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Resumo—Os mecanismos de sobrevivência são um importante
aspecto no projeto de redes ópticas para proteger as conexões na
ocorrência de falhas. Neste artigo, propõe-se um novo algoritmo
de roteamento baseado no menor compartilhamento de enlaces
para resolver o problema de proteção e restauração de demandas
de conexão em redes ópticas de tráfego estático. Além disso,
o algoritmo através de uma esquema de ajuste de custo pode
encontrar rotas com nós que possibilitem a regeneração do
sinal quando necessário. O desempenho é comparado com outro
bem conhecido algoritmo de roteamento na literatura para duas
topologias de rede. De acordo com os resultados obtidos, o
algoritmo LSLR conseguiu manter um bom desempenho em
termos de rotas disjuntas. Além disso, o algoritmo proposto
conseguiu encontrar soluções melhores em termos de nós com
capacidade de regeneração através do ajuste de custo nos enlaces
da rede.

I. INTRODUÇÃO

Redes ópticas roteadas pela multiplexação por comprimento
de onda (WDM, Wavelength Division Multiplexing) têm sido
empregadas nas redes de transporte. Essas redes têm múltiplos
canais por enlace, na qual cada canal alcança individualmente
taxas de transmissão de 40 ou 100 Gb/s [1], [2]. Contudo,
uma falha em qualquer elemento da rede causa uma perda
significativa de informação, bem como a interrupção de comu-
nicação entre usuários, implicando a perda de receita oriunda
dos clientes e/ou prejuízo às empresas de telecomunicações,
em consequência das multas contratuais [2], [3], [4]. Os me-
canismos de sobrevivência constituem um importante aspecto
no projeto de redes ópticas para proteger as conexões na ocor-
rência de falhas. Esses mecanismos incluem proteção dedicada

(também conhecida como proteção 1+1), proteção comparti-
lhada, restauração ou uma combinação desses esquemas, como
proteção dedicada e restauração (também conhecido como
proteção 1+1+R) [5]. Algoritmos de roteamento determinam
a rota para cada caminho óptico (lightpath) nos mecanismos
de sobrevivência [6].

Nas redes ópticas WDM, o tráfego é usualmente classificado
em três tipos: estático, incremental e dinâmico. No tráfego
estático, as requisições de conexão são conhecidas a priori, e
o objetivo principal é minimizar o número de comprimentos
de onda necessários para atender este conjunto predefinido ou
atender o maior número de requisições de conexão para uma
dada capacidade de rede. No cenário com tráfego incremental,
as requisições de conexão chegam sequencialmente, um cami-
nho óptico é estabelecido para cada requisição de conexão, e
o caminho óptico permanece na rede indefinidamente. Para o
caso de tráfego dinâmico, um caminho óptico é configurado
para cada requisição de conexão que chega na rede, e este
caminho óptico permanece durante uma quantidade finita de
tempo. No tráfego incremental e dinâmico, o objetivo é o de
minimizar a probabilidade de bloqueio da rede [7]

Nas redes ópticas WDM de tráfego estático, cada demanda
de tráfego ou agregação de demandas pode utilizar um trans-
ponder de comprimento de onda fixo (baixo custo) ou um
transponder sintonizável (alto custo) para transmitir o volume
de informação requerido [8]. Uma vantagem do transponder
sintonizável é a flexibilidade para escolher transmitir o sinal
em qualquer comprimento de onda disponível no nó fonte do
caminho óptico [9]. A escolha do transponder pode influenciar



os esquemas de restauração. Na restauração de demandas que
utiliza um transponder de comprimento de onda fixo, a rota
de restauração deve ser encontrada a priori e o comprimento
de onda reservado. Nesta rota, é desejável se ter o menor
compartilhamento de enlaces em relação as rotas ativas (rota
principal e/ou rota de proteção) da demanda, de modo a evitar
que falhas ocorridas nas rotas ativas influenciem na rota de
restauração. Quando as rotas ativas e a rota de restauração
não possuem enlaces em comum, essas rotas são classificadas
como rotas disjuntas entre si.

Outro importante desafio é obter uma relação sinal-ruído
aceitável (OSNR, Optical Signal-to-Noise Ratio) no nó destino
de cada caminho óptico [10]. Devido as degradações que
o sinal óptico sofre ao longo de sua rota existe um limite
máximo de alcance transparente para o sinal dentro de um
sistema de transmissão óptica. Para ir além desse limite, a
regeneração do sinal é obrigatória para reamplificar, remodelar
e retemporizar o sinal óptico. Uma restrição que pode ocorrer
nas redes ópticas é o número restrito e determinado de nós
com capacidade de regenerar o sinal.

