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Um Estudo Sobre a Sinergia de Múltiplos Operadores de Cruzamento no SPEA Aplicado à 
Otimização de Redes de Computadores1 

 
 
Autor: José Henrique de Paula Soares 
Orientadora: Prof. Dr. Aluizio Fausto Ribeiro Araújo 
 

Resumo 
No âmbito das redes de computadores destaca-se o problema encontrado na criação, ampliação 

ou manutenção das redes de longa distância (Wide Area Network - WAN), onde muitas vezes os 

especialistas designados a essas tarefas não conseguem levar em consideração a combinação de 

algumas métricas de qualidade de serviço (quality of service - QoS). Isto se deve a complexidade 

dessas combinações juntamente com um número elevado de equipamentos existentes em redes 

dessa magnitude, logo, muitas redes WAN não são conectadas de forma ótima. O presente 

trabalho tem como objetivo combinar métricas de QoS (atraso de um enlace, largura de banda, 

tamanho do caminho e probabilidade de falha) para que seja possível encontrar soluções ótimas, 

utilizando algoritmos evolucionários multiobjetivo (AEMO), mas especificamente o algoritmo 

evolucionário de força de Pareto (Strength Pareto Evolutionary Algorithm - SPEA). O SPEA 

determina o Pareto ótimo para atendimento de cada demanda na rede. Além disto, foi realizado 

um estudo sobre a sinergia dos operadores de cruzamento (de um ponto com conhecimento 

heurístico, de ciclo, de ordenamento, de aresta e parcialmente mapeado) para problemas de 

permutação, como é o caso da otimização das redes de longa distância. 

 

Palavras-chave: Permutação, Redes de Computadores, Otimização Multiobjetivo e Algoritmos 

Evolucionários. 
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Abstract 
In the context of computer networks stands out the problem encountered in the creation, 

expansion or maintenance of wide area networks (WAN), where often the specialists assigned to 

these tasks fail to take into account the combination of some quality of service (QoS) metrics. 

This is due to the complexity of these combinations together with a large number of existing 

equipment in networks of this magnitude, hence many WAN are connected optimally. This work 

aims to combine QoS metrics (delay of a link, bandwidth, path length and failure probability) to 

be able to find optimal solutions using multi-objective evolutionary algorithms (MOEA), but 

specifically the strength Pareto evolutionary algorithm (SPEA). The SPEA determines the Pareto 

optimal care to every demand on the network. Moreover, a study on the synergy of the crossover 

operators (one point with heuristic knowledge of the cycle, planning, edge and partially mapped) 

for permutation problems, such as optimization of long distance networks. 

 

Keywords: Permutation, Computer Networks, Multi-objective Optimization and Evolutionary 

Algorithms. 
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Capítulo 1  

Introdução 
 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, lista os 

objetivos de pesquisa almejados, e, finalmente, mostra como está estruturado o restante da 

presente dissertação. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 – Introdução 
 

2

 
Devido a grande complexidade envolvida no processo de criação (construção), ampliação 

e manutenção das redes de longa distância, muitas vezes o especialista responsável por tal tarefa 

não consegue levar em consideração mais de uma métrica de QoS. Assim, na maioria das vezes é 

utilizada somente a métrica de caminho mais curto. Desta forma, não são consideradas algumas 

informações de grande importância para a criação de uma rede WAN confiável e que tenha ao 

mesmo tempo um caminho que possa ser considerado curto. 

Para encontrar uma WAN ótima foram estudados durantes esses anos de pesquisa, 

algumas técnicas de inteligência artificial (IA), primeiramente os estudos foram baseados em 

soluções através de árvores de busca (AB) onde essas foram utilizadas somente como estudo 

inicial para encontrar soluções ponto-a-ponto, ou seja, definindo-se uma origem e um destino é 

encontrado um caminho que faz a ligação entre os dois. 

Para solucionar o problema de otimização (PO), nesta dissertação tratamos dos problemas 

de otimização multiobjetivos (Multi Objective Optimization Problem – MOOP), dentre as 

diversas técnicas de otimização existentes, selecionou-se os algoritmos evolucionários (AE), 

devido à sua capacidade de procurar soluções em problemas complexos ou com um espaço de 

soluções muito grande (caracterização do ambiente encontrado em uma rede WAN). Outra 

característica importante que torna os AEs uma potencial ferramenta para problemas 

multiobjetivo decorre do fato da sua capacidade de processar um conjunto de soluções em 

paralelo, possibilitando explorar soluções semelhantes através da recombinação. No âmbito dos 

AEs foi selecionado o algoritmo evolucionário de força de Pareto (Strength Pareto Evolutionary 

Algorithm – SPEA) (Zitzler & Thiele, 1999) que é utilizado para encontrar a WAN ótima. 

 O modelo foi testado tendo com base a rede de transmissão de uma companhia elétrica do 

país. Os primeiros testes foram feitos utilizado-se conexões pré-existentes na rede WAN, a partir 

desses resultados o otimizador foi testado fazendo-se a retirada de alguns dos equipamentos não 

utilizados pela primeira rede WAN ótima e o último teste com o otimizador foi feito com uma 

rede WAN sem conexões pré-definidas. 

Esta dissertação tem como ponto central o desenvolvimento de um otimizador para redes 

de longa distância, de forma que as redes WAN possam ser criadas e ampliadas levando-se em 

consideração mais de uma métrica de QoS (largura de banda, confiabilidade do enlace, tamanho 

da rota entre dois roteadores e atraso de cada equipamento da rede). Uma composição de 

métricas fornecerá um conjunto de WANs ótimas para os quatro objetivos citados anteriormente 

e não mais uma solução plausível somente para um objetivo específico. 

Além disso, foram feitos estudos no âmbito dos operadores de variação, mais 

especificamente sobre os operadores de cruzamento. Um estudo nesta área é importante no 
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processo de decisão de qual operador melhor se adapta a este tipo de problema, tendo em vista 

que este é um problema de permutação, onde a ordem dos genes que aparecem nos cromossomos 

tem alguma correlação. Na literatura, muitos são os trabalhos que fazem comparação entre 

operadores de cruzamento (António, 2009; Herrera et. al., 2005; Lozano et. al., 2004; Yoon & 

Moon, 2002). No trabalho de António (2009) é feito o uso simultâneo de diversos operadores de 

cruzamento na população podendo induzir a um algoritmo mais eficiente, o trabalho tem como 

objetivo a analise e o estudo de propriedades complementares resultantes do efeito da sinergia 

usando vários operadores de cruzamento. Herrera et. al. (2005) faz um estudo sobre o efeito da 

sinergia sobre operadores de cruzamento com parâmetros reais. Lozano et. al. (2004) apresenta 

um algoritmo memético (Moscato, 1989; Moscato, 1999) para codificação real que aplica um 

cruzamento hill-climbing para produzir soluções pelos operadores genéticos. No trabalho de 

Yoon & Moon (2002) é elaborado um estudo da sinergia de operadores de cruzamento múltiplos, 

escolhendo-se um número de operadores de cruzamento e fazendo uma combinação entre os 

mesmos. 

Trabalhos com os de Tuson & Ross (1996) e Ho et al. (1999) também se destacam devido 

a utilização de taxas dinâmicas para a aplicação de cada operador de cruzamento, no segundo 

trabalho também é utilizado múltiplos operadores de mutação. 

No estudo sobre a sinergia de operadores de cruzamento múltiplos feito nesta dissertação 

foram utilizadas quatro estratégias baseadas no trabalho de Yoon & Moon (2002), para serem 

feitas as combinações entre os cruzamentos. Após as simulações a estratégia 1, que dá maior 

probabilidade de execução aos operadores de cruzamento que produzam um maior número de 

indivíduos, teve um melhor resultado em detrimentos das outras três estratégias utilizadas. 

Resumidamente, a estratégia 2 tem um comportamento inverso ao da primeira estratégia. A 

estratégia 3 escolhe sempre um operador de cruzamento por geração, por fim, a estratégia 4 

busca utilizar os operadores de cruzamento de forma aleatória. 

Esta dissertação esta organizada da seguinte maneira. A fundamentação teórica sobre 

redes de computadores, mais especificamente redes de longa distância, apresentada como um 

problema de otimização multiobjetivo é tratada no Capítulo 2. Definições de um problema com 

objetivo único e com multiobjetivo também são delineados neste capítulo. 

No Capítulo 3 são abordadas algumas soluções para problemas de otimização 

multiobjetivo, através de modelos clássicos de otimização ou a partir de algoritmos 

evolucionários multiobjetivo (AEMO). Apresentado ao final do capítulo um AEMO aplicado à 

rede de computadores. 

O Capítulo 4 é responsável pela definição das técnicas de árvores de busca e como elas 

são utilizadas par tratar problemas de roteamento. 
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 A descrição do SPEA, algoritmo multiobjetivo utilizado neste trabalho para a resolução 

do problema de redes de longa distância ótimas, é apresentada no Capítulo 5, juntamente com os 

resultados encontrados através de simulações para construção de uma rede WAN ótima tomando 

como base uma rede de transmissão de uma grande companhia de eletricidade. 

 No Capítulo 6 foi feito um estudo sobre a sinergia dos múltiplos operadores de 

cruzamento, neste caso foram utilizados cinco cruzamentos: cruzamento de um ponto com 

conhecimento heurístico, cruzamento mapeado parcialmente (Partially Mapped Crossover - 

PMX), ciclo, aresta e em ordem, utilizando quatro estratégias para comparação dos mesmos. 

Além da descrição dos indicadores de qualidade utilizados para comparação entre as estratégias. 

 Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões do presente trabalho e algumas sugestões 

para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Roteamento de Redes de Longa 

Distância: Um Problema de 

Otimização Multiobjetivo (MOOP) 
 

Estudos foram feitos visando a elaboração de um projeto consiste para solução de 

problemas com mais de um objetivo. Neste capítulo é elaborado também o modelo de problema 

que se deseja solucionar nesta dissertação.  
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Uma rede geograficamente distribuída, também conhecida como rede de longa distância (Wide 

Area Network – WAN) abrange uma grande área geográfica, muitas vezes um país ou 

continente. Na WAN há um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas do 

usuário. Essas máquinas são conhecidas como hosts. Os hosts ficam localizados em uma sub-

rede de comunicação. O host é o computador pessoal enquanto que a sub-rede é operada por uma 

empresa de telefonia ou por um provedor de serviços da Internet. A tarefa realizada pela sub-

rede é praticamente a mesma utilizada pela rede de telefonia para transmitir as palavras das 

pessoas em uma ligação, só que neste caso ela vai transportar dados de um host para outro. Um 

modelo de rede WAN pode ser visto na Figura 2.1 (Tannenbaum, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Composição de uma rede WAN. 
 

 Na maioria das WANs, a sub-rede é formada por dois componentes distintos: linhas de 

transmissão e elementos de comutação. As linhas de transmissão (como o próprio nome diz) são 

os caminhos para transmissão dos dados entre os computadores. Os elementos de comutação são 

computadores especializados utilizados para unir três ou mais linhas de transmissão. Quando os 

dados chegam em uma linha de entrada o elemento de comutação tem que decidir por onde esses 

dados serão enviados, ou seja, para qual linha de saída serão encaminhados; a este tipo de 

equipamento é atribuído o nome de roteador. 

 Muitas redes WANs utilizam o princípio de armazenamento e encaminhamento, 

conhecido como store-and-forward ou conhecido ainda como princípio de comutação por 

pacote.  

O funcionamento da técnica store-and-forward ocorre da seguinte forma: quando uma 

mensagem está sendo enviada de um host emissor para um host receptor, então o emissor divide 

LAN 

Roteador 

Sub-rede 

Host 
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a mensagem em pacotes que possuem um número de seqüência, a partir daí, os pacotes são 

enviados pela rede e passam por roteadores intermediários onde, em cada um desses roteadores, 

a mensagem será armazenada por completo e enviada para outro roteador, ou seja, cada roteador 

espera que a mensagem esteja completa para então enviá-la para outro roteador da rede. 

2.1 Métricas de Qualidade de Serviço 

Para resolver um problema de qualidade de serviço em uma rede de computadores é necessário 

ter uma variável que nos indique a rota através da qual o fluxo de informações será transmitido. 

Essa variável será conhecida nesta disssertação como ���� , onde a mesma pode ser definida como 

segue (Donoso & Fabregat, 2007): 

 

���� = �1, 	
 ��� �, ��é �	��� ���� � ����� �         0, 	
 ��� �, �� �ã� é �	��� ���� � ����� �� 
 

A Figura 2.2 ilustra duas possíveis rotas para enviar uma informação de um nó de origem 

1 para um nó de destino 5. A primeira rota pode ser formada pelos links �1, 2� e �2, 5� e a 

segunda rota pelos links �1, 3�, �3, 4� e �4, 5�. Se assumirmos que o primeiro caminho (�1, 2� e �2, 5�) foi selecionado para fazer a transmissão do fluxo �#, então temos que �#$#  e �$%#  são iguais 

a 1; desta forma, como os links �1, 3�, �3, 4� e �4, 5� não foram utilizados na transmissão, os 

valores de seus vetores (���� ) são tidos como 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Otimização de uma rede de computadores em uma transmissão unicast. 
 

 A Tabela 2.1 contém os parâmetros que são utilizados na transmissão unicast.  
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Tabela 2.1: Parâmetros utilizados no relatório atual.  

Termos Definições (�), *� Grafo da topologia. ) Conjunto de nodos. * Conjunto de arestas (enlaces). 	 Nodo de origem (fonte ou nodo de entrada). � Nodo de destino (nodo de saída). �, �� Link que identifica a aresta de um nó  para um nó �. + Conjunto de fluxos. � Fluxo unicast específico. ����  Utilizado para indicar se a ligação �, �� é usada para um fluxo � com 

destino para um nodo de saída �. ,�� Informa a capacidade disponível de cada link �, ��. -.� Representa a demanda de tráfego de um fluxo �. 

2.1.1 Otimização de Métricas de QoS 

A presente seção abrangerá funções que serão posteriormente utilizadas para a otimização 

multiobjetivo. Como o processo para otimização deverá ser realizado através da construção dos 

melhores caminhos de um nodo para todos os demais da rede, esse problema possui determinada 

semelhança com o modelo multicast, desde que o conjunto de nodos de destino contenha todos 

os nodos da rede excetuando-se o nodo de origem. 

2.1.1.1 Hop Count 

Esta função representa o número de links percorridos por um pacote que foi transmitido de um 

nó de origem até chegar a um determinado nó de destino. 

Na Figura 2.2 pode ser visto dois caminhos possíveis para chegar do nodo de origem 1 

para o nodo de destino 5, onde tem-se o primeiro caminho formado pelos links �1, 2� e �2, 5�,  

assim o número de hops (saltos) necessários para enviar um pacote através deste caminho é 2, 

como o segundo caminho é formado por �1, 3�, �3, 4� e �4, 5� o seu número de saltos é igual a 

três. 

