a
distância de todos os nós para um determinado nó de destino t, aplica-se o algortimo
sobre o grafo obtido invertendo-se todos os arcos de N .

2. Calcula-se o conjunto Et de todos os arcos nos caminhos mı́nimos até t:

Et = {(u, v) ∈ E | dtu − dtv = p(u, v)} (5)

3. Para cada nó u, temos δtu que representa o grau de sáıda em N t = (R,Et):

δtu =| {v ∈ R : (u, v) ∈ Et} | (6)

Se δtu > 1, então o fluxo de tráfego é dividido em u.
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4. As cargas parciais lte são então calculadas:
(a) Nós v ∈ N são visitados em ordem decrescente de distância dtv para t.
(b) Enquanto se visita o nó v, para cada (v, w) ∈ Et

lt(v,w) =
1

δtv
(Dvt +

∑
(u,v)∈Et

lt(u,v)) (7)

5. A carga no arco le é o somatório de suas cargas parciais para todos os destinos:

le =
∑
t∈R′

lte (8)

2.3 Heuŕısticas propostas para o WSP

O algoritmo GAADT2WSP foi implementado em linguagem Java para o problema de
designação de pesos aos enlaces de uma rede (WSP) e as soluções encontradas foram
comparados aos resultados obtidos através das seguintes heuŕısticas:

• PUnit: Nessa heuŕıstica, os pesos de todos os arcos recebem o valor 1. O custo
do caminho é o número de enlaces no caminho, o que equivale ao roteamento pelo
caminho com mı́nimos saltos.

• PInvCap: Heuŕıstica recomendada pela Cisco [18] atribui aos arcos pesos inversa-
mente proporcionais a suas respectivas capacidades, 1/ce, onde ce é a capacidade c
do enlace e ∈ E.

• PRandom: Os pesos dos arcos são designados aleatoriamente.

2.4 O GAADT para o WSP (GAADT2WSP)

O algoritmo genético baseado em tipos abstratos de dados (Genetic Algorithm based on
Abstract Data Types - GAADT), utilizado neste trabalho, foi originalmente proposto por
Vieira em [15]. O GAADT trabalha sobre um ambiente definido como uma estrutura na
qual um dos componentes é a população e as mudanças ambientais são vistas como um
marco do ińıcio de um novo peŕıodo de evolução. Os cromossomos da população atual
sofrem a ação dos operadores genéticos com o intuito de construir uma nova população
formada somente por cromossomos que satisfazem aos requisitos do ambiente atual.
No GAADT, os cromossomos são representados por seu material genético, o qual tem
nas bases suas unidades elementares de formação. Portanto, uma base B é o conjunto de
todas as unidades genéticas elementares que podem ser usadas na formação do material
genético dos cromossomos de uma população.

GAADT2WSP: Definição 2.1 (Base)
Base = R ∪ Pe onde:
R = {r1...rn} onde n ∈ [1..|R|]
pe onde pe ∈ [0..pmax]
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O protocolo OSPF permite atribuir aos enlaces pesos até 216, portanto, pmax ≤ 65535.
Os elementos de uma base se agrupam em sequências para formar as caracteŕısticas (genes)
dos cromossomos, entretanto, nem toda sequência de bases representa uma caracteŕıstica
para o cromossomo. Portanto, deve existir uma lei de formação para indicar como as
bases devem ser agrupadas para formar uma dada caracteŕıstica. O GAADT representa
a lei de formação de caracteŕısticas pelo conjunto de Axiomas de Formação de Genes
(AFG), o qual deverá ser definido para cada caso de acordo com a semântica atribúıda ao
gene. Então, um gene g é uma sequência formada pelos elementos da base B que pertence
ao conjunto AFG.

GAADT2WSP: Definição 2.2 (Gene)

Gene =

{
g =< rs, rt, pe >
g ∈ AFG

O tipo abstrato Gene, para o WSP, é formado por g =< rs, rt, pe >, onde rs e rt repre-
sentam dois roteadores conectados pelo enlace e, com peso pe.
O Axioma de Formação de Genes estabelece as condições necessárias para que se constitua
um gene para o problema.