Este artigo propõe um algoritmo de roteamento para re-
solver o problema de encontrar um conjunto de N rotas de
menor compartilhamento de enlaces para atender demandas
com diferentes esquemas de sobrevivência, na qual podem
ou não estar limitados ao uso de transponder com com-
primento de onda fixo. Além disso, o algoritmo pode levar
em consideração a informação dos nós com capacidade de
regeneração da rede durante o processo de roteamento. Este
algoritmo é denominado de algoritmo de roteamento baseado
no menor compartilhamento de enlaces (LSLR, Least Sharing
of Links based Routing). O restante do artigo está organizado
da seguinte forma: a Seção II descreve em detalhes o algoritmo
proposto. A Seção III comenta sobre as configurações adotadas
nas simulações. Na Seção IV, os resultados são apresentados
e, na Seção V, são apresentadas as conclusões.

II. ALGORITMO LSLR

O algoritmo LSLR é um algoritmo de roteamento que
encontra as N rotas de menor compartilhamento de enlaces na
rede. Esse algoritmo pode atender demandas com diferentes
esquemas de proteção, como demandas não protegidas (N=1),
demandas com proteção dedicada (N=2, sendo ambas as rotas
com nenhum compartilhamento de enlaces), demandas com
proteção 1+N (N é o número de rotas disjuntas), demanda
com restauração ou com uma combinação de esquemas de
sobrevivência, como proteção dedicada e restauração, consi-
derando ou não a limitação de flexibilidade dos transponders.
Além disso, o algoritmo LSLR pode levar em consideração a
informação de nós com capacidade de regeneração da rede
para encontrar rotas com nós intermediários que permitem a
regeneração do sinal se necessário.

O algoritmo proposto usa o algoritmo de Yen e o algoritmo
de Dijkstra para encontrar um conjunto de soluções que possa
atender a demanda. Em seguida, o algoritmo usa uma política
de seleção para escolher uma dentre o conjunto de soluções
existentes. Cada solução encontrada tem N rotas de menor

compartilhamento de enlaces. O Algoritmo 1 descreve em
detalhes o pseudocódigo do algoritmo LSLR.

Algoritmo 1 Pseudocódigo do LSLR.
1: Entrada: Matriz de custo da rede, nó origem, nó destino,

N (número de rotas requeridas pela demanda), K (número
de rotas encontradas pelo algoritmo de Yen), Regeneração
(condição para algoritmo procurar rotas com capacidade
de regeneração);

2: Defina L como a lista de soluções;
3: Se Regeneração = verdadeiro então
4: Ajuste os custos de M conforme a eq. (1);
5: Fim do Se
6: Encontre as K-rotas de menor custo usando o algoritmo

de Yen em M;
7: Para cada rota k de K faça
8: Encontre as N-1 rotas disjuntas da rota k usando algo-

ritmo de Dijkstra em M;
9: Adicione as rotas encontradas a solução i;

10: Se não existir as N-1 rotas disjuntas então
11: Defina M’ como matriz auxiliar;
12: Ajuste o custo dos enlaces das rotas disjuntas já

encontradas;
13: Encontre as rotas complementares de menor compar-

tilhamento de enlaces usando o algoritmo de Yen em
M’;

14: Adicione as rotas encontradas a solução i;
15: Fim do Se
16: Adicione i em L;
17: Fim do Para
18: Se Regeneração = verdadeiro então
19: Encontre em L a solução com maior número de rotas

disjuntas; como critério de desempate a lista que possui
maior número de rotas com nós de regeneração (nós
intermediários);

20: else
21: Encontre em L a solução com maior número de rotas

disjuntas; como critério de desempate a lista que possui
o menor custo total;

22: Fim do Se
23: Retorne a solução encontrada.

Nas linhas 3 e 5, o algoritmo LSLR verifica se precisa
priorizar as rotas que tenham capacidade de regeneração do
sinal, no caso Regeneração = verdadeiro, o algoritmo ajusta o
custo dos enlaces de M conforme a eq. (1).