 Para descrever matematicamente a função do número de saltos utilizaremos a Figura 2.2 

como exemplo. Então, como visto anteriormente, se ����  for utilizado no caminho seu valor será 

1, caso contrário será 0. Esta variável pode ser utilizada para definir o número de pontos (saltos - 
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hops) de passagem de cada caminho. Por exemplo, se o primeiro caminho �#$# + �$%# , se esse 

caminho foi selecionado para ser utilizado, as variáveis �#$#  e �$%#  são iguais a 1 obtendo assim 

um caminho de tamanho (número de saltos) igual a 2. Da mesma forma, tem-se para o segundo 

caminho �#&# + �&'# + �'%# = 3. Como o objetivo é encontrar o menor caminho, então o caminho 

selecionado dentre os dois possíveis neste exemplo seria o primeiro. 

 A Equação (2.1) mostra a função utilizada para a criação de caminhos mais curtos. 

 min 3 3 ������,��∈5�∈6  (2.1) 

onde ∑ ������,��∈5  representa os possíveis caminhos para o fluxo � (dos quais somente o menor 

deles será escolhido) e ∑  �∈6 o qual denota todos os fluxos que serão transmitidos na rede. 

2.1.1.2 Delay 

Esta função tem como objetivo medir o atraso de uma informação que trafega de uma origem 

para um determinado destino. Nesta função é importante notar que nem sempre o caminho mais 

curto é o caminho de menor atraso, ou seja, um caminho com maior número de saltos pode ter 

atraso menor do que outros caminhos mais curtos. 

 Na Figura 2.3 nota-se a existência de um peso para cada link (���), representando o atraso 

de propagação entre o nodo  e nodo �. Nota-se que, para o caminho superior, os valores de 

atraso são �#$ = 5 e �$% = 6 e para o caminho inferior �#& = 3, �&' = 2 e �'% = 2, valores em 

milissegundos (ms). Para o primeiro caminho o atraso pode ser dado matematicamente por �#$. �#$# +  �$%. �$%# , se o primeiro caminho for o utilizado �#$#  e �$%#  seriam iguais a 1, assim 

obter-se-ia para todo o percurso um atraso de  �5 ∗ 1� + �6 ∗ 1� = 11 ;	. Do mesmo modo, 

para o segundo percurso o valor da função seria dada por �#&. �#&# + �&'. �&'# + �'%. �'%# , desta 

forma se esse caminho fosse o escolhido para o envio da informação, então o calculo da função 

seria �3 ∗ 1� + �2 ∗ 1� + �2 ∗ 1� = 7 ;	. Analisando os resultados, percebe-se que o segundo 

caminho possui o menor atraso para o envio de pacotes. 
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Figura 2.3: Grafo para a função de atraso. 
 
 
 Matematicamente, tem-se a seguinte equação para representar a função de atraso: 

 min 3 3 ���. ������,��∈5�∈6  (2.2) 

onde, ∑ ��� . ������,��∈5  calcula o valor do atraso fim-a-fim dos possíveis caminhos para o fluxo �. 

2.1.1.3Consumo de Largura de Banda 

Esta função representa o consumo de largura de banda (Wang et. al., 2001) utilizado em todos os 

links de um caminho (o qual transmite o fluxo de uma origem para um determinado destino). O 

consumo de largura de banda representa, portanto, a capacidade utilizada de cada link. 

 A Figura 2.4 ilustra os caminhos possíveis para ir de uma origem 1 para o nodo de 

destino 5, com cada link contendo sua capacidade denotado pela característica ,��. Na Figura 2.4, 

existem três caminhos diferentes para o envio de informações do nodo 1 para o nodo 5. No 

primeiro caminho há uma demanda de trafego -.�# = 32 Kbps e, como esta é uma função 

acumulativa, então o consumo de largura de banda para este caminho é de 64 Kbps, compostos 

por 32 Kbps consumidos no primeiro passo �1, 2� e os outros 32 Kbps consumidos por �2, 5�. O 

segundo caminho, que possui apenas o link �1, 5�, não pode realizar a transmissão devido à sua 

capacidade (16 Kbps) ser inferior ao mínimo necessário (32 Kbps). No terceiro caminho, 

composto por três links (�1, 3�, �3, 4� e �4, 5�) com 64 Kbps de capacidade por link, o valor do 

consumo de banda para o percurso completo é de 96 Kbps. 
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Figura 2.4: Grafo com os possíveis caminhos para se chegar de um nodo de origem 1 para um nodo de destino 
5 e cada link possui um consumo de largura de banda associado a ele. 
 

 Se o primeiro caminho -.#. �#$# + -.#. �$%#  for selecionado para o envio, a função de 

consumo de largura de banda seria �32 ∗ 1� + �32 ∗ 1� = 64 Kbps. O consumo de largura de 

banda do segundo caminho é calculado da mesma forma, mas como ele não possui capacidade 

suficiente para o fluxo seria descartado da transmissão. O terceiro caminho consome �32 ∗ 1� +�32 ∗ 1� + �32 ∗ 1� = 84 Kbps. Pode-se concluir que a função de consumo de largura de banda 

é otimizada através da minimização da soma do produto da demanda -.�, para cada fluxo, a 

qual é expressa como segue: 

 min 3 3 -.� . ������,��∈5�∈6 . (2.3) 

2.2 Problemas de Otimização 

Os problemas de otimização se caracterizam pelo fato das suas soluções exigirem a determinação 

de valores máximos e/ou mínimos absolutos da função que representa o seu desempenho 

(função-objetivo). Assim, encontrar um resultado máximo ou mínimo para uma determinada 

função significa que o valor ótimo foi obtido (Barros et. al., 2007). 

Segundo Engelbrecht (2006), os problemas de otimização podem ser divididos 

basicamente em seis grupos, classificados de acordo com um determinado número de 

características. São eles: 

1 O número de variáveis que influenciam diretamente a função objetivo. Desta forma, 

um problema que contém apenas uma variável a ser otimizada é classificado como 

problema uni-variável, porém quando mais de uma variável é considerada, o 

problema é considerado multi-variável. 

,#$ = 64 Kbps ,$% = 64 Kbps 

,'% = 64 Kbps 

,&' = 64 Kbps 

,#& = 64 Kbps 
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2 O tipo de variáveis: um problema contínuo possui variáveis de valores contínuos. 

Além disso, as variáveis de um problema podem ter valores mistos, ou seja, variáveis 

com valores inteiros (discretos) e outras com valores contínuos, além da 

possibilidade do problema ainda ser considerado de otimização combinatorial onde 

as variáveis são representadas por uma permutação de valores discretos. 

3 O grau de não-linearidade de uma função-objetivo: nesta classificação, problemas 

com funções quadráticas são problemas quadráticos. Problemas lineares têm função-

objetivo. 

4 As restrições utilizadas: problemas que utilizam apenas restrições de fronteira são 

referidos como problemas sem restrições, enquanto que problemas de restrições 

possuem restrições de igualdade e desigualdade. 

5 O número de ótimos: no caso de existir somente um ótimo local, o problema é 

considerado unimodal, e quando há mais de um ótimo local a ser levado em 

consideração o problema é classificado como multimodal. Os problemas algumas 

vezes podem ter ótimos falsos, neste caso o problema é definido como sendo 

enganoso. 

6 O número de critérios de otimização: se a quantidade a ser otimizada é expressa 

usando somente uma função-objetivo, o problema é dito de objetivo único (definido 

na seção seguinte). Um problema multiobjetivo (este será o foco do presente 

trabalho) especifica mais que um objetivo que precisam ser simultaneamente 

otimizados. 

2.3 Problema de Otimização com Objetivo Único 

Um problema de otimização, com objetivo único, pode ser definido de forma geral pela 

minimização ou maximização de uma função ��?� que está sujeita a algumas restrições de 

igualdade e desigualdade, @��?� ≤ 0 onde  = {1, … , ;} e ℎ��?� = 0, � = {1, … , �}, F ∈ Ω, 

onde Ω é um conjunto universo. Uma solução deste processo minimiza ou maximiza a função 

escalar ��?� onde ? é um vetor de variáveis de decisão � − �;
	����, podendo ser descrito 

como: ? = I�#, … , �JKL (Coello Coello et. al., 2007). 

 As restrições de igualdade e desigualdade descritas anteriormente devem ser cumpridas 

durante o processo de otimização, tanto na minimização quanto na maximização de ��F�. O 

conjunto universo é representado por Ω, onde estão todas as possíveis candidatos à solução, ou 

seja, os possíveis valores de F que podem ser usados para satisfazer a evolução de ��F� e suas 
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restrições. Vale salientar que F pode ser um vetor de variáveis contínuas ou discretas, assim 

como a função � pode ser contínua ou discreta. 

Em problemas do mundo real, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de 

otimizar simultaneamente mais que uma função-objetivo. Por exemplo, temos o problema 

encontrado da otimização de uma rede WAN que consiste em satisfazer um conjunto de 

objetivos (métricas de qualidade de serviço) que devem ser otimizados. Esses objetivos podem 

ser muitas vezes conflitantes entre si, ou seja, na tentativa de melhorar um objetivo o processo 

passa a prejudicar um outro. Estes problemas de otimização de diversos objetivos (geralmente 

conflitantes) são conhecidos como problemas de otimização multiobjetivo. 

2.4 Problema de Otimização Multiobjetivo 

A caracterização do problema multiobjetivo aqui proposto é devido a busca de rotas ótimas em 

uma rede de comunicação de dados, onde os objetivos devem incluir a maximização da 

confiabilidade da rota, a minimização do tamanho da rota, minimização do congestionamento e 

maximização da utilização da infra-estrutura física (Garrozi & Araújo, 2006). É importante 

perceber que os objetivos podem ser conflitantes, por exemplo, a minimização do 

congestionamento pode precisar aumentar o número de links para formação da rota (Hartmann, 

1997). 

 Os problemas de otimização multiobjetivo (Multi Objective Optimization Problem - 

MOOP) também são conhecidos como otimização multicritério, multiperformance ou problema 

de otimização de vetor. Esses problemas podem ser definidos por Osyezka (1985) como: 

“Um vetor de variáveis de decisão que satisfaz restrições e otimiza um vetor de 

funções cujos elementos representam as funções-objetivos. Estas funções constituem uma 

descrição matemática de critérios de performance que estão normalmente em conflito uns 

com os outros. Assim, o termo “otimizar” significa encontrar uma solução deste tipo que 

deve fornecer os valores aceitáveis de todas as funções-objetivo para o responsável pela 

decisão”. 

 Os problemas multiobjetivo podem ser definidos por um espaço de busca �M-

dimensional, onde N ⊆ ℝJQ e + ⊆ N sendo o espaço factível, ou seja, espaço de possíveis 

soluções. Sem restrições, o espaço factível é idêntico ao espaço de busca. O vetor de variáveis de 

decisão F = R�#, �$, … , �JQSL ∈ N. Uma simples função-objetivo pode ser definida através de �T�F�, onde �T: ℝJQ → ℝ. Por se tratar de um problema multiobjetivo, tem-se um vetor de 

objetivos, ��F� = R�#�F�, �$�F�, … , �JW�F�SL ∈ X ⊆ ℝJW , onde há �T funções-objetivo, X é 
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considerado o espaço objetivo. O espaço de busca N também pode ser definido como espaço de 

decisão. 

Um exemplo do problema de otimização multiobjetivo é a minimização da função ��F� 

que está sujeita às restrições de igualdade e desigualdade, ℎY�F� = 0 e @Z�F� ≤ 0, onde ; = 1, … , �[ e 
 = �[ + 1, … , �[ + �\ respectivamente, onde �[ representa o número de 

funções de igualdade e �\ representando o número de funções de desigualdade. Os valores de �� ∈ I��Y�J, ��Y]MK. Uma solução F∗ em um problema de otimização multiobjetivo está no 

espaço de soluções factíveis, desta maneira todo F∗ ∈ +. 

Quando se resolve um problema multiobjetivo, geralmente produz-se um conjunto de 

boas soluções, ao invés de uma única solução como ocorre nos problemas de objetivo único. Este 

conjunto de soluções é conhecido como conjunto não-dominado ou conjunto ótimo de Pareto 

(Engelbrecht, 2006). Os conceitos de dominância e ótimo de Pareto serão definidos na próxima 

Seção. 

Com base nestas informações, esta dissertação utilizará, ao contrário de uma única 

solução ideal, um conjunto de soluções. Estas soluções são ótimas no sentido mais amplo, pois 

não existem outras soluções no espaço de busca que lhes são superiores, em todos os objetivos 

(Coello Coello, 2000). 

2.5 Dominância e Ótimo de Pareto 

Nesta Seção serão definidos os conceitos de dominância, ótimo de Pareto e fronteira de Pareto 

ótima. Em todas essas definições será considerado que o problema ao qual deseja-se otimizar é 

um problema de minimização. 

2.5.1 Dominância 

A dominância ocorre quando um vetor de decisão F# (F = R�#, �$, … , �JQSL
) domina um vetor 

de decisão F$; isto pode ser denotado por F# ≺ F$ e é válido se e somente se os dois pontos a 

seguir são satisfeitos (Engelbrecht, 2006): 

a. F1 não é pior que F2 em todos os objetivos, por exemplo �T�F1� ≤ �T�F2�, ∀� =1, … , �T, onde estes objetivos para o problema proposto serão métricas de QoS podendo 

ser destacadas: atraso de um fluxo, tamanho de um caminho, largura de banda utilizada e 

a probabilidade de falha de um equipamento (enlace ou nodo) e 

b. F1 é estritamente melhor que F2 em pelo menos um objetivo, por exemplo tem-se que ∃� = 1, … , �T: �T�F1� < �T�F2�. 
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Desta forma, pode-se dizer que um vetor objetivo b1 (b = R��F1�, ��F2�, … , ��F���SL
) 

domina outro vetor objetivo b2, se b1 não é pior que b2 em todos os valores objetivos e b1 é 

melhor que b2 em pelo menos um valor objetivo. Então a dominância do vetor objetivo pode ser 

representada similarmente à dominância do vetor de decisão da seguinte forma: b1 ≺ b2. Pode-

se perceber que para F1 ≺ F2 então b1 deve dominar b2 (b1 ≺ b2). 

O conceito de dominância fraca também é importante e é obtido quando um vetor de 

decisão F# não é pior do que um vetor de decisão F$ em todos os objetivos; esta relação pode 

ser representada por: F# ≼ F$. Portanto, a dominância fraca satisfaz somente o item ‘a’ acima. 