GAADT2WSP: Definição 2.3 (Axioma de Formação de Genes)
AFG =

{
∀g : ∃rs ∧ ∃rt ∧ ∃pe | pe ∈ [0..pmax]

O GAADT considera a existência de um gene gλ, denominado de gene-inócuo, que é usado
para representar um gene que não tem impacto direto sobre a avaliação do cromossomo.
O gene-inócuo satisfaz as restrições impostas pelo conjunto de axiomas de formação de
genes e no GAADT2WSP é definido da seguinte forma:

GAADT2WSP: Definição 2.4 (Gene-inócuo)
Gene− inocuo =

{
gλ =< rs, rt, pe > | (pe = 0)

Os genes são agrupados em conjuntos para formar os cromossomos da população. O con-
junto de genes {g1, g2, . . . , gn} que compõe um dado cromossomo serve para identificar este
cromossomo dentro da população. A identidade dos cromossomos será usada para impe-
dir que várias cópias de um cromossomo possam coexistir ou renascer na população em
qualquer tempo durante o processo de evolução da mesma na busca por um cromossomo
mais adaptado.
As caracteŕısticas apresentadas pelos cromossomos de uma população servem também
para classificá-los em grupos taxonômicos (espécies e famı́lias) em função do grau de simi-
laridade das caracteŕısticas compartilhadas pelos mesmos. O ińıcio e o fim da formação de
uma caracteŕıstica em determinada espécie, no GAADT, é representado pelo conjunto de
Axiomas de Formação de Cromossomos (AFC) que deve também garantir que o cruza-
mento de dois cromossomos de uma mesma espécie resulte em um cromossomo da mesma
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espécie. Assim como o AFG, o AFC também deverá ser definido para cada situação
de acordo com a semântica adotada para o cromossomo. Logo, um cromossomo c é um
conjunto de genes que obedece às condições estabelecidas pelo AFC :

GAADT2WSP: Definição 2.5 (Cromossomo)

Cromossomo =

{
c ∈ {g1...gn} onde n ∈ [1..|c|]
c ∈ AFC

No GAADT2WSP, o tipo abstrato Cromossomo é formado por um conjunto de genes que
satisfazem ao Axioma de Formação de Cromossomos, definido por:

GAADT2WSP: Definição 2.6 (Axioma de formação de Cromossomos)

AFC =


c | c ∈ P(G)
∀c ∃g | g 6= gλ
∀cy | ∃cx : | cy |=| cx | ∧ cy 6= cx

O Axioma de formação de Cromossomos garante que um cromossomo seja formado por
um subconjunto do conjunto P(G), que por sua vez, é o conjunto de todos os conjuntos
formados por objetos do tipo abstrato Gene que satisfazem ao Axioma de Formação de
Genes, definido em 2.2. Garante também que pelo menos um desses genes não seja inócuo,
ou seja, que existam pelo menos dois roteadores vizinhos diretamente conectados em uma
rede. O AFC garante ainda que não existam cromossomos iguais.
Os cromossomos são agrupados em conjuntos para formar uma população. Esta repre-
sentação para a população irá garantir a imparcialidade na avaliação dos cromossomos
que compõem a população, já que cada cromossomo só poderá ocorrer uma vez na po-
pulação. A geração da população vazia pelo algoritmo indica que a interpretação adotada
para o problema está incorreta [15]. Uma população P é um conjunto de cromossomos
constrúıdos conforme definido em 2.5, dada por:

GAADT2WSP: Definição 2.7 (População)
Populacao =

{
P |P ∈ P(C)

O tipo abstrato População é então formado, no GAADT2WSP, pelo conjunto de todos
os conjuntos formados por objetos do tipo Cromossomo que são posśıveis resultados para
o problema em foco, segundo a interpretação adotada para os tipos Cromossomo, Gene e
Base.