C ′
i,j =

Ci,j

1 +Ri +Rj
, (1)

na qual Ci,j é o custo atual do enlace entre os nós i e j, Rα é
contribuição no ajuste do custo do nó α e C ′

i,j é o novo custo
do enlace entre os nós i e j. Rα = 1 se o nó α tem capacidade
de regeneração e, α ̸= fonte ou α ̸= destino. Caso contrário,
Rα = 0.

Na linha 6, o algoritmo de Yen encontra as K-rotas de menor
custo em M. Cada rota encontra é usada como rota-semente



de uma solução para resolver o problema. Em seguida, o
algoritmo tenta encontrar as N − 1 rotas disjuntas usando o
algoritmo de Dijkstra. Caso não exista as N rotas disjuntas
na rede (linhas 10-15), o LSLR ajusta o custo dos enlaces
de todos as rotas encontradas até o momento, esse ajuste
pode ser o valor do custo do maior enlace na rede. Em
seguida, o algoritmo de Yen encontra as rotas complementares
da solução considerando rotas de menor compartilhamento
de enlaces (linha 13). As rotas encontradas pelo algoritmo
de Yen (linha 13) são comparadas com as rotas disjuntas já
obtidas (linha 8), se existirem rotas semelhantes, o algoritmo
de Yen remove elas internamente, de modo a garantir que não
haja rotas repetidas na solução. Por fim, o algoritmo LSLR
seleciona uma das soluções conforme um critério pré-definido
(linhas 18-22).

III. CONFIGURAÇÕES DAS SIMULAÇÕES

As simulações foram realizadas em termos da solução
encontrada para cada par de nós fonte-destino. Neste estudo,
a alocação de comprimento de onda e efeitos de camada física
não foram considerados. Em cada simulação, o algoritmo tenta
encontrar uma solução para todas as combinações de pares de
nós da topologia de rede. Considerando que uma demanda do
nó fonte A para o nó destino B é diferente de uma demanda
do nó fonte B para o nó destino A.

As simulações foram realizadas nas topologias mostradas na
Figura 1 e 2. Nas simulações foram considerados três cenários:
O cenário A analisa a capacidade de obter rotas disjuntas
(nenhum compartilhamento de enlaces) nas duas topologias
de rede. Neste cenário, o algoritmo proposto é comparado
com uma versão do algoritmo de Dijkstra para encontrar N
rotas disjuntas na rede. O cenário B verifica a qualidade
da solução do algoritmo em obter rotas disjuntas e com
capacidade de regeneração. No cenário C, o algoritmo tenta
encontrar soluções com N-rotas de menor compartilhamento
de enlaces, onde N=6. Nos cenários B e C, o algoritmo é
executado em duas etapas: na primeira etapa, o algoritmo não
considera o ajuste dos custo na topologia (Regeneração=falso)
e na segunda etapa, o algoritmo considera o ajuste dos custo
na topologia (Regeneração=verdadeiro). A figura 3 mostra os
nós com capacidade de regeneração considerados na Topologia
1.

Figura 1. Topologia 1 usada nas simulações.

Figura 2. Topologia 2 usada nas simulações.

Figura 3. Nós com capacidade de regeneração na Topologia 1.

IV. RESULTADOS

Nesta Seção é apresentado os resultados do algoritmo
proposto nos diferentes cenários considerados.

A. Cenário A - Número de rotas disjuntas encontradas

As Figuras 4 e 5 mostram o número de rotas disjuntas en-
contradas para cada solução encontrada dos algoritmos Dijks-
tra e LSLR na Topologia 1. Pode-se observar que o algoritmo
proposto conseguiu obter soluções com mais rotas disjuntas
quando comparado com o algoritmo Dijkstra. Na Figura 5, o
algoritmo conseguiu obter todas as rotas disjuntas possíveis
para cada par de nós fonte-destino. Na Topologia 1 existe
dois nós (nós 6 e 9) com grau de conectividade igual 4, o
que resulta em duas soluções com 4 rotas disjuntas (ambos os
algoritmos encontraram essas soluções). Além disso, pode-se
observar que existe dois nós (nós 7 e 10) com conectividade
2, na qual resulta em 50 combinações de pares que possuem
2 rotas disjuntas. Na Figuras 6 e 7 mostram o número de
rotas disjuntas encontradas para cada solução encontrada dos
algoritmos Dijkstra e LSLR na Topologia 2. A Topologia 2
é uma modificação da Topologia 1 pela adição de um novo
enlace entre os nós 7 e 10. Através desse enlace, todos os nós
da rede passam a ter uma conectividade mínima igual a 3. O
algoritmo proposto manteve seu desempenho em comparação
ao algoritmo de Dijkstra, O LSLR encontrou todos as rotas
disjuntas possíveis em cada solução (par de nós). Devido ao
fato de existir alguns enlaces críticos em ambas as topologias,
casos em que se esses enlaces forem escolhidos durante o
processo de roteamento pode causar a divisão (ou quebra) da
topologia em ilhas, impossibilitando encontrar as outras rotas
disjuntas da solução.
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Figura 4. Número de rotas disjuntas em cada solução do algoritmo de
Dijkstra na Topologia 1.
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Figura 5. Número de rotas disjuntas em cada solução do algoritmo LSLR
na Topologia 1.
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Figura 6. Número de rotas disjuntas em cada solução do algoritmo de
Dijkstra na Topologia 2.