2.5.2 Ótimo de Pareto 

Um vetor de decisão F∗ é considerado ótimo de Pareto se ele pertence a um conjunto b e não 

existe um vetor de decisão F ≠ F∗ ∈ b que o domine. Matematicamente pode ser definido 

como: 

 ∄�: �T�F� < �T�F∗�. (2.4) 

Ainda pode-se afirmar que um vetor-objetivo b∗�F� é um ótimo de Pareto se F também for um 

ótimo de Pareto. 

 O conjunto de todos os vetores de decisão de Pareto ótimo é: 

 f∗ = {F∗ ∈ + | ∄F ∈ + ∶ F ≺ F∗}. (2.5) 

Este conjunto contém o conjunto de soluções nos problemas de otimização multiobjetivo. 

Dado um vetor-objetivo, b�F�, e o conjunto de solução de Pareto ótimo, f∗, então a 

fronteira de Pareto ótima, f+∗ ⊆ X, é definida por 

 f+∗ = {b = ��#�F∗�, �$�F∗�, … , �T�F∗��|F∗ ∈ f}. (2.6) 

Em outras palavras a fronteira de Pareto contém todos os vetores-objetivo correspondentes aos 

vetores de decisão que são não-dominados por algum outro vetor de decisão (Engelbrecht, 2006).  

2.6 Definição do Modelo de Otimização Multiobjetivo para uma 

WAN 

A otimização dos recursos providos pela WAN utilizará os seguintes tipos de entidades, a saber: 

• Equipamentos de transmissão: Representados pelos demais nodos intermediários 

sinalizados como “eqto”, correspondem ao maquinário eletro-eletrônico responsável 
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pelo envio e controle das informações trafegadas nos meios de transmissão. São 

exemplos de equipamentos: rádio digital, MUX digital, MODEM ótico, dentre outros. 

Dentre estes equipamentos, citamos alguns fabricantes dos modelos adotados: 

SIEMENS, ALCATEL, NEC, NERA, ALSTOM, ASGA. 

• Localidade da estação: Indicados como nodos-chave1 no grafo da Figura 2.5, 

correspondem às estações que abrigam os equipamentos de transmissão, identificadas 

pela sigla do nome da localidade em que se localizam (ex: BGI, MCO). As 

localidades podem ser dos seguintes tipos: estação repetidora, subestação 

transformadora/unidade administrativa, usina geradora de energia, e estação terminal 

da Embratel; 

• Meios de Transmissão: Representados nas arestas no grafo da Figura 2.5, os meios 

de transmissão correspondem aos dispositivos responsáveis pela transmissão da 

informação entre dois locais, tipicamente conectando dois equipamentos de 

transmissão existentes nos seus pontos extremos. São exemplos de meios de 

transmissão utilizados na WAN: linha de transmissão de energia em alta tensão, 

interface aérea, cabo OPGW sobre linhas de transmissão, cabo CFOA – SM – DD – 

G (dielétrico), bem como demais meios compartilhados de outras empresas; 

 
Figura 2.5: Criação de um grafo (à direita) contendo nodos (locais, equipamentos) e enlaces (conexões) de 
uma parte da WAN (à esquerda). 
 

                                                 
1 Os nodos-chave são os nodos que representam a localidade da estação e são apresentados na Figura 2.6 pelos 
nodos que estão em negrito. 
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Para cada tipo de entidade, existem diversos equipamentos com características distintas 

na rede. Cada equipamento físico (e suas particularidades) é, portanto, uma instância e seus 

dados deverão ser informados ao sistema de otimização. Isto também se aplica às arestas, 

portanto as suas características devem ser informadas previamente (por exemplo, estas 

informações poderiam ser capturadas de medições realizadas na rede). Por sua vez, o sistema de 

otimização utilizará tais informações de modo a encontrar as melhores alternativas para a 

alocação dos recursos da rede. Estes dados envolvem as características físicas do maquinário e 

possíveis informações que reflitam o estado de uso dos recursos, tais como: taxas de falhas, 

perdas de pacotes, capacidades utilizadas, atrasos de transmissão, tamanhos de filas, quantidade 

de portas necessárias ao enlace (para a representação de links agregados, por exemplo), dentre 

outros. É importante salientar que estes detalhes referentes aos equipamentos/dispositivos e 

meios de transmissão deverão ser fornecidos por um arquivo XML ao sistema de Otimização. 

De fato, a maximização da disponibilidade da rede é um dos principais objetivos a serem 

atingidos pelo processo de otimização da WAN. Portanto, o processo de escolha dos caminhos (e 

dispositivos) a serem selecionados para o envio das informações deverá (Ombuki, et. al., 2006): 

A. Priorizar a geração de caminhos com menor probabilidade de falha física (a 

combinação de fibras óticas e enlaces de rádio no mesmo fluxo diminui a 

confiabilidade do canal pois utiliza dispositivos adicionais, como o DID/DIO), 

considerando a probabilidade de falha (torna-se inativo) dos enlaces e nodos; 

B. Manter caminhos alternativos (reserva) para atuar nos casos de falhas de dispositivos; 

C. Possibilitar a comunicação entre qualquer par de localidades, a qualquer momento, 

garantindo requisitos mínimos de QoS para as aplicações existentes; 

D. Considerar o fluxo de dados (demanda) existente na rede, a saber: entre uma sede e 

outra da rede. Cada fluxo de dados pode ter uma prioridade associada; 

E. Obedecer às áreas de roteamento do protocolo OSPF, respeitando a sua interligação 

através do backbone da WAN (os roteadores de borda de cada área devem ter no 

mínimo uma porta ativa ligada no backbone); 

F. Utilizar no máximo  portas no nodo-roteador , devido às características de cada 

roteador; 

G. Utilizar a rede de transmissão como restrição para a geração de caminhos, isto é, um 

subconjunto da rede de transmissão deverá ser selecionado para compor a WAN. 

Formalmente, um problema de otimização multiobjetivo geral consiste em um número de 

objetivos a serem otimizados simultaneamente e que estão associados com certa quantidade de 

restrições de igualdade e desigualdade que devem ser obedecidas. Estes objetivos 

freqüentemente se relacionam de maneiras complexas e não-lineares (Kumar & Banerjee, 2005).  
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2.6.1 Funções-Objetivo 

Para a otimização de uma WAN, as variáveis de decisão indicarão quais enlaces da topologia de 

transmissão (tópico 2.6.G) estarão ativos para formar a topologia da rede. Assim, uma variável 

de decisão ��� terá o valor 1 se a otimização do modelo ativar a aresta �, �� e o valor 0 caso a 

aresta for desativada. Nota-se que, apesar desta escolha parecer simples, encontrar a melhor 

configuração de enlaces para compor a WAN é uma tarefa complexa, já que envolve a escolha 

do melhor subconjunto (de tamanho variável) de arestas em um grafo de tamanho (geralmente) 

de grande porte, tendo-se que atender todas as funções de otimização (muitas vezes conflitantes 

entre si) e todas as restrições do problema simultaneamente. Portanto, a saída do sistema 

informará quais enlaces devem estar ativos para atender aos fluxos de dados informados ao 

sistema, obedecendo às funções objetivo e suas restrições, em determinado instante de tempo. 

Portanto, considere a rede de transmissão convertida para um grafo (�), *� conforme 

monstrado na Figura 2.5, onde ) representa o conjunto de nodos e * representa o conjunto dos 

enlaces (links, meios de transmissão) disponíveis para transmissão. Note que alguns enlaces da 

rede de transmissão poderão estar desabilitados, portanto não pertencerão ao grafo (. As 

quantidades de nodos e enlaces presentes em ( serão representados por � e 
, respectivamente. 

Cada enlace será representado pelo par ordenado �, �� ∈ *, neste caso conectando um nodo  ao 

nodo �. Todo nodo deverá possuir um atributo indicando se ele representa uma localidade ou se 

representa um equipamento de transmissão de dados. 

Para a criação das funções-objetivo, faz-se necessário identificar os fluxos de dados 

(demanda) da WAN e informar, para cada fluxo �T ∈ + quais são os requisitos desejáveis de 

QoS, tais como: atraso máximo iT, probabilidade máxima de falhas fT, largura de banda 

necessária jkT, número de saltos NT. Estes requisitos dos fluxos devem ser fornecidos ao 

modelo de otimização e serão utilizados para atender ao tópico D da Seção 2.6, especificando os 

fluxos de dados existentes, no caso do estudo de caso desta dissertação, entre os roteadores das 

subestações e a sede regional, entre as gerências regionais e a sede, e assim por diante. A 

ferramenta de otimização deverá ser provida com os fluxos de dados que devem trafegar na rede 

(padrões de carga). Desta forma, o otimizador proposto no presente trabalho poderá realizar 

diversas simulações com padrões de carga distintos e verificar qual será a topologia desejável 

para cada caso. 

 A primeira função-objetivo, �#�F�, está relacionada com a otimização dos fluxos visando 

garantir os seus requisitos de QoS. Seja: 



Capítulo 2 – Suporte à Decisão 
 

19

 �#�F� = 3 3 �����,��⊂��∈6  (2.7) 

a função-objetivo que computa as somas dos atrasos de todos os fluxos da rede e, portanto, deve 

ser minimizada. Nesta função, ��� representa o atraso do enlace �, ��. De maneira análoga, a 

função 

 �$�F� = 3 3 -.����,��⊂��∈6  (2.8) 

computa o consumo de banda para todos os fluxos da rede e, portanto, deve ser minimizada. O 

consumo de banda necessário para cada enlace de um fluxo � é representado por -.��. 

 Conforme verificado no tópico A da Seção 2.6, a probabilidade de falhas é uma 

característica crucial que deve ser considerada na definição dos caminhos. A minimização da 

função-objetivo �&�F� atende a este requisito, calculando a soma das probabilidades de falha dos 

fluxos da rede. Note que todas as probabilidades de falhas ��� dos enlaces �, �� de um fluxo � 

em particular são acumuladas (multiplicadas entre si). 

 �&�F� = 3 m �����,��⊂� .�∈6  (2.9) 

 A otimização (minimização) da função-objetivo definida na Equação (2.10) favorece a 

criação de caminhos mais curtos com relação ao seu número de saltos (hops). A função n�;��ℎ���� computa o tamanho (número de saltos) de um fluxo �. 

 �'�F� = 3 n�;��ℎ�����∈6 . (2.10) 

2.6.2 Restrições 

As seguintes restrições, abordadas previamente na Seção 2.6, serão aplicadas à otmização da 

rede WAN: 

1. Atraso máximo i� por fluxo �. 

 0 ≤ 3 ��� ≤ i���,��⊂�  (2.11) 

2. Número máximo de saltos N� (hops) por fluxo �. 
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 0 ≤ 3 3 ��� ≤ N���,��⊂��∈6  (2.12) 

3. Consumo de banda máximo jk�� (capacidade) por enlace �, ��. 

 0 ≤ 3 -.����,��∈5 ≤ jk�� (2.13) 

4. Limitação da probabilidade de falha f� de um fluxo �. 

 0 ≤ m ��� ≤ f���,��⊂�  (2.14) 

5. Número máximo de portas (o� por roteador ou equipamento de transmissão  (tópico 

2.6.F). 

 ∀ ∈ )∗, 3 ��� ≤ (o���,��∈5  (2.15) 

Onde ) representa o conjunto dos nodos do grafo (, representando roteadores ou 

equipamentos de transmissão. 

6. Roteadores das áreas OSPF (roteadores de borda) deverão estar com pelo menos 1 

porta conectada ao backbone da WAN (tópico 2.6.E). 

 ∀ ∈ )p, 3 ��� ≥ 1�∈r]sTrtJZ  (2.16) 

onde )p representa o subconjunto dos nodos ) do grafo ( que são roteadores de 

borda das áreas OSPF. Uma possível implementação desta restrição poderia 

selecionar previamente os enlaces e roteadores do backbone nas variáveis de decisão. 
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Os problemas de otimização são em sua maioria tratados com um único objetivo, ou seja, a 

otimização deve ser realizada a partir de uma única função-objetivo que deve cumprir uma série 

de limitações que se baseiam em restrições do mundo real. Um problema de otimização com um 

único objetivo pode ser visto como segue (Donoso & Fabregat, 2007): 

Maximizar ou minimizar a função: 

 ��F� (3.1) 

que está sujeita a: 

 u�F� = 0 e (�F� ≤ 0 (3.2) 

É importante observar que a função a ser otimizada é ��F�, que pode ser maximizada ou 

minimizada para tal, e tem como parâmetro F que é um conjunto de variáveis independentes. As 

restrições do modelo deste caso são representadas pelas funções u�F� e (�F�. As soluções de 

um problema de otimização podem ser divididas em três conjuntos: conjunto universal, conjunto 

de soluções viáveis e conjunto de soluções ótimas (Donoso & Fabregat, 2007). Portanto, tem-se: 

• Conjunto universal – para este caso, todos os valores que F pode assumir pertencem ao 

conjunto e estes valores podem ser viáveis ou inviáveis; 

• Conjunto de soluções viáveis – este conjunto é composto por todos os possíveis valores 

de F os quais satisfazem as restrições u�F� e (�F�; 

• Conjunto de soluções ótimas – são os valores assumidos por F que, além de serem 

viáveis, são compatíveis com os valores ótimos (mínimos ou máximos) da função ��F�. 

 

Em redes de computadores, um exemplo que pode ser visto como otimização 

multiobjetivo é a diminuição do atraso de envio e, ao mesmo tempo, encontrar o caminho que 

contenha menor número de saltos. Desta forma, o problema pode ser visto como a minimização 

de duas funções-objetivo. Um modelo de otimização multiobjetivo pode ser visto como: 

Otimizar, minimizando ou maximizando a função: 

 +�F� = {�#�F�, �$�F�, … , �J�F�}. (3.3) 

sujeito a: 

 u�F� = 0 e (�F� ≥ 0. (3.4) 

Com a utilização da otimização multiobjetivo, múltiplas soluções são encontradas, onde 

nenhuma delas é melhor do que as demais com respeito aos objetivos. Esta é uma característica 
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muito comum em problemas multiobjetivo, ou seja, é desejável apresentar como solução um 

conjunto diversificado de resultados possíveis; estas diferentes soluções ocorrem pela 

necessidade de satisfazer as várias funções-objetivo simultaneamente. 

As próximas Seções mostram alguns métodos tradicionais utilizados para resolver problemas de 

otimização multiobjetivo. 

3.1 Modelos Clássicos de Otimização 

Há diversos métodos que podem ser utilizados para resolver problemas multiobjetivo usando, 

para tal, uma aproximação de problemas de objetivo único. Dentre eles, podemos citar: soma 

ponderada, v-restrição, distância para uma referência a um método de objetivo, métricas 

ponderadas, Benson. Uma explicação mais detalhada desses métodos pode ser vista nas sub-

seções a seguir. 