2.4.1 Operadores Genéticos

O GAADT trabalha com dois tipos de operadores genéticos: o de reprodução e o de
mutação. O operador genético de reprodução caracteriza-se por combinar os genes de
dois cromossomos (cromossomos - pai) para formar outros cromossomos (cromossomos -
filho), enquanto que o operador genético de mutação caracteriza-se por alterar a identidade
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de um cromossomo para formar um outro cromossomo (cromossomo-mutante). O gene
dos cromossomos - pai para uma dada caracteŕıstica que fará parte dos cromossomos -
filho é aquele que melhor satisfaz as restrições do problema sobre a caracteŕıstica expressa
por este gene, e recebe o nome de gene-dominante.
Dados dois genes g1 e g2, que expressem uma mesma caracteŕıstica com diferentes fenótipos1,
diz-se que um gene g1 melhor satisfaz as restrições do problema do que o gene g2, se o
grau de adaptação do gene g1 for superior ou igual ao grau de adaptação do gene g2.
O grau de adaptação de um gene-inócuo é sempre menor que o grau de adaptação de
qualquer outro elemento do tipo Gene. No GAADT, o grau de adaptação de um gene é
dado por uma função grau, que reflete, segundo a interpretação adotada para o problema,
uma estratificação comparativa entre a adaptação dos genes. No GAADT2WSP, a função
grau é a Função 1 apresentada na seção 2.1 dada por:

GAADT2WSP: Definição 2.8
grau(g) = φe(le)

Dados dois genes, diz-se que eles expressam uma mesma caracteŕıstica se existe um atri-
buto relevante para o problema em foco que seja satisfeito pelos genes fornecidos. O
atributo relevante para o problema é especificado pelo conjunto atributoRelevante, que
é uma constante do sistema cujo conteúdo dependerá da interpretação adotada para o
problema. No GAADT2WSP, o conjunto atributoRelevante exige que os roteadores que
compõem um dos genes analisados sejam os mesmos que compõem o outro gene:

GAADT2WSP: Definição 2.9 (atributoRelevante)
atributoRelevante =

{
∀gx, gy : rgxs = r

gy
s ∧ rgxt = r

gy
t

A comparação entre esses dois genes para constatar se expressam uma mesma carac-
teŕıstica, ou seja, se existe um atributoRelevante para o problema em questão que seja
satisfeito pelos dois genes, é feita através da relação mesma, que obedece aos seguintes
preceitos:

Lema 2.1 ∀g (g, g) ∈ mesma.

Lema 2.2 ∀gx, gy | (gx, gy) ∈ mesma→ (gy, gx) ∈ mesma.

Lema 2.3 ∀gx, gy, gz | (gx, gy) ∈ mesma ∧ (gy, gz) ∈ mesma→ (gx, gz) ∈ mesma.

O gene dominante é identificado pela função domi que recebe um par de genes (gx, gy),
um de cada um dos cromossomos - pai, e retorna o gene de maior grau de adaptação
se os genes fornecidos expressarem uma mesma caracteŕıstica. Caso os genes fornecidos
não expressem uma mesma caracteŕıstica, então a função domi retornará gλ. O gene
dominante, portanto, é definido como:

1Caracteŕısticas observáveis de um organismo que resultam da interação entre o genótipo e o ambiente
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GAADT2WSP: Definição 2.10 (Dominante)

domi(gx, gy) =


gλ se (gx, gy) /∈ mesma,
gx se (gx, gy) ∈ mesma ∧ grau(gx) ≥ grau(gy),
gy se (gx, gy) ∈ mesma ∧ grau(gx) < grau(gy).

Logo:

Lema 2.4 ∀g (g, g) ∈ mesma→ domi(g, g) = g.

Lema 2.5 ∀gx, gy, gz | (gx, gy) ∈ mesma ∧ (gy, gz) ∈ mesma → domi(gx, domi(gy, gz)) =
domi(domi(gx, gy), gz).

A produção de novos cromossomos durante o processo evolutivo de uma população serve
para direcionar a busca por cromossomos mais adaptados através da transmissão das ca-
racteŕısticas de maior grau de adaptação presentes nos cromossomos da população atual.
A adaptação de um cromossomo é dada pela função adapt. No GAADT2WSP, a função
de adaptação corresponde ao somatório do grau de adaptação de todos os genes do cro-
mossomo, calculados através da função grau. A função adapt é baseada na equação 2 e
definida como:

GAADT2WSP: Definição 2.11 (Adaptação)
adapt(c) =

∑
e∈E φe(le)

A operação de cruzamento recebe dois cromossomos-pai, aptos a cruzarem, e retorna
uma população cujos cromossomos são formados somente pelos genes dominantes dos
cromossomos fornecidos. Logo, precisa-se antes definir uma função para selecionar os
cromossomos aptos a cruzarem (seleção) e uma função para retornar o conjunto de genes
dominantes para todas as caracteŕısticas existentes nos cromossomos-pai (fecundação).
A função de seleção recebe uma população Px e retorna a subpopulação de Px formada
pelos cromossomos que satisfazem um requisito do problema q, descrito por uma fórmula
em lógica de primeira ordem, o qual indica quando um dado cromossomo é considerado
apto a cruzar.