B. Cenário B - Número de rotas disjuntas encontradas com
capacidade de regeneração

As Figuras 8 e 9 mostram o número de rotas disjuntas
com capacidade de regeneração para cada solução encontrada
pelo algoritmo LSLR na Topologias 1. Os nós habilitados para
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Figura 7. Número de rotas disjuntas em cada solução do algoritmo LSLR
na Topologia 2.
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Figura 8. Número de rotas disjuntas com capacidade de regeneração em cada
solução do algoritmo LSLR, não considerando o ajuste na matriz de custo.

realizar a regeneração são mostrados na Figura 3. Em ambas as
Figuras 8 e 9, o algoritmo LSLR conseguiu encontrar todas as
rotas disjuntas para cada solução (par de nós fonte-destino). Na
Figura 8, o algoritmo LSLR não ajusta o custo dos enlaces. Na
Figura 9, o custo dos enlaces é modificado para favorecer rotas
disjuntas com capacidade de regeneração, pode-se perceber
que esse ajuste possibilitou o algoritmo encontrar solução
melhores em termos de rotas disjuntas com capacidade de
regeneração.

C. Cenário C - N-rotas de menor compartilhamento de enla-
ces

O algoritmo LSLR é executado para encontrar um conjunto
de N=6 rotas de menor compartilhamento de enlaces. As
Figuras 10 e 11 mostram o número de rotas com capacidade
de regeneração para cada solução encontrada pelo algoritmo
LSLR na Topologias 1. Em ambas as figuras, o algoritmo LSLR
conseguiu encontrar todas as rotas disjuntas possíveis para
cada solução (par de nós fonte-destino), as demais rotas da
solução são rotas com menor compartilhamento de enlaces em
relação as rotas disjuntas da mesma solução. Na Figura 10, o
algoritmo LSLR não ajusta o custo dos enlaces. Figura também
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Figura 9. Número de rotas disjuntas com capacidade de regeneração em
cada solução do algoritmo LSLR considerando o ajuste na matriz de custo.

mostra que grande parte das soluções tem entre três e quatro
rotas com capacidade de regeneração. Por outro lado, quando
o ajuste do custo dos enlaces é realizado, como mostra o
resultado do algoritmo na Figura 9, quantidade de rotas com
capacidade de regeneração aumenta.
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Figura 10. Número de rotas disjuntas com capacidade de regeneração em
cada solução do algoritmo LSLR, não considerando o ajuste na matriz de
custo.

V. CONCLUSÕES

Neste artigo, foi apresentado um novo algoritmo de rote-
amento baseado no menor compartilhamento de enlaces para
resolver o problema de proteção e restauração com capacidade
de regeneração em redes ópticas WDM, chamado LSLR.
Foram realizadas simulações em uma topologia de rede. O
algoritmo proposto foi avaliado em termos em função do
número de rotas de menor compartilhamento de enlaces e da
capacidade desses rotas de permitir a regeneração do sinal.
Um mecanismo de ajuste de custo foi utilizado para incorporar
no custo dos enlaces a informação dos nós com capacidade de
regeneração. Os resultados obtidos indicam o consegue manter
um bom desempenho em termos de rotas disjuntas (nenhum
compartilhamento de enlace), e através do ajuste no custo,
um número maior de rotas com regeneração são obtidas. Para
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Figura 11. Número de rotas disjuntas com capacidade de regeneração em
cada solução do algoritmo LSLR considerando o ajuste na matriz de custo.

trabalhos futuros, pretende-se considerar efeitos de camada
física e alocação de canais, como também estender aplicação
do algoritmo em redes ópticas multi-fibras.
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