3.1.1 Soma Ponderada 

Este método consiste em criar um modelo de objetivo único associando pesos a cada uma das � 

funções-objetivo. Esse método de soma ponderada pode ter sua função multiobjetivo da seguinte 

forma (Donoso & Fabregat, 2007): 

Otimizar (minimizar ou maximizar): 

 +w�F� = 3 �����F�J
�x#  (3.5) 

que está sujeito a: 

 u�F� = 0 e (�F� ≥ 0 (3.6) 

 0 ≤ �� ≤ 1,  = {1, … , �} (3.7) 

 3 �� = 1J
�x#  (3.8) 

Neste caso observa-se que a função é multiplicada por um peso �� que possui valores 

entre 0 e 1. É importante notar que a soma de todos os pesos aplicados às funções deve ser 1. 
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3.1.2 ε-restrição 

Neste método, uma função é escolhida para ser otimizada enquanto que as demais funções 

tornam-se funções de restrição do modelo. Este modelo de otimização pode ser visto como 

(Donoso & Fabregat, 2007): 

Otimizar (minimizando ou maximizando): 

 ���F� (3.9) 

que está sujeito a: 

 �T�F� ≤ vT, � = 1, … , � e � ≠  (3.10) 

 u�F� = 0 e (�F� ≤ 0. (3.11) 

Neste caso, observa-se que somente a função  corresponde à função-objetivo que 

será otimizada, enquanto que as � − 1 funções são restrições e são limitadas pelos seus valores vT. A principal característica deste método está em encontrar o valor de vT para cada uma das 

funções, de modo que se obtenha diferentes valores de otimização para a função ���F�. 

3.1.3 Distância para uma Referência a um Método de Objetivo 

Este método se assemelha ao método da soma ponderada, tendo em vista que ambos visam 

transformar um problema de otimização multiobjetivo em um problema de otimização de 

objetivo único. Como o próprio nome indica, a função utilizada neste método é a distância. 

Então, a função multiobjetivo pode ser reescrita como segue (Donoso & Fabregat, 2007): 

Consiste na otimização (minimização ou maximização) de: 

 +w�F� = y3|z� − ���F�|{J
�x# |# {}

 (3.12) 

que está sujeito a: 

 u�F� = 0 e (�F� ≥ 0 (3.13) 

 1 ≤ � ≤ ∞. (3.14) 
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Para calcular a função multiobjetivo é necessário definir um valor para z� em cada uma 

das funções-objetivo. Outro valor que deve ser definido é o valor de �, que definirá a função 

distância a ser utilizada. 

3.1.4 Métricas Ponderadas 

Este método se assemelha ao método apresentado na Seção anterior, diferenciando-se pelo fato 

de cada função ser normalizada através do seu respectivo peso . Utilizando o método de 

métricas ponderadas, o modelo multiobjetivo pode ser visto da seguinte forma (Donoso & 

Fabregat, 2007): 

Otimizar: 

 +w�F� = y3 .�|z� − ���F�|{J
�x# |# {}

 (3.15) 

estando sujeito ainda a: 

 u�F� = 0 e (�F� ≤ 0 (3.16) 

 1 ≤ � ≤ ∞ (3.17) 

 0 ≤ .� ≤ 1,  = {1, … , �} (3.18) 

 3 .� = 1J
�x#  (3.19) 

3.1.5 O Método de Benson 

O método de Benson é semelhante ao método de métricas ponderadas da seção anterior, porém 

neste caso z faz referência a um valor que deve ser uma solução viável. Usando o método de 

Benson tem-se (Donoso & Fabregat, 2007): 

A otimização da função deverá ser a maximização: 

 +w�F� = 3 max �0, z� − ���F��J
�x#  (3.20) 

que está sujeita a: 
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 u�F� = 0 e (�F� ≤ 0 (3.21) 

 ���F� ≤ z� ,  = 1, 2, … , � (3.22) 

Um fato importante a ser observado é que este método utiliza a maximização para 

encontrar o resultado da função +w. Para este caso o objetivo da função será as restrições dadas 

pelo vetor z. 

3.2 Algoritmos Evolucionários 

Os algoritmos evolucionários baseiam-se na seleção natural para o seu processo de busca pela 

solução ótima, apoiando-se na teoria de que na natureza os mais aptos sobrevivem (Barros et. al., 

2007). De forma sucinta, na evolução natural tem-se um ambiente composto por uma população 

de indivíduos que lutam pela sobrevivência e reprodução. Cada indivíduo possui uma aptidão 

que deve ser determinada de acordo com o ambiente e indica o quão bom o indivíduo é para ter 

sucesso em alcançar os seus objetivos. Resumidamente, a aptidão representa suas chances de 

sobreviver e se multiplicar (Eiben & Smith, 2003). 

 Uma das características que diferenciam os modelos de AEs é a sua representação de 

forma que os Algoritmos Genéticos (AG) tem sua representação típica por strings sobre um 

alfabeto finito, as Estratégias de Evolução (EE) tem a representação dos indivíduos tipicamente 

através de vetores de valores reais, a Programação Evolucionária (PE) representando os 

indivíduos por máquinas de estados finitos e, por fim, a Programação Genética (PG) que define 

seus elementos a partir de árvores (Eiben & Smith, 2003). 

 Os algoritmos genéticos são inspirados, como o próprio nome sugere, nos processos 

genéticos de organismos biológicos para procurar soluções ótimas e sub-ótimas. 

Resumidamente, o seu funcionamento ocorre da seguinte forma: cada possível solução do 

problema é codificada em uma estrutura conhecida como cromossomo, que é composta por uma 

cadeia de bits ou símbolos. Estes cromossomos compõem os indivíduos, e o conjunto dos 

indivíduos representa uma população (ambiente). Ao longo de várias gerações eles são 

evoluídos, de maneira similar ao que acontece com os seres vivos, de acordo com o princípio da 

seleção natural e sobrevivência dos mais aptos. 

 O funcionamento geral de um algoritmo evolucionário é formado basicamente pelos 

passos da Figura 3.1, na qual podem ser observados os seguintes componentes (que serão melhor 

descritos posteriormente): 

• Representação – que corresponde à definição do indivíduo; 
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• Função de aptidão; 

• População; 

• Mecanismo de seleção de pais; 

• Operadores de variação: recombinação e mutação; 

• Mecanismo de seleção de sobreviventes – que se baseia em troca ou substituição de 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1: Passos de um Algoritmo Evolucionário. 

 

O pseudo-código que representa os passos do algoritmo evolucionário informados 

anteriormente pode ser visto na Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Pseudo-código do funcionamento do algoritmo evolucionário. 

3.2.1 Representação 

A representação, que indica como os indivíduos são definidos, é, na verdade, a ligação entre o 

“mundo real” e o “mundo AE”, ou seja, entre o “mundo real” e o ambiente do problema a ser 

resolvido. Os objetos que formam as possíveis soluções dentro do problema original são 

Seleção de Pais 

Seleção dos Sobreviventes 

Recombinação 

Mutação 

POPULAÇÃO 

PAIS 

FILHOS 

Término 

Inicialização 

INÍCIO 
    INICIALIZAR população c/ soluções candidatas aleatórias 
    AVALIAR cada candidato 
    REPETIR ATÉ( CONDIÇÃO DE PARADA ser satisfeita ) FAZER 
 1 SELECIONAR pais; 
 2 REMCOMBINAR pares de pais; 
 3 MUTAR os filhos resultantes; 
 4 AVALIAR os novos candidatos; 
 5 SELECIONAR indivíduos para a próxima geração 
    FIM REPETIR 
FIM 
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referidos como fenótipos e a sua codificação é o indivíduo dentro do algoritmo evolucionário 

que é conhecido como genótipo (Eiben & Smith, 2003). 

3.2.2 Função de Aptidão 

Essa função serve para associar uma medida de qualidade para os genótipos. O resultado desta 

função é a aptidão do respectivo indivíduo e representa o quão bom ele é para aquele ambiente. 

Os indivíduos mais aptos ao ambiente possuem maior chance de serem selecionados para 

recombinação e sobrevivência quando comparados aos indivíduos menos aptos. 

3.2.3 População 

A população em um algoritmo evolucionário é formada por indivíduos que representam 

possíveis soluções para o problema. Tem-se então que cada indivíduo é a unidade da população. 

O melhor indivíduo da população pode ser escolhido para semear a próxima geração e o pior 

indivíduo de uma população pode ser escolhido para ser substituído por um mais novo 

(geralmente melhor); esta informação de qualidade do indivíduo é baseada em sua função de 

aptidão (Eiben & Smith, 2003). 

 É importante perceber que um determinado valor de aptidão não necessariamente 

representa apenas um fenótipo e, por sua vez, um fenótipo não implica necessariamente na 

existência de um só genótipo. 

3.2.4 Mecanismo de Seleção dos Pais 

O principal objetivo da seleção dos pais é diferenciar, dentre os indivíduos, aqueles que são mais 

aptos, ou seja, os melhores indivíduos para permitir que eles gerem filhos potencialmente 

melhores do que os piores indivíduos da população atual e desta forma possam entrar para a 

próxima geração. Assim sendo, o mecanismo de seleção dos pais juntamente com o mecanismo 

de seleção dos sobreviventes são os responsáveis em “carregar” melhorias na qualidade da 

população ao longo das gerações. 

 Os indivíduos de maior qualidade possuem mais chances de serem selecionados para 

atuar como pais do que indivíduos com qualidade menor. Além disto, a chance de um indivíduo 

de menor qualidade ser selecionado não é zero e, portanto, existe a possibilidade dele ser 

selecionado como pai. 
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3.2.5 Operadores de Variação 

Os operadores de variação têm como função a criação de novos indivíduos tomando como base 

indivíduos antigos da população. Os operadores de variação nos algoritmos evolucionários são 

de dois tipos: 

• Recombinação – o operador de variação binária é conhecido como cruzamento ou 

recombinação. Baseando-se na biologia, onde a maioria dos organismos se reproduz 

de forma sexuada e outros poucos de maneira assexuada (Maynard-Smith, 1978; 

Maynard-Smith & Száthmary, 1995), este operador de variação faz uma 

recombinação entre dois pais (maneira sexuada), sendo realizada uma troca de 

informação entre esses dois genótipos gerando assim uma ou duas proles. O operador 

de recombinação com mais de dois pais também é matematicamente possível de 

realizar e sem grandes complicações para a implementação, porém não tem 

equivalência biológica (Eiben, 2000); 

• Mutação – Uma variação unária é comumente chamada de mutação. Esse operador 

recebe um genótipo e devolve-o com uma ligeira modificação. A mutação é sempre 

estocástica, desta forma sua saída (o filho) depende das conseqüências de uma série 

de escolhas aleatórias. 

3.2.6 Mecanismo de Seleção de Sobreviventes (Reposição) 

O mecanismo de seleção de sobreviventes definirá quais serão os indivíduos que, baseados em 

sua qualidade, serão utilizados na próxima geração da população. Em alguns casos, a escolha dos 

indivíduos para a próxima geração é baseada na idade dos indivíduos. 

3.3 Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo 

Conforme analisado até o presente momento nesta dissertação a otimização de uma rede WAN 

consiste em satisfazer uma série de métricas de qualidade de serviço (QoS) que devem formar as 

funções-objetivo do problema a ser resolvido, desta forma, tem-se a possibilidade de utilizar os 

algoritmos evolucionários para solucionar problemas dessa natureza devido à capacidade dos 

AEs de permitir a geração de vários elementos do conjunto ótimo de Pareto (Coello Coello et. 

al., 2007). 

 O conceito de dominância de Pareto é utilizado para a abordagem multiobjetivo, 

substituindo a simples comparação uni-objetivo de diferentes soluções. Para formalizar a 
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dominância de Pareto, consideremos um problema de minimização multiobjetivo que pode ser 

expresso pela seguinte equação: 

 min���F� = I�#�F�, �$�F�, … , ���F� K�, (3.23) 

Onde ���F� é a -ésima de � funções objetivo (exemplos destas funções poderiam ser o custo e o 

número de saltos em uma rede) e � é uma possível solução que satisfaz o problema. 

 Supondo-se que existam duas soluções distintas quaisquer (� e �), elas podem se 

relacionar da seguinte forma: 

• No caso de ����� ≤ �����|∀ = 1, … � e ����� < ����� para algum , então � é dito 

estritamente dominante de  que pode ser visto pela expressão � ≺ �; 

• Ou, se ����� ≤ �����|∀, � é fracamente dominante de � e pode ser representado por � ≼ �. 

Desta forma, tem-se que caso  não seja dominado por  e este não seja dominado por , 

então ambas variáveis são tidas como soluções não-dominadas. Pode-se observar assim que 

problemas multiobjetivo possuem mais de uma solução ótima e esse conjunto de soluções é 

denominado de frente ótima de Pareto que é uma composição de soluções não-dominadas por 

qualquer possível solução. 

Os algoritmos evolucionários são técnicas muito utilizadas para resolver problemas de 

otimização multiobjetivo por lidar simultaneamente com um conjunto de possíveis soluções 

conhecido como população. Com esta característica, os AE conseguem encontrar diversos 

membros do conjunto ótimo de Pareto em uma única execução do algoritmo, ao invés de terem 

que realizar uma série de execuções como em algumas outras técnicas tais como técnica de 

programação matemática convencional (Coello Coello et. al., 2007). 

Os algoritmos evolucionários multiobjetivo (multi-objective evolutionary algorithms - 

MOEA) podem ser definidos como o conjunto de objetivos múltiplos sendo simultaneamente 

otimizado. Pode-se dividir o funcionamento de um AE geral e o de um MOEA, em tarefas 

(Coello Coello et. al., 2007) conforme verificado nas Figura 3.3 e Figura 3.4, respectivamente. A 

principal diferença entre um AE geral e um MOEA está na Tarefa 2, onde no MOEA são 

computadas  funções de aptidão (uma para cada objetivo) onde � ≥ 2. Como se espera um 

único valor de aptidão para que seja realizada a seleção, então é necessário um processamento 

adicional para que seja possível transformar soluções de vetores de aptidão do algoritmo 

evolucionário multiobjetivo em um valor escalar (Figura 3.4, Tarefa 2a). 
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Figura 3.3: Tarefas de um algoritmo evolucionário geral. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Tarefas de um algoritmo evolucionário multiobjetivo. 

3.4 MOEA para Redes de Computadores 

Um exemplo de utilização de algoritmos evolucionários multiobjetivo para redes de 

computadores poderia utilizar o número de saltos e o atraso como funções-objetivo. Tomando-se 

como base a Figura 3.5, que contém um exemplo de uma topologia de rede, a codificação do 

cromossomo que representa o caminho de origem (nodo ) ao destino (nodo ) é armazenada em 

um vetor que contém todos os nodos que fazem parte do caminho. A Figura 3.6 mostra a 

representação de um cromossomo formado pelos nodos 	, �#, �$, … , �� , … , n. A Figura 3.7 

representa as cinco possíveis soluções (Donoso & Fabregat, 2007) para a Figura 3.5, 

considerando 	 = 1 e n = 5. 