GAADT2WSP: Definição 2.12 (Seleção)
sel(Px, q) = Px ∩ q.

onde o requisito q para o GAADT2WSP define que um cromossomo é apto a cruzar
quando sua adaptação for maior que a média da adaptação entre todos os cromossomos
da população Px.
Os cromossomos-pai aptos a cruzarem são representados pelo conjunto MACHO e FE-
MEA, formados da seguinte forma: MACHO = sel(Px,M) e FEMEA = sel(Px, F ),
onde Px é uma subpopulação da população atual formada por cromossomos adaptados ao
ambiente e, M e F são dois predicados sobre o tipo população pertencentes ao conjunto
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de requisitos do ambiente Rq, escritos em uma linguagem de primeira ordem. O requisito
M define como MACHO os cromossomo com adaptação maior que a média da adaptação
entre todos os cromossomos da população Px retornada pela função de seleção, e F define
como FEMEA os cromossomo com adaptação menor que a média da adaptação entre
todos os cromossomos da população Px retornada pela função de seleção. Dependendo
da especificação dos requisitos do ambiente M e F , a reprodução gerada pode ser sexu-
ada, assexuada ou mista. A reprodução sexuada ocorre quando M ∩ F = ∅, a assexuada
quando M = F , e a mista quando M ∩F 6= ∅ e M 6= F . No GAADT2WSP, a reprodução
é sexuada, MACHO × FEMEA→ P .
A função fecundação recebe dois cromossomos aptos a cruzarem e retorna o conjunto de
genes dominantes entre todos os genes dos cromossomos fornecidos. Ela é definida como:

GAADT2WSP: Definição 2.13 (Fecundação)
fec(cx, cy) = {g|∀gx ∈ cx ∀gy ∈ cy (g = domi(gx, gy))}.

O operador cruzamento é então definido por:

GAADT2WSP: Definição 2.14 (Cruzamento)
cruz(cx, cy) = {c|c ⊆ fec(cx, cy)}.

O operador genético de mutação, definido para o GAADT, é composto pelas funções de
inserção, supressão e troca, tal que os cromossomos resultantes da ação destes operadores
apresentarão parte dos genes contidos no cromossomo que lhe deu origem. Ações da função
de inserção e supressão podem ser vistas como casos particulares da ação da função de
troca. A operação de troca troc remove um conjunto de genes do cromossomo de origem
e lhe adiciona outro conjunto de genes, de acordo com:

GAADT2WSP: Definição 2.15 (Troca)

troc(c,Gx, Gy) =


(c ∪Gx)−Gy se c ∪Gx ∈ AFC ∧ (c ∪Gx)−Gy ∈ AFC,
c ∪Gx se c ∪Gx ∈ AFC ∧ (c ∪Gx)−Gy /∈ AFC,
c−Gy se c ∪Gx /∈ AFC ∧ c−Gy ∈ AFC,
c se c ∪Gx /∈ AFC ∧ c−Gy /∈ AFC.

No GAAD2WSP, o operador genético de mutação é definido como:

GAADT2WSP: Definição 2.16 (Mutação)
mut(cx) = {cy|∃Gx, Gy : ((|Gx| ≤ |cx| ÷ 2) ∧ (|Gy ≤ |cy| ÷ 2) ∧ (troc(cx, Gx, Gy) =
cy) ∧ (adapt(cy) > adapt(cx))}

A restrição (adapt(cy) > adapt(cx)) garante que todo cromossomo-mutante é mais adap-
tado do que o cromossomo que lhe deu origem.
A alteração do número de genes do cromossomo no cromossomo-mutante é limitada em
cinquenta por cento do tamanho do cromossomo fornecido devido ao fato de que se as