 

 
 
 
 

Figura 3.5: Topologia da rede. 
 
 
 

Figura 3.6: Representação de um cromossomo. 
 
 

Tarefas de AE geral: 
1. Inicializar População 
2. Avaliar Aptidão 
3. Recombinação 
4. Mutação 
5. Seleção 

1 2 3 4 5 2 
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Tarefas de MOEA: 
1. Inicializar População 
2. Avaliar Aptidão 
    2a. Vetor/Transformação Aptidão 
3. Recombinação 
4. Mutação 
5. Seleção Repetição 
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Figura 3.7: Cinco possíveis soluções. 
 

Para se estabelecer uma população inicial para o problema, pode-se utilizar um algoritmo 

de busca em grafo, encontrando vários caminhos do nodo de origem  para o nodo de destino n. 

Desta forma, não serão encontrados todos os possíveis caminhos, assim os caminhos que não 

forem encontrados tenderão a aparecer na população após os procedimentos de cruzamento e 

mutação. 

A seleção de um indivíduo é realizada através de uma probabilidade atribuída a cada 

indivíduo, selecionando dentre aqueles que não são dominados na geração atual (em uma 

interação do algoritmo). 

 São selecionados dois indivíduos e, a partir deles, serão geradas proles. Verifica-se a 

probabilidade de cruzamento para determinar se a recombinação ocorrerá. Caso positivo, pode-se 

escolher um ponto de corte aleatoriamente localizado em qualquer posição do cromossomo que 

se localize após o nodo de origem 	 e antes do nodo de destino n. 

 Uma vez que o ponto de corte foi determinado, a prole é obtida selecionando a parte 

esquerda do primeiro pai e combinando-a com a parte direita do segundo pai, gerando assim um 

novo indivíduo (prole). Pode-se ainda obter um segundo filho contendo a parte esquerda do 

segundo pai combinada com a parte direita do primeiro indivíduo, como observado na Figura 

3.8. Após a geração das proles, a sua viabilidade é geralmente calculada (ou considerada) na 

função de aptidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Exemplo de cruzamento. 
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O funcionamento do operador de mutação ocorre da seguinte forma: primeiramente é 

necessário verificar a probabilidade de mutação – que geralmente é muito pequena – 

determinando se um indivíduo sofrerá mutação. No caso da mutação ocorrer, determina-se um 

ponto de corte que pode ser fixo para todas as mutações ou, como ocorre na maioria das vezes, 

obtem-se este ponto de forma probabilística. Para aplicar a mutação no exemplo anterior, 

seleciona-se um ponto no indivíduo e então a parte do indivíduo existente entre o nodo de 

origem 	 até o ponto de corte �� é mantido e a partir de �� é feita uma nova busca no grafo para 

encontrar um novo caminho de �� ao nodo de destino n. O funcionamento de um operador de 

mutação pode ser visto na Figura 3.9. 

 

 

 

Figura 3.9: Exemplo do operador de mutação. 

3.5 Problema de Otimização no Mundo Real 

Nos últimos anos, as pesquisas voltadas para a solução de problemas através da utilização de 

métodos de computação evolucionária cresceram radicalmente. Muitos problemas encontrados 

na literatura possuem objetivo único, ou seja, durante o procedimento de otimização deseja-se 

otimizar somente uma função. No entanto, muitos problemas de otimização do mundo real são 

multiobjetivo, existindo, portanto, mais de uma função-objetivo e possivelmente várias 

restrições. Neste tipo de problema, o objetivo da otimização é encontrar um resultado ótimo para 

uma composição das funções, um resultado com soluções não-dominadas. 

A presente dissertação lida com um problema de otimização, onde deseja-se encontrar 

uma configuração ótima da WAN. Para realizar tal tarefa, faz-se necessário definir quais serão as 

funções-objetivo, do ponto de vista do sistema, além de identificar as funções que serão 

maximizadas ou minimizadas. 

 Pode-se comparar a otimização clássica e a computação evolucionária. A otimização 

clássica (OC) tem obtido mais sucesso do que os algoritmos evolucionários em problemas 

lineares, quadráticos, unimodais e outros problemas especializados, enquanto que os AEs têm 

mostrado maior eficiência em problemas não-diferenciáveis, multimodais e problemas contendo 

ruído (Eiben & Smith, 2003). 

 Estas técnicas diferem-se principalmente no processo de busca e informação sobre o 

espaço de busca utilizado para orientar o processo de descoberta: 
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• O processo de busca: na otimização clássica são utilizadas regras determinísticas para 

mover de um ponto no espaço de busca para o próximo ponto. Portanto, na OC o 

processo de busca é seqüencial enquanto que nos AEs uma busca paralela é realizada 

neste espaço de busca; 

• Informação de superfície de busca: na OC são utilizadas derivadas da informação, 

geralmente de primeira ou segunda ordem, do espaço de busca para guiar o caminho 

para o ótimo. Entretanto, os AEs não utilizam informações derivadas, pois a busca é 

guiada através dos valores de aptidão (fitness) dos indivíduos. 

Algumas técnicas foram propostas com o uso de algoritmos evolucionários visando 

solucionar algum problema de otimização multiobjetivo. Um desses métodos é o de agregação 

que combina os objetivos dentro de uma função escalar maior que é utilizada para se calcular o 

fitness. Estes métodos não serão considerados para a otimização de redes WAN por não terem 

sido projetados para encontrar uma família de soluções. 
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Capítulo 4  

Solução do Roteamento 
 

O objetivo deste capítulo é propor a solução por árvores para o problema estático de 

objetivo único. Capítulo importante para encontrar soluções entre dois pontos específicos na 

rede. 
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Árvores são estruturas de dados compostas por um elemento principal conhecido por raiz, que 

possui ligações para outros elementos que são chamados de ramos ou filhos. Os ramos levam a 

outros elementos que possuem outros ramos. Já os elementos que não possuem filhos são 

chamados de nó folha ou nó terminal. Uma maneira de diferenciar árvores é através do seu 

número máximo de ramos, onde este número é chamado de ordem da árvore (Cormen et. al., 

2007). 

 Uma árvore pode ser definida ainda como sendo um conjunto finito o de vértices ou nós, 

onde o = 0 representa uma árvore vazia ou nula. No caso de o ≠ 0, a árvore possuirá o nó raiz � 

e os elementos restantes são particionados em ; ≥ 1 conjuntos distintos (sub-árvores de �), mas 

pode-se observar que cada um destes conjuntos formam, por sua vez, uma árvore (Cruz, 1999). 

 Se  for um nó da árvore o, então oJ indica uma sub-árvore de o que tem como raiz o 

nó �, que é o nó pai dos nós �#, �$, … , �T (nós irmãos) da sub-árvore oJ, estando todos os filhos 

em um mesmo nível hierárquico. 

 Um caminho da árvore é composto por uma seqüência de nós consecutivos 

(�#, �$, … , �T) de forma que �� é pai de ��p#. Os vértices � deste caminho formam � − 1 pares, 

portanto o comprimento de um caminho pode ser encontrado por � − 1 (Cruz, 1999). 

 As árvores são organizadas em níveis, onde o primeiro nível é 0 (nível do nó raiz) e os 

outros nós possuem um nível que é uma unidade maior que o nível de seu pai. 

4.1 Árvore de Busca 

O funcionamento da árvore de busca será baseado no exemplo de Russell & Norvig (2004), que 

utiliza um mapa simplificado da Romênia (Figura 4.1). Como exemplo de árvore de busca, a 

Figura 4.2 mostra algumas das expansões na árvore de busca para encontrar uma rota de origem 

em Arad e término em Bucareste. Para a árvore ser montada, é necessário eleger o nó raiz como 

sendo o nó de busca que representa o estado inicial (no exemplo, o nó raiz é Arad). A cada 

adição de um novo nó, uma consulta é realizada para verificar se aquele é um nó objetivo (no 

exemplo, Arad não é o nó objetivo) e, se o objetivo não for alcançado neste passo, será 

necessário continuar a busca através de outros estados, ou seja, é necessário ser feita uma 

expansão do nó atual. Para tal, uma função sucessor é aplicada a este nó para que seja gerado um 

novo conjunto de nós para representar os próximos estados possíveis. No exemplo, são 

encontrados três novos nós: Sibiu, Timisoara e Zerind. A partir dessas três localidades, uma 

escolha é realizada para se decidir qual nó é necessário fazer uma consideração adicional, ou 

seja, qual nó deve ser expandido. Vale ressaltar que um nó é uma estrutura de dados utilizada 
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para representar a árvore de busca enquanto que o estado é equivalente a uma configuração do 

mundo. 

O principal ponto da busca é seguir uma opção agora e deixar as demais opções 

reservadas para serem consultadas posteriormente se a primeira opção selecionada não levar à 

solução. No exemplo citado anteriormente, se a escolha fosse Sibiu, como ela não é o estado 

objetivo então expande-se as opções possíveis de busca com Arad, Fagaras, Oradea e 

RimnicuVilcea, desta forma pode-se escolher qualquer um desses estados ou retroceder um nível 

na busca e escolher Timisoara ou Zerind. A escolha de qual estado deverá ser expandido é 

determinada pela estratégia de busca. É importante salientar que um nó que não possui 

sucessores na árvore é chamado de nó folha. 

 

 
Figura 4.1: Grafo representando o mapa simplificado de parte da Romênia como a distância em linha reta 
entre cada uma das cidades. 
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Figura 4.2: Árvores de busca parciais que fazem o caminho de Arad a Bucareste. 

 

 Um nó pode ser representado de diversas maneiras. Destacamos a representação utilizada 

em Russell & Norvig (2004), que define um nó como sendo uma estrutura com cinco 

componentes básicos: 

• ESTADO – O estado correspondente ao nó dentro do seu espaço de estados; 

• NÓ-PAI – O nó antecessor ao nó atual na árvore de busca; 

• AÇÃO – A ação que foi feita pelo pai para gerar o nó atual; 

• CUSTO-DO-CAMINHO – O custo do caminho desde sua origem (estado inicial) até 

o nó; 

• PROFUNDIDADE – A quantidade de nós desde o estado inicial até o nó. 

Nas Seções a seguir, algumas técnicas de busca em árvores serão analisadas. Tais 

técnicas podem ser utilizadas como estratégia de busca para tornar possível a geração de uma 

árvore a partir do grafo derivado da topologia física de rede de computadores. 

4.2 Busca sem Informação 

A busca sem informação, também conhecida muitas vezes como busca cega, se caracteriza pela 

inexistência de informações sobre qual sucessor de um nó é mais promissor para atingir o seu 

objetivo. Alguns tipos de busca sem informação incluem: busca em extensão ou amplitude, 

busca de custo uniforme, busca em profundidade, busca em profundidade limitada, busca de 

aprofundamento iterativo em profundidade e busca bidirecional, as quais serão tratadas nas 

Seções a seguir. 
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4.2.1 Busca em Extensão 

A busca em extensão, também chamada de busca em largura ou amplitude, funciona basicamente 

através de uma pesquisa inicializada no nó raiz que é expandido primeiro e, logo após a sua 

expansão, todos os seus sucessores são expandidos, prosseguindo com a expansão dos sucessores 

desses nós, e assim por diante. Desta forma, pode-se observar que todos os nós de uma dada 

profundidade são expandidos antes que os nós do próximo nível sejam expandidos, ou seja, 

todos os nós que estão em uma profundidade � serão expandidos antes dos nós que se encontram 

em uma profundidade � + 1 (Russell & Norvig, 2004). 

 A busca em extensão é caracterizada como uma busca exaustiva, já que ela pesquisa os 

elementos de uma árvore por inteiro, sem considerar o seu alvo de busca. Esta busca não utiliza 

heurística para orientá-la. 

 Levando em consideração que todos os nós filhos obtidos pela expansão de um nó são 

colocados em uma fila FIFO (first-in-first-out), esta fila é conhecida como container “fechado”. 

Os nós que ainda não foram examinados ficam dispostos em um container (este pode ser um fila 

ou até mesmo uma lista ligada) que é conhecido como “aberto”. Uma vez que esses nós que 

estão no container “aberto” são examinados, eles passam para o container “fechado”. 

4.2.2 Busca de Custo Uniforme 

A busca de custo uniforme é muito semelhante à busca em extensão ou amplitude, porém ao 

invés de utilizar o nó que foi primeiramente expandido que está na lista aguardando 

processamento, ela seleciona o nó de menor custo (@�)�) para ser expandido. Se algumas 

condições forem cumpridas, a primeira solução encontrada será a menos custosa. Uma condição 

a ser considerada poderia ser: um caminho nunca deve ser posto em ordem decrescente, ou seja, 

conforme “caminhamos” no percurso da árvore o custo nunca deve diminuir. Essa regra pode ser 

vista como se segue: 

 @�N�,
		��� ≥ @�)�, (4.1) 

sabendo-se que em todos os nós ), @�)� é o custo conhecido de ir da raiz até o nó ) (Russell & 

Norvig, 2004). 

 É importante perceber que se todos os custos de passos forem iguais, essa busca será 

idêntica à busca em extensão. 
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4.2.3 Busca em Profundidade 

A busca em profundidade é caracterizada pela exploração do nó mais profundo na borda atual da 

árvore de busca, ou seja, a busca inicia-se por um nó ) e, em seguida, é visitado o primeiro nó 

sucessor de ) ()�). Após )� ser visitado, expande-se o primeiro )� sucessor a )� e assim por 

diante, até que não se tenha mais sucessores nesta borda da árvore. Na medida em que esses nós 

são totalmente expandidos, eles são retirados da borda e então a busca volta para o nó vizinho 

mais raso (o nó pai daquele que foi retirado) que ainda tem sucessores que não foram explorados. 

 Quando a pesquisa é feita de forma não recursiva, todos nós expandidos recentemente são 

adicionados a uma fila, também conhecida como fila last-in-first-out (LIFO), para que seja 

realizado a exploração. 

 Esta busca tem requisitos de memórias muito pequenos. Para esta pesquisa, é necessário 

armazenar um único caminho que vai da raiz até um nó folha mais um conjunto de nós irmãos, 

restantes no caminho, que ainda não foram expandidos. Um nó sai da memória quando ele é 

expandido e seus nós descendentes tenham sido completamente explorados. Vale frisar que a 

busca em profundidade não é ótima (Russell & Norvig, 2004), pois devem ser evitadas quando 

as árvores são muito profundas. Estudos também são feitos em relação a técnicas de buscas 

limitadas pela memória (Korf, 1995). 

4.2.4 Busca em Profundidade Limitada 

A busca em profundidade limitada assemelha-se à busca em profundidade; a principal diferença 

consiste em colocar um corte na profundidade máxima de um caminho na árvore de busca. Essa 

modificação pode ser vista da seguinte maneira: quando um determinado nó é removido da pilha 

e ele estiver na máxima profundidade permitida ele não gera filhos, desta forma a pilha de nós 

não é modificada. Assim, o próximo estado a ser expandido é aquele contido no nó presente no 

topo da pilha que pertence, portanto, a um nível de profundidade menor do que o nó anterior na 

árvore de busca. 

 A solução encontrada por este tipo de busca não dá a garantia de ser a melhor solução 

possível, desta forma este método de busca é completo, ou seja, este método garante encontrar 

uma solução se ela existir dentro da profundidade limite. 

4.2.5 Busca de Aprofundamento Iterativo em Profundidade 

Esta busca geralmente é utilizada em combinação com a busca em profundidade. A busca de 

aprofundamento iterativo encontra o melhor limite de profundidade através do aumento 
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gradativo do limite, ou seja, inicialmente o limite seria 0, em seguida seria 1, depois seria 2 e 

assim por diante até que o objetivo seja encontrado (Russell & Norvig, 2004). O objetivo será 

atingido quando o limite de profundidade alcançar �, ou seja, a profundidade do nó objetivo 

mais raso.  

Portanto, este algoritmo faz a combinação da busca em profundidade com a busca em 

amplitude, obtendo assim uma solução completa e ótima. Além disto, esta busca não consome 

muita memória. 

4.2.6 Busca Bidirecional 

Como o próprio nome indica, a busca bidirecional é realizada a partir de duas buscas 

simultâneas. Uma busca será feita pela direita do estado inicial enquanto que a outra será feita 

em um caminho inverso inicializando no objetivo. A busca terá fim quando as duas buscas se 

encontrarem em um ponto intermediário (Pohl, 1969 e 1971). A Figura 4.3 representa um 

esquema de uma busca bidirecional que está muito próxima de ter sucesso, tendo em vista que o 

sucesso se dá quando uma ramificação inicializada a partir do nó inicial encontra-se com uma 

ramificação que teve início em um nó objetivo (Russell & Norvig, 2004). 

 

 
Figura 4.3: Esquema de uma busca bidirecional. 

4.3 Busca com Informação (Heurística) 

Diferentemente das buscas sem informação, a busca com informação utiliza a definição do 

problema junto com o conhecimento específico sobre ele para achar a solução. A heurística é 

uma técnica que melhora a eficiência de um processo de busca. Um processo de busca heurística 

se caracteriza por apontar para direções promissoras e tem como desvantagem poder deixar de 



Capítulo 4 –Solução do Roteamento 42

fora pontos de interesse para determinado indivíduo. O uso de soluções heurísticas para 

resolução de problemas aparece em um primeiro ensaio de Simon & Newell (1958). 

 Os seguintes métodos de busca informada serão tratadas a seguir: busca gulosa pela 

melhor escolha, busca A* e busca heurística limitada pela memória. 

4.3.1 Busca Gulosa pela melhor escolha 

A busca gulosa pela melhor escolha visa minimizar o custo estimado para alcançar o objetivo. 

Ela é muito semelhante a uma busca em profundidade utilizando backtracking, que é a 

capacidade que um programa possui de seguir um ramo e no caso de chegar ao fim sem 

encontrar o que estava procurando, retornar ao início para tentar outro ramo. Ela tenta expandir o 

nó que se localiza mais próximo à meta, com isso tenta-se chegar à solução mais rapidamente. 

 A busca gulosa tem um custo mínimo porque não expande nós fora do caminho. A 

solução gerada por essa busca não é necessariamente uma solução ótima global pois nem sempre 

um conjunto de escolhas locais ótimas leva a uma opção ótima global. 

Na busca gulosa, os nós são avaliados usando apenas uma função heurística: ���� =ℎ���. O exemplo de Russell & Norvig (2004) ilustra como funciona a busca gulosa, onde é 

utilizada a heurística de distância em linha reta que é conhecido como ℎ���. No exemplo, o 

objetivo é a cidade de Bucareste, assim é necessário conhecer a distância em linha reta até esta 

cidade. As distâncias utilizadas podem ser vistas na Tabela 4.1. O exemplo de Russell & Norvig 

(2004) mostra o progresso de uma busca gulosa pela melhor escolha. 

Tabela 4.1: Valores de  - distância em linha reta até Bucareste. 

Cidade Distância até 

Bucareste 

Cidade Distância até 

Bucareste 

Arad 366 Mehadia 241 

Bucareste 0 Neamt 234 

Craiova 160 Oradea 380 

Dobreta 242 Pitesti 100 

Eforie 161 Rimnicu Vilcea 193 

Fagaras 176 Sibiu 253 

Giurgiu 77 Timisoara 329 

Hirsova 151 Urziceni 80 

Iasi 226 Vaslui 199 

Lugoj 244 Zerind 374 
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Figura 4.4: Progresso de uma busca gulosa pela melhor escolha até chegar em Bucareste. Para fazer-se essa 
busca é utilizado a distância em linha reta ( ). Em cada nó é representado o seu valor de . 

 

No exemplo, emprega-se o valor de ℎ��� para encontrar um caminho com origem em 

Arad e chegada em Bucareste. Como a escolha do caminho é feita a partir do menor caminho, 

então o primeiro nó a ser explorado na Figura 4.4 (extraída de Russell & Norvig, 2004) é o de 

Sibiu que tem menor distância para Bucareste do que as cidades de Zerind ou Timisoara. 

Prosseguindo a busca o próximo nó a ser expandido será o de Fagaras por ser o mais próximo, e 

por fim Fagaras gera Bucareste, desta forma chegando ao fim da busca já que esta cidade é o 

objetivo. Este caminho não é ótimo já que o caminho por Rimnicu Vilcea e Pitesti economizaria 

32 quilômetros. 

4.3.2 Busca A*: Minimizando o Custo Total Estimado da Solução 

A busca A* é a técnica de busca mais amplamente utilizada. A função de avaliação desta busca é 

dada através de: 

 ���� = @��� + ℎ���, (4.2) 

onde @��� representa o custo para alcançar cada nó e ℎ��� o custo para ir do nó até o objetivo. 

Desta forma percebe-se que esta busca tenta minimizar o custo local combinado com o custo de 

atingir a meta diretamente (Russell & Norvig, 2004). A busca A* foi inicialmente proposta no 
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trabalho de Hart et. al. (1968) e teve sua correção no ensaio de Hart et. al. (1972). Estudos como 

o de Dechter & Peral (1985) comprovam a eficiência deste modelo de busca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5: Progresso de uma busca A* para chegar em Bucareste. Todos os nós mostram os valores 

. 
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O exemplo de (Russell & Norvig, 2004) ilustra o funcionamento desta busca. Este 

exemplo também utiliza a distância em linha reta de uma cidade até chegar a Bucareste. Os 

valores de @ são calculados a partir dos custos de cada passo da Figura 4.1, enquanto que os 

valores de ℎ��� são os mesmos valores da Tabela 4.1. 

 A Figura 4.5 mostra o progresso de uma busca A* para Bucareste. Depois de expandir 

Fagaras, Bucareste já aparece como um nó sucessor mas a sua função de custo é 450, ou seja, é 

mais alto que os 417 de Pitesti, desta forma Pitesti é expandido e logo em seguida é encontrado 

um nó sucessor Bucareste que é o objetivo, fazendo com que a busca seja finalizada. 

4.4 Algoritmos de Busca Local e Problemas de Otimização 

Para encontrar uma solução nas buscas vistas até agora, é necessário manter um ou mais 

caminhos na memória e as alternativas que foram exploradas em cada ponto ao longo do 

caminho são registradas, além das alternativas que ainda faltam ser exploradas. Nestas buscas 

anteriores, o objetivo encontrado indica que o caminho até este objetivo é uma solução para o 

problema. Porém, em alguns problemas o caminho até o objetivo é irrelevante. 

 As buscas locais ocupam pouquíssima memória (normalmente uma quantidade 

constante). Diferentemente das buscas anteriores, a busca local pode encontrar soluções 

razoáveis em grandes ou infinitos espaços de estados. Essa busca é útil para resolver problemas 

de otimização, onde o objetivo é encontrar a melhor solução de acordo com uma função objetivo. 

Duas técnicas de busca local serão abordadas: Subida de Encosta e cozimento Simulado. 

4.4.1Busca de Subida de Encosta 

Esta estratégia de busca é considerada a mais simples e popular, ela é baseada na busca em 

profundidade. Ela caracteriza-se por ser um método de busca local que está baseada na idéia de 

que o objetivo deve ser atingido com o menor número de passos. Logo, a heurística desta busca 

considera que o número de passos para chegar a um objetivo é inversamente proporcional ao 

tamanho destes passos. 

 O algoritmo de busca de subida de encosta é nomeado por se mover no sentido do valor 

crescente, isto é “encosta acima”. O final do algoritmo é dado quando é alcançado um “pico” em 

que nenhum vizinho tem valor mais alto. Este algoritmo só guarda em sua estrutura de dados o 

nó atual, o registro de estado e o valor de sua função objetivo, não precisando manter uma árvore 

de busca. 

 A subida na encosta pode ficar paralisada devido (Russell & Norvig, 2004) a: 
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• Máximos locais – Entendido como um pico mais alto que todos seus estados vizinhos, 

embora possa ser mais baixo que o máximo global. Assim, um algoritmo de subida de 

encosta que encontrar a vizinhança de um máximo local, que não é global, não pode 

ser deslocado em direção ao pico, ficando paralisado no máximo local, sem ter para 

onde ir; 

• Picos – Os picos formam um conjunto de máximos locais que dificultam 

significativamente a navegação para algoritmos gulosos; 

• Platôs – Esse pode ser um máximo local plano, onde não há nenhuma saída encosta 

acima, a partir da qual seja possível progredir. 

4.4.2 Busca de Cozimento Simulado 

Um ponto fraco no algoritmo de busca de encosta é que ele nunca faz movimentos “encosta 

abaixo”, ou seja, ele não procura por valores mais baixos, desta forma o algoritmo pode ficar 

paralisado em um máximo local. Para solucionar este problema, uma escolha aleatória de 

sucessores poderia ser utilizada, contudo isto pode tornar o algoritmo ineficiente (Russell & 

Norvig, 2004). Portanto, a busca de cozimento simulado visa juntar essas duas técnicas. 

 O cozimento simulado é uma técnica de Inteligência artificial de busca estocástica que se 

baseia no fenômeno físico do cozimento, que é um processo usado para temperar ou endurecer 

metais/vidro aquecendo-os a uma alta temperatura e esfriando-os lentamente, procurando assim 

um estado de mínima energia. No cozimento simulado, uma função objetivo longe de seu ótimo 

é lentamente “resfriada” visando atingir o estado onde esta função objetivo seja mínima, ou seja, 

ao contrário da subida de encosta, a busca mostrada nesta Seção visa minimizar o custo ao longo 

do processo de resfriamento. 

4.5 Resultados de Caminhos a partir da Busca com Árvores 

Os resultados descritos nesta seção foram encontrados a parti da execução da Busca A*, para a 

rede ilustrada na Figura 4.6, que é semelhante a Figura 2.5, adicionando no grafo as distâncias 

entres dos nodos em km. 

 Na execução deste teste foi encontrado um caminho com origem em GVM e destino em 

PTU. A ilustração para o resultado obtido a partir da execução da busca A* foi dividida em duas 

figuras: Figura 4.7 e Figura 4.8. Para se chegar a solução (caminho) levou-se em consideração a 

distância entre cada um dos equipamentos da rede de transmissão e foram utilizadas duas 

funções de distância: @��� a distância para alcançar cada nodo e ℎ��� sendo a menor distância 

para se chegar do nodo atual até o nodo objetivo (PTU). O último passo mostrado na Figura 4.8 é 
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obtido através do processo mostrado nos passos anteriores até que se chegue a nodo de destino 

(PTU). 

 
Figura 4.6: Grafo (à direita) contendo nodos (locais, equipamentos) e enlaces (conexões) com as distâncias em 
km entre os nodos de uma parte da WAN (à esquerda). 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7: Os três primeiros passos da busca A* para a obtenção do caminho com origem em GVM e destino 
em CMD. 
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Figura 4.8: Os dois passos finais para encontrar o caminho através da busca A*. 
 

Observe que o caminho encontrado através deste tipo de técnica leva somente em 

consideração um objetivo, menor distância percorrida até o determinado momento da busca, 

desta forma esse tipo de solução não se tornou adequada para o propósito da otimização da 

WAN desta dissertação, que visa encontrar uma solução ótima em relação a mais de uma métrica 

de QoS. 
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Capítulo 5  

SPEA Aplicado a Otimização de Rede 

de Computadores 
 

O SPEA é descrito neste capítulo e mostrado como solução para a otimização de 

redes de longa distância para esta dissertação. 
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O algoritmo evolucionário de força de Pareto combina várias características dos AEs 

multiobjetivo propostas anteriormente na literatura, em uma técnica única. Zitzler & Thiele 

(1999) descrevem quatro principais características do SPEA: 

1. Armazenamento, a cada geração, de soluções não-dominadas externamente, chamado 

conjunto não-dominado externo. Assim, a população sofre uma contínua atualização; 

2. Avaliação da aptidão de um indivíduo depende do número de pontos externos não-

dominados que o dominam; 

3. A preservação da diversidade da população utiliza o relacionamento de dominância 

de Pareto; 

4. O procedimento de agrupamento é empregado a fim de reduzir o conjunto não-

dominado sem que seja destruída a sua característica. 

O SPEA utiliza uma mistura entre algumas técnicas já estabelecidas com algumas 

técnicas recentes, com o objetivo de encontrar múltiplas soluções ótimas de Pareto em paralelo. 

As semelhanças com algoritmos já existentes citadas por Zitzler & Thiele (1999) são: 

1. Armazena externamente soluções não dominadas encontradas por medida de algumas 

funções-objetivo; 

2. Usa o conceito de dominância de Pareto com o intuito de atribuir um valor de aptidão 

escalar para os indivíduos; 

3. A realização de agrupamentos reduz o número de soluções não-dominadas sem que as 

suas características sejam destruídas. 

Zitzler & Thiele (1999) destacam quatro pontos principais do SPEA ao compará-lo com 

os demais algoritmos evolucionários: 

1. Combina as principais características de AEs; 

2. A aptidão de um indivíduo é definida a partir de soluções do conjunto de soluções 

não-dominadas; 

3. Todas as soluções participantes do conjunto de soluções não-dominadas participam 

do processo de seleção de pais e sobreviventes; 

4. Um novo método de nichos foi desenvolvido com o intuito de preservar a diversidade 

da população. Este método se baseia em Pareto e não exige distância entre 

parâmetros. 

O conjunto externo com as melhores soluções encontradas durante todo o processo 

evolucionário é utilizado para manter o elitismo no algoritmo. O elitismo é empregado nos 

algoritmos evolucionários para garantir que as soluções com alto valor de aptidão não sejam 

eliminadas durante a execução do algoritmo de otimização (Mendoza et. al., 2006). 