11



Higor D. C. Cabral, Roberta V. V. Lopes, Marcelo Embiruçu e Karen V. Pontes

mutações ocorridas em um cromossomo de uma dada espécie forem muito grandes, então
este cromossomo seria repelido pelos cromossomos da sua espécie, por não ser considerado
mais um igual a estes.
O GAADT opera sobre populações de cromossomos que evoluem de acordo com as carac-
teŕısticas de um ambiente A.
Um ambiente A é uma 8-tupla 〈P,P(P ), Rq, AFG,AFC, Tx,Σ, P0〉, onde:

• P é a população, definida em 2.7;

• P(P ) é o conjunto potência de P , ou seja, é o conjunto de todos os conjuntos
formados pelos elementos da população P ;

• Rq é o conjunto dos requisitos (caracteŕısticas expressas através de fórmulas numa
linguagem de primeira ordem) do problema que influenciam a genealogia da po-
pulação P ;

• AFG é o conjunto de axiomas de formação dos genes dos cromossomos da população
P , definido em 2.3;

• AFC é o conjunto de axiomas de formação dos cromossomos da população P , defi-
nido em 2.6;

• Tx é o conjunto de pares de cromossomos (x, y), onde x é um cromossomo cons-
trúıdo a partir do cromossomo y, pela ação da operação de cruzamento ou mutação,
registrando desta forma a genealogia dos cromossomos pertencentes às populações
geradas pelo GAADT durante a sua execução;

• Σ é o conjunto de operadores genealógicos que atuam sobre a população P ;

• P0 é uma sub-população pertencente a P(P ), chamada de população inicial, com no
mı́nimo um cromossomo. No GAADT2WSP, a população inicial P0 é formada com
pesos pe designados de forma aleatória.

O GAADT é uma função GAADT que recebe a população P0 e, depois de submetê-la
à simulação de um processo evolutivo, devolve uma população Pn. Os cromossomos da
população Pn são os cromossomos das populações P0,P1,. . . ,Pn−1 que ainda satisfazem
os requisitos do problema Rq, ou então são novos cromossomos resultantes da ação ge-
nealógica das operações de cruzamento e mutação sobre os cromossomos da população
Pn−1 que apresentam adaptação maior do que a adaptação dos cromossomos que lhes
deram origem. Diz-se então que a população Pn evoluiu da população P0.
Os cromossomos das populações P0,P1,. . . ,Pn−1 que não mais satisfaçam os requisitos do
problema Rq não participarão da construção da população Pn, podendo ser assim enten-
didos como fazendo parte da população de cromossomos extintos, que não figurarão entre
os cromossomos da população Pn e das populações seguintes manipuladas pela função
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GAADT . Não obstante, tais cromossomos serão recuperados pela análise da taxonomia
Tx dos cromossomos da população atual para evitar que eles apareçam novamente nas
próximas iterações da função GAADT . Esta restrição atende ao entendimento do pro-
cesso de evolução darwinista, que não contempla a possibilidade de uma espécie extinta
voltar a aparecer num outro momento futuro.
Na definição da função GAADT , um critério de preservação sobre a população atual Pn é
estabelecido para orientar o corte dos cromossomos que não devem figurar nas populações
Pn+1,Pn+2,. . . . Este ponto de corte é representado por um predicado unário pcorte perten-
cente ao conjunto de requisitos do problema Rq, que atua sobre os cromossomos de Pn.
O GAADT é, portanto, uma função GAADT do seguinte tipo:

GAADT2WSP: Definição 2.17 (GAADT)
GAADT : A→ A

GAADT (Pn) =


Potm se Potm = {c|∀c : Pn (adapt(c) ≥ k)} 6= ∅,
Pn+1 se n+ 2 = T,
GAADT (Pn+1) caso contrário.

onde Pn+1 = cruz(a, b) ∪mut(c) ∪ pcorte(Pn) com e a, b, c ∈ Pn, P0 é a população inicial
considerada, k é um valor imposto pelo ambiente A, como critério de aceitação de cro-
mossomos em Pn que satisfazem o problema e T ∈ N é um número dado como critério de
satisfação do número de iterações.
Os critérios de parada adotados pela função GAADT são: o número máximo de iterações
desejadas; e o valor da adaptação dos cromossomos considerado satisfatório para o re-
sultado do problema em análise. Estes critérios também fazem parte do conjunto de
requisitos do problema Rq.
No processo acima, a primeira e segunda opções de sáıda são condições de parada. A
segunda condição de parada ocorrerá garantidamente se eventualmente a primeira não
ocorrer.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os experimentos computacionais seguiram os preceitos do protocolo OSPF que estabelece
que, no caso de múltiplos caminhos mı́nimos, a carga é divida igualmente entre todos os
arcos adjacentes, ou seja, o fluxo de dados deve ser igualmente direcionado por caminhos
de mesmo peso mı́nimo. O objetivo dos experimentos foi estudar o desempenho do GA-
ADT2WSP em relação a heuŕısticas bem conhecidas para o WSP. A rede usada como caso
de estudo, foi uma rede em malha, gerada aleatoriamente, com enlaces com capacidades
de quatro tipos: 300, 500, 700 e 1000 Mb/s. As demandas inicias também foram gera-
das aleatoriamente, de modo que alguns nós enviem ou recebam mais dados que outros,
simulando hotspots na rede. A rede foi escalada conforme as previsões da Cisco [4], uma
importante fabricante de equipamentos de rede, para o aumento do tráfego global até o
ano de 2018.
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A tabela 1 apresenta os custos do roteamento OSPF obtidos pelo GAADT2WSP e por
cada uma das heuŕısticas descritas anteriormente, em função da demanda total da rede D.
Observa-se, a partir dos resultados computacionais obtidos, que o GAADT2WSP encontra
soluções significativamente melhores que as produzidas pelas heuŕısticas PUnit, PInvCap
e PRandom, e permite um aumento significativo no rendimento da rede em relação aos
rendimentos associados a essas heuŕısticas. Os dados são ilustrados graficamente na figura
2.

Ano Demanda D PUnit PInvCap PRandom GAADT2WSP
2014 4096,00 10167 1028 16636 41
2015 4965,54 20087 10032 21805 538
2016 5983,11 25030 10064 26203 5550
2017 7192,39 25092 10066 27797 5198
2018 8624,77 30030 11179 33679 10538

Tabela 1: Custos do roteamento OSPF

Figura 2: GAADT2WSP x Heuŕısticas
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4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a solução do problema de designação de pesos aos enlaces de
uma rede (WSP) baseada em algoritmo genético baseado em tipos abstratos de dados
aplicado ao WSP (GAADT2WSP). O algoritmo foi testado em uma rede em malha ge-
rada aleatoriamente e os resultados obtidos a partir do GAADT2WSP foram comparados
aos produzidos por três heuŕısticas bem conhecidas, evidenciando que o uso de meta-
heuŕısticas, como o GAADT, produz melhores soluções que tais heuŕısticas. Devido ao
WSP para o protocolo OSPF ser um problema NP-Dif́ıcil e não haver método exato para
sua solução, abre-se possibilidades para técnicas mais elaboradas e mais eficientes. O que
fica mais evidente quando se considera redes reais de grande porte, além das previsões
para o crescente aumento de demanda de tráfego para o futuro e as implicações técnicas
e financeiras para adequar as redes às novas demandas.
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[10] B. Fortz and M. Thorup. Increasing internet capacity using local search. technical
report. AT&T Labs Research, 2000. Preliminary short version of this paper published
as “Internet Traffic Engineering by Optimizing OSPF weights,” in Proceedings of the
IEEE Conf. on Computer Communications (INFOCOM).

[11] M. Rodrigues and K.G. Ramakrishnan. Optimal routing in data networks. Presen-
tation at International Telecommunication Symposium (ITS), 1994.

[12] F. Lin and J. Wang. Minimax open shortest path first routing algorithms in networks
supporting the smds services. In Proceedings of the IEEE International Conference
on Communications (ICC), pages 666–670, 1993.

[13] A. Bley, M. Grötchel, and R.Wessläy. Design of broadband virtual private networks:
Model and heuristics for the b-win. In Proceedings of the Fifth DIMACS Workshop
on Robust Communication Network and Survivability, pages 1–16, 1998.

[14] M. Ericsson, M.G.C. Resende, and P.M. Pardalos. A genetic algorithm for the weight
setting problem in OSPF routing. Journal of Combinatorial Optimization, 6:299–333,
2002.

[15] Roberta Vilhena Vieira. Um Algoritmo Genético baseado em Tipos Abstratos de
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