Capítulo 5 – SPEA Aplicado a Otimização de Rede de Computadores 51

As soluções não-dominadas que estão armazenadas no conjunto externo são utilizadas 

para determinar a aptidão atual da população e para ajudar no processo de seleção dos indivíduos 

para a reprodução. No SPEA, a aptidão de uma solução da população depende das melhores 

soluções encontradas no conjunto externo, porém ela independe do número de soluções 

dominadas por esta solução, ou não-dominadas por ela, dentro da população. 

O algoritmo SPEA, descrito em Zitzler & Thiele (1999), pode ser observado na  

Figura 5.1. O tipo de cruzamento e a mutação serão definidos mais adiante nesta 

dissertação. A representação original do indivíduo no modelo SPEA foi o de string binária. 
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Figura 5.1: Passos do SPEA. 

 

Conforme mencionado anteriormente nesta Seção, dois pontos muito importantes no 

SPEA são a associação da aptidão e o procedimento de agrupamento que merecem discussões 

mais detalhes. 

 A associação de aptidão pode ser subdivida em dois passos. No primeiro passo, realiza-

se um ordenamento no conjunto externo de soluções não-dominadas f′, enquanto que o segundo 

passo é responsável por fazer a avaliação dos indivíduos da população f. Estas etapas podem ser 

descritas em mais detalhes da seguinte forma (Zitzler & Thiele, 1999; Wang et. al., 2008): 

1. No primeiro passo, a cada solução  ∈ f′ é atribuído por um valor real 	 ∈ I0,1�, 

chamado de força (strength - reflete a utilidade de um ponto não-dominado). Ainda 

tem-se que 	 é inversamente proporcional ao número de membros da população f (� 

sendo um individuo de f) de tal forma que  ≽ �. O número de indivíduos da 

população f que são abrangidos por  é denotado por � e o tamanho de f é 
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representado por ). Desta forma 	 é determinado por 	 = J�p#. Por fim, tem-se que a 

aptidão do indivíduo (�) é igual a força (	); 
2. O segundo passo é responsável por calcular a aptidão do indivíduo  na população . 

O cálculo é realizado através das forças de todas as soluções  ∈ fw (conjunto de não-

dominados) que abrange �. Adiciona-se o valor 1 ao total para garantir que os 

indivíduos em f′ sejam melhores do que os indivíduos encontrados na população f 

(neste caso deseja-se minimizar a aptidão, ou seja, quanto menor a aptidão mais 

chances eles terão de se reproduzirem ou serem selecionados). O calculo da aptidão 

então pode ser obtido por:  

 �� = 1 + 3 	�,�,�≽�        onde �� ∈ I1, )K. (5.1) 

 O segundo ponto importante do SPEA, o procedimento de agrupamento, pode ser 

caracterizado pela redução do conjunto de Pareto. Em alguns problemas, o conjunto de Pareto 

pode ser extremamente grande ou ainda conter um número infinito de soluções. Por um lado, 

como f′ participa do processo de seleção, uma grande quantidade de soluções não-dominadas 

pode fazer com que a pressão de seleção seja diminuída e, conseqüentemente, a procura por 

soluções se torne demorada. Por outro lado, as soluções não-dominadas (Zitzler & Thiele,1999) 

serão responsáveis pela definição dos nichos dos agrupamentos. 

Um método que vem sendo amplamente utilizado para realizar a tarefa de agrupamento é 

a analise de grupos que em geral divide uma coleção de ; elementos em � grupos que devem 

possuir elementos relativamente homogêneos, tendo-se � < ;. 

 O método utilizado por Zitzler & Thiele (1999) para o processo de agrupamento é 

composto basicamente por cinco passos: 

1. Primeiramente inicializa-se o conjunto do grupo �, com cada um dos elementos () do 

conjunto f′ sendo um grupo distinto representado por: � = ⋃�{{}}; 

2. No caso de |�| ≤ )′, salte para o passo 5, senão vá para o próximo passo; 

3. Neste passo, calcula-se a distância de todos os possíveis pares de grupos. A distância � entre dois grupos ,# e ,$ ∈ � é obtida pela medida da distância entre pares de 

indivíduos de dois grupos 

 � = 1|,#| ⋅ |,$| ⋅ 3 ||# − $||��∈s�,��∈s�
 (5.2) 
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onde a métrica || ⋅ || representa a distância entre dois indivíduos 1 e 2; neste caso 

utilizou-se a distância Euclidiana; 

4. Encontrar dois grupos ,# e ,$ que possuam a menor distância � entre eles. Estes dois 

grupos serão inseridos em um agrupamento maior: � = �\{,#, ,$} ∪ {,#, ,$}. Volte 

para o passo 2; 

5. Calcular a redução do conjunto de soluções não-dominadas através da seleção de um 

indivíduo representativo por grupo. Os centróides destes grupos serão os pontos que 

tiverem a menor medida de distância para todos os outros pontos do seu grupo; os 

centróides são os representantes da solução. 

O SPEA será a técnica de algoritmo evolucionário multiobjetivo utilizada para realizar a 

otimização das redes WANs utilizadas neste trabalho. 

5.1 SPEA na Resolução do Problema de Redes Ótimas 

Nesta Seção um modelo computacional será apresentado para resolver o problema de otimização 

da WAN que está  relacionado com o modo de transmissão unicast e utilizando algumas métricas 

de qualidade de serviço. Para resolver um problema de otimização através de um algoritmo 

evolucionário, inicialmente deve-se definir como as soluções serão representadas, ou seja, como 

será a estrutura do cromossomo e do indivíduo. Deve ser definido, ainda, o processo de busca 

utilizado para gerar a população inicial, o processo seleção dos cromossomos, como será 

realizado o cruzamento, qual será a função de mutação e a maneira de selecionar os 

sobreviventes (Eiben & Smith, 2003). 

 A Figura 5.2 mostra a topologia com transmissão unicast que será utilizada como 

exemplo para a proposição do modelo e que visa simular uma pequena parte de uma rede WAN. 

Onde para o modelo que será proposto deve-se levar em consideração que existem mais de um 

meio de transmissão (enlaces), assim como os equipamentos de roteamento e repetidores de 

sinais (nodos). Trata-se de uma pequena parte da rede WAN para facilitar a compreensão da 

proposição. 
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Figura 5.2: Topologia unicast de uma rede fictícia. 
 

Portanto, o primeiro passo necessário à resolução de um algoritmo evolucionário é a 

definição da estrutura do cromossomo que, neste projeto, representará o caminho do nodo de 

origem 	 até o nodo destino n. A Figura 5.3 mostra a representação deste cromossomo que é 

composto por todos os nodos que participam do caminho. O caminho representado na Figura 3 é 

dado pelos nodos 	, �#, �$, … , ��, … , n. Considerando 	 = 
�n1 − @�; e n = 
�n1 − �n�, existem 

cinco soluções possíveis para este problema e elas podem ser observadas na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.3: Representação de um cromossomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Possíveis soluções para a rede da Figura 2. 
 

No segundo passo, realiza-se a inicialização da população. Nesta dissertação, pode-se 

utilizar qualquer uma das técnicas de buscas avaliadas anteriormente, tais como: busca em 

amplitude, busca em profundidade, busca gulosa, busca A* e a busca subida de encosta. No 

exemplo de Donoso & Fabregat (2007) foi utilizada a busca em amplitude, mostrando assim a 

utilidade das buscas nessa etapa. A idéia da inicialização da população inicial é encontrar vários 
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caminhos, nesta dissertação serão gerados 20 caminhos, com o nodo de origem 	 e um nodo de 

destino n e nenhum desses é gerado de forma completamente aleatória. Os caminhos não 

encontrados neste processo devem ser descobertos durante a execução do algoritmo através dos 

métodos de cruzamento e mutação. 

 No passo seguinte (seleção), cada indivíduo será escolhido para gerar filhos dependendo 

da sua probabilidade. O valor associado à probabilidade de seleção é fornecido pela aptidão do 

cromossomo, que vai informar o quão bom este individuo é quando comparado com os demais 

da população. Assim, a idéia é selecionar todos os indivíduos que não sejam dominados em uma 

geração (geração será considerada como uma iteração do algoritmo), para formar uma população 

elitista f′. O restante dos indivíduos, formados pelas soluções dominadas, são membros de uma 

população f (Donoso & Fabregat, 2007).  

 O valor da aptidão dos indivíduos é calculado de acordo com o algoritmo SPEA 

conforme explicado anteriormente neste capítulo, nele serão utilizadas algumas métricas de QoS 

(equações utilizadas nesta dissertação podem ser vistas na Seção 2.6.1). As métricas de QoS, 

freqüentemente conflitantes entre si, que se destacam como passíveis de serem aplicadas na 

função de aptidão são: atraso dos fluxos, largura de banda, probabilidade de falha e número de 

saltos. Um ponto importante a ser observado é que a pior aptidão dos indivíduos em f′ será ainda 

melhor do que a melhor aptidão dos indivíduos em f (Donoso & Fabregat, 2007). Para 

selecionar um indivíduo, são consideradas as duas populações, com os indivíduos de f′ tendo 

mais chances de serem selecionados. Nesta dissertação será utilizado o método de torneio binário 

para a seleção, tendo em vista que são técnicas já consolidadas e de bastante utilização na 

literatura. Os passos para a seleção em torneio nesta dissertação pode ser visto a seguir: 

1. Selecionam-se dois indivíduos aleatoriamente na população; 

2. Escolhe-se o melhor indivíduo entre os dois selecionados, ou seja, aquele que tem a 

melhor aptidão; 

3. Repete por mais uma vez os dois primeiros passos.  

 No quarto passo será realizada a definição do processo de cruzamento. Em primeiro 

lugar, dois indivíduos da população serão selecionados, a partir dos quais poderá ser produzido 

um indivíduo-filho. Após a seleção dos pais, a probabilidade de cruzamento é utilizada para 

determinar se o cruzamento realmente será executado. Se o cruzamento acontecer, então um 

ponto de corte é selecionado aleatoriamente, assim o nodo de origem 	 será inserido em algum 

local antes do nodo de destino n. 

 Após a definição do ponto de corte, o novo filho será obtido da seguinte forma: a parte 

esquerda do primeiro indivíduo é selecionada e combinada com a parte direita do segundo 

indivíduo, gerando o novo filho. Para obter um segundo filho, se aplicável, combina-se a parte 
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esquerda do segundo pai com a parte direita do primeiro pai (Figura 5.5). Por fim, faz-se 

necessário verificar se estes filhos são soluções factíveis para o problema, no exemplo na Figura 

5.5 percebe-se que as soluções encontradas são factíveis de acordo com a topologia mostrada na 

Figura 5.2. No caso de encontrar alguma repetição de nodo em algum dos filhos é gerado um 

novo cromossomo a partir da primeira repetição encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Exemplo do operador de cruzamento. 
 

O próximo passo a ser realizado será a aplicação do operador de mutação em 

cromossomos selecionados através de um método de seleção ou aleatoriamente, podendo ainda 

atuar aleatoriamente em cada gene de acordo com a probabilidade de mutação utilizada. Assim, 

tal como no método de cruzamento, a mutação possui a sua probabilidade que é utilizada para 

determinar se ela irá atuar em determinado local. Se a mutação for aplicada no cromossomo, 

então um ponto de corte será selecionado. Segundo Donoso & Fabregat (2007), duas formas para 

escolher o ponto de cruzamento podem ser usadas neste caso, são elas: determinística, por 

exemplo, escolhendo sempre o centro do cromossomo, ou probabilisticamente, sendo que esta 

última é a mais recomendada. 

 A mutação é realizada da seguinte forma: a parte do cromossomo existente entre o nodo 

de origem 	 e o ponto de corte � é mantida, e então um novo caminho é gerado a partir do nodo � até chegar ao nodo de destino n (Figura 5.6). Para a criação deste caminho, pode-se utilizar a 

busca em amplitude, por exemplo. Assim como no procedimento de cruzamento, é importante 

verificar se a nova solução é factível. Caso não seja factível (tenha alguma repetição de nodo) 

um novo caminho é gerado a partir da primeira repetição encontrada. 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Exemplo mutação. 
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Capítulo 6  

Resultados para Obtenção de uma 

WAN Ótima 
 

O presente capítulo apresenta as WANs ótimas encontradas através de simulações 

baseadas na rede de transmissão de uma empresa de energia elétrica do país. 
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Foram executados nessa dissertação três testes para a validação do otimizador. O primeiro 

utilizou-se a topologia de transmissão completa, sem haver nenhuma modificação no arquivo 

original passado pela mesma, nesse arquivo também já existia uma topologia IP pré-definida e 

foi preservada neste primeiro momento. No segundo teste foram retirados alguns equipamentos 

não utilizados após a otimização do primeiro caso e mantida a WAN encontrada no primeiro 

teste. No terceiro e último teste foram desconectados todos os equipamentos que compõem a 

rede WAN para que o otimizador encontre a rede ótima sem que se tenha uma rede pré-definida. 

Os resultados dos testes estão descritos nas subseções seguintes. 

 Um simulador foi implementado pelo Grupo de Pesquisa em Redes e Telecomunicações 

(GPRT) que pertence ao Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), para que seja possível montar toda a topologia de transmissão e inserir os equipamentos 

da rede WAN que deveram estar contidos na otimização. Mais sobre o simulador vide o 

Apêndice A. 

6.1 Resultados com WAN Pré-definida 

A Figura 6.1 mostra a rede de transmissão utilizada pelo primeiro teste, enquanto que a Figura 

6.2 representa a rede WAN pré-defina antes do processo evolucionário. Neste teste foi informado 

ao otimizador que encontre-se dois caminhos alternativos por demanda. 

 

 
Figura 6.1: Topologia de transmissão. 

 



Capítulo 6 – Resultados para Obtenção de uma WAN Ótima 59

  

 
Figura 6.2: Topologia IP pré-definida para o primeiro teste. 

 
Nesta Seção serão listados alguns caminhos encontrados por demandas de acordo com 

suas prioridades. A tag que define o router no XML contém o atributo name que representa o 

nome do nodo, o modelo do mesmo (model) e por fim o atributo IP contendo o endereço IP do 

router. Desta forma temos a tag que segue representando o router de origem da primeira 

demanda otimizada: 

 

<Router Name="PAF_Pass" Model="PASSPORT" IP="10.4.100.1"> 

 

e com destino para o router: 

 

<Router Name="GRB" Model="SR3120" IP="10.40.100.1"> 

 

neste primeiro caso foram encontrados dois caminhos para esta demanda, que são separados 

pelas tags <Path> e </Path> e os multiplexadores utilizados no caminho são representadas nas 

tags <Name muxLabel="PAF_SRAL"/> onde muxLabel representa o nome do multiplexador. Os 

caminhos resultantes desta origem e destino são os que seguem: 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="PAF_Nera"/> 

<Name muxLabel="PAF_GPT"/> 
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<Name muxLabel="CCD_GPT"/> 

<Name muxLabel="OLD_GPT"/> 

<Name muxLabel="CTU_GPT"/> 

<Name muxLabel="CMD_GPT"/> 

<Name muxLabel="CMD_SAG_SUL"/> 

<Name muxLabel="CMD_SAG_LIT"/> 

<Name muxLabel="PTU_SAG"/> 

<Name muxLabel="PTU_GPT"/> 

<Name muxLabel="MTT_GPT"/> 

<Name muxLabel="SVD_GPT"/> 

<Name muxLabel="RCT_GPT"/> 

<Name muxLabel="FLA_GPT"/> 

<Name muxLabel="DMG_GPT"/> 

<Name muxLabel="FTZ_GPT"/> 

<Name muxLabel="FTZ_SAG"/> 

<Name muxLabel="FZD_SAG"/> 

<Name muxLabel="CPE_SAG"/> 

<Name muxLabel="SBT_SAG"/> 

<Name muxLabel="SBD_SAG"/> 

<Name muxLabel="PRI_SAG"/> 

<Name muxLabel="TSD_I_SAG"/> 

<Name muxLabel="TSA_SAG"/> 

<Name muxLabel="TSA_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="BEA_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="SJI_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="PAF_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="AGB_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="XGE_RADIO_ALC_7_5"/> 

<Name muxLabel="XGE_SRAL"/> 

<Name muxLabel="XGE_RADIO_ALC_18"/> 

<Name muxLabel="UXG_RADIO_ALC_18"/> 

<Name muxLabel="UXG_SAG"/> 

<Name muxLabel="XGO_SAG"/> 

<Name muxLabel="JDM_SAG"/> 

<Name muxLabel="JDM_CTR210"/> 

<Name muxLabel="RPD_CTR210"/> 

<Name muxLabel="ITB_CTR210"/> 

<Name muxLabel="LPT_CTR210"/> 

<Name muxLabel="CCD_CTR210"/> 

<Name muxLabel="CCD_GPT"/> 

<Name muxLabel="PAF_GPT"/> 

<Name muxLabel="PAF_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="ITR_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="CTO_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="VMT_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="ORD_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="SVC_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="JZD_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NEC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 
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 Onde PAF_SRAL seria a origem da topologia de transmissão, localizada dentro da 

localidade PAF, e é o ponto de partida escolhido para o router de origem PAF_Pass, os demais 

nodos são equipamentos intermediários utilizados para chegar ao destino GRB_NERA que está 

dentro da localidade GRB e contém o router de destino GRB que se desejava chegar utilizando 

essa primeira demanda. Pode ser observado que foram encontrados duas alternativas de 

caminhos  (número de caminhos que foi solicitado pelo usuário). 

 A segunda demanda otimizada teve origem no router XGO que se encontra na localidade 

XGO e destino na localidade SED no router de destino SED_Pass. Os routers e o caminho de 

transmissão utilizados são listados a seguir: Para esta demanda foi encontrado somente um 

caminho ótimo pelo otimizador, isso acontece pelo fato do otimizador não ter encontrado um 

segundo caminho que seja considerado ótimo para a solução do problema. 

 

<Router Name="XGO" Model="ARN" IP="10.3.100.1"> 

 

<Router Name="SED_Pass" Model="Passport" IP="0.0.0.0"> 

 

<Path> 

 <Name muxLabel="XGO_SAG"/> 

 <Name muxLabel="MSI_SAG"/> 

 <Name muxLabel="RIB_SAG"/> 

 <Name muxLabel="COS_SAG"/> 

 <Name muxLabel="COS_GPT"/> 

 <Name muxLabel="SED_GPT"/> 

</Path> 
 

 Escolhendo uma demanda de prioridade zero é possível observar que ainda é possível 

encontrar caminhos otimizados levando em consideração a topologia WAN já alocada até o 

momento, isso é possível por ainda haver portas disponíveis para os routers de origem e destino 

além de terem largura de banda disponível no momento da otimização. O router de origem 

escolhido para demonstração foi: 

 

<Router Name="APA" Model="PASSPORT" IP="10.5.100.1/10.6.100.1/10.19 .100.1"> 

 

enquanto que o router de destino escolhido foi o: 

 

<Router Name="USD_Pass" Model="Passport" IP="10.8.100.1"> 

 

o caminho para a WAN encontrado é o que segue: 

 

<Path> 

<Name muxLabel="APA_NERA"/> 

<Name muxLabel="USD_NERA"/> 
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<Name muxLabel="USD_GPT"/> 

</Path> 
 

 Na otimização da WAN utilizando a demanda APA – USD_Pass é possível observar que 

foi encontrado somente uma solução como resultado, neste caso isso acontece devido a única 

possibilidade de sair da localidade APA que é através do único enlace SDH: APA_NERA - 

USD_NERA. 

 Uma demanda que não pode ter sido otimizada foi a de origem no router: 

 

<Router Name="FTZ_Pass" Model="Passport" IP="10.224.105.1"> 

 

e destino no router: 

 

<Router Name="SED_Pass" Model="Passport" IP="0.0.0.0"> 

 

neste caso não houve otimização devido a falta de portas disponíveis no router de destino 

(SED_Pass), apesar do router de origem FTZ_Pass ainda ter portas disponíveis. 

 A Figura 6.3 mostra a topologia IP após o processo de otimização, essa topologia é 

composta por enlaces otimizados (verdes) e enlaces já pré-definidos no XML original 

(vermelho). 

 
Figura 6.3: Topologia IP otimizada para o primeiro teste. 
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Ao fim do processo evolucionário foram atendias 200 demandas de um total de 360, as 

160 demandas não puderam ser alocadas devido a falta de portas disponíveis em alguns routers. 

Os routers que tiveram o maior número de demandas não atendidas foram o SED_Pass e o 

COS_Pass. 

6.2 Resultados com Equipamentos de Transmissão Retirados 

O segundo teste, assim como no primeiro, obteve dois resultados por demanda. A Figura 6.4 

define a topologia física utilizada para o segundo teste, nesta foram retirados alguns 

equipamentos SDH além de alguns enlaces, que não foram utilizados pelo otimizador no 

primeiro teste. Os SDHs retirados foram os seguintes: 

 

 PDD_SAG 

 TSD_II_SAG 

 SOCE_NERA 

 BEA_NERA 

 UITB_CTR210 

 CJA_CTR210 

 CGD_CTR210 

 BVT_CTR210 

 CFPPA_NEC 

 USD_NEC 
 

 

 
Figura 6.4: Topologia de transmissão utilizada para o segundo teste. 
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Figura 6.5: Topologia IP pré-definida para o segundo teste. 

 

 A topologia IP pré-definida para o teste 2 pode ser vista na Figura 6.5, essa topologia foi 

a topologia IP resultante da primeira execução do otimizador, desta forma é de se observar que 

sobraram poucas portas disponíveis para a segunda execução do otimizador. Sendo assim, a 

topologia IP da Figura 6.6 resultante da otimização do segundo teste é bem semelhante à 

topologia encontrada na primeira execução, assim é importante salientar a robustez do 

otimizador ao encontrar resultados consistentes. 
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Figura 6.6: Topologia IP otimizada para o segundo teste. 

 

Observando alguns resultados do segundo teste, pode-se notar os caminhos alternativos 

encontrados tem apenas uma pequena modificação nos equipamentos de chegada a BGI 

(caminho do primeiro teste esta destacado na cor verde enquanto o dá cor azul foi o encontrado 

no segundo teste). Nesta demanda a origem e destino foram: 

 

<Router Name="STD" Model="ANH" IP="10.160.100.1"> 

<Router Name="BGI_Pass" Model="Passport" IP="10.170.1.20"> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="STD_SAG"/> 

<Name muxLabel="PRS_SAG"/> 

<Name muxLabel="NTD_SAG"/> 

<Name muxLabel="CGD_SAG"/> 

<Name muxLabel="PFE_SAG"/> 

<Name muxLabel="MRR_SAG"/> 

<Name muxLabel="RCD_SAG"/> 

<Name muxLabel="RCD_GPT"/> 

<Name muxLabel="BGI_GPT"/> 

<Name muxLabel="BGI_SAG"/> 

</Path> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="STD_SAG"/> 

<Name muxLabel="PRS_SAG"/> 

<Name muxLabel="NTD_SAG"/> 

<Name muxLabel="CGD_SAG"/> 

<Name muxLabel="PFE_SAG"/> 

<Name muxLabel="MRR_SAG"/> 

<Name muxLabel="RCD_SAG"/> 

<Name muxLabel="RCD_GPT"/> 

<Name muxLabel="BGI_GPT"/> 

</Path> 
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No segundo teste foram atendidas 89 das 360 demandas, neste caso foram otimizadas 

menos demandas porque foi utilizada como rede de entrada a rede resultante do primeiro teste, 

de forma que já tinham sido ocupadas muitas das portas dos routers utilizados também no 

primeiro teste. 

6.3 Resultados sem uma Rede WAN Pré-definida 

Neste teste diferentemente dos testes anteriores foi definido que o otimizador encontrasse cinco 

resultados por demanda. Para tal, foi utilizada uma topologia IP completamente desconectada 

(Figura 6.7) para que o otimizador monte a rede WAN completa, utilizando somente a rede de 

transmissão como base. Em termos de otimização não há grandes mudanças, já que a rede levada 

em consideração no processo evolucionário é a rede inicial de transmissão juntamente com a 

rede WAN que esta sendo alocada durante a otimização de cada demanda. Desta forma, a 

topologia resultante na otimização são os routers definidos inicialmente para a topologia, 

adicionados dos enlaces otimizados. 

 

 
Figura 6.7: Topologia IP pré-definida para o terceiro teste. 

 

Como demonstração de enlaces otimizados no terceiro teste, podemos destacar o mesmo 

caminho que foi utilizado como exemplo no primeiro teste, com origem PAF_Pass e destino em 

GRB. Vale salientar que no neste último teste foi encontrado cinco caminhos alternativos por 
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demanda, entre eles aparecem os caminhos encontrados na primeira otimização mais outras três 

novas alternativas para se sair de PAF_Pass e chegar em GRB. 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="PAF_SAG"/> 

<Name muxLabel="XGO_SAG"/> 

<Name muxLabel="JDM_SAG"/> 

<Name muxLabel="ITH_SAG"/> 

<Name muxLabel="CMD_SAG_LIT"/> 

<Name muxLabel="CMD_SRAL"/> 

<Name muxLabel="PDS_SRAL"/> 

<Name muxLabel="GVM_SRAL"/> 

<Name muxLabel="GVM_SAG"/> 

<Name muxLabel="SPU_SAG"/> 

<Name muxLabel="BJS_SAG"/> 

<Name muxLabel="BJS_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="IRE_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="SNB_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="JGR_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="JZD_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="JZD_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="USB_NEC"/> 

<Name muxLabel="GRB_NEC"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="PAF_SAG"/> 

<Name muxLabel="PAF_Nera"/> 

<Name muxLabel="PAF_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="ITR_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="CTO_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="VMT_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="ORD_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="SVC_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="JZD_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="USB_NEC"/> 

<Name muxLabel="GRB_NEC"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="UAS_SRAL"/> 

<Name muxLabel="ZBU_SRAL"/> 

<Name muxLabel="ZBU_NERA"/> 

<Name muxLabel="PAF_Nera"/> 

<Name muxLabel="PAF_GPT"/> 

<Name muxLabel="PAF_SAG"/> 

<Name muxLabel="PAF_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="ITR_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="CTO_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="VMT_RADIO_ALC"/> 
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<Name muxLabel="ORD_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="SVC_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="JZD_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="USB_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NEC"/> 

<Name muxLabel="GRB_NEC"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="UAS_SRAL"/> 

<Name muxLabel="ZBU_SRAL"/> 

<Name muxLabel="ZBU_NERA"/> 

<Name muxLabel="PAF_Nera"/> 

<Name muxLabel="PAF_SAG"/> 

<Name muxLabel="XGO_SAG"/> 

<Name muxLabel="JDM_SAG"/> 

<Name muxLabel="ITH_SAG"/> 

<Name muxLabel="CMD_SAG_LIT"/> 

<Name muxLabel="CMD_SRAL"/> 

<Name muxLabel="PDS_SRAL"/> 

<Name muxLabel="GVM_SRAL"/> 

<Name muxLabel="STJ_SRAL"/> 

<Name muxLabel="STJ_SAG"/> 

<Name muxLabel="SPU_SAG"/> 

<Name muxLabel="BJS_SAG"/> 

<Name muxLabel="BRA_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="BJS_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="IRE_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="SNB_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="JGR_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="JZD_OPLAT"/> 

<Name muxLabel="JZD_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_ADM_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NEC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="PAF_SRAL"/> 

<Name muxLabel="UAS_SRAL"/> 

<Name muxLabel="ZBU_SRAL"/> 

<Name muxLabel="ZBU_NERA"/> 

<Name muxLabel="PAF_Nera"/> 

<Name muxLabel="PAF_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="ITR_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="CTO_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="VMT_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="ORD_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="SVC_RADIO_ALC"/> 

<Name muxLabel="JZD_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_Radio_ALC"/> 

<Name muxLabel="USB_NERA"/> 

<Name muxLabel="GRB_NERA"/> 

</Path> 
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Outra solução importante a ser destacada é a com origem em CCD e destino em 

PAF_Pass, onde é encontrada somente uma solução ótima e de forma direta entre a origem e o 

destino como pode ser visto no caminho a seguir: 

 

<Router Name="CCD" Model="ASNQUAD" IP="10.28.100.1"> 

<Router Name="PAF_Pass" Model="PASSPORT" IP="10.4.100.1"> 

 

<Path> 

<Name muxLabel="CCD_CTR210"/> 

<Name muxLabel="CCD_GPT"/> 

<Name muxLabel="PAF_GPT"/> 

<Name muxLabel="PAF_Nera"/> 

</Path> 
 

A topologia WAN resultante do processo de otimização do terceiro teste é ilustrada na 

Figura 6.8, onde pode ser visto somente enlaces otimizados, já que não havia sido pré-definida 

uma topologia IP. 

 

 
Figura 6.8: Topologia IP otimizada para o terceiro teste. 

 

 Neste último teste foram otimizadas 102 demandas, esse número de demandas atendidas 

é menor do que o do primeiro teste devido ao número de resultados encontrados por demandas, 

onde no terceiro teste encontraram-se 5 resultados e no primeiro 2, ocupando esse mesmo 

número de portas. 

 Os resultados obtidos neste capítulo pode ser melhorado se aplicado uma combinação de 

operadores de cruzamento, como será abordado a seguir nesta dissertação. 
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Capítulo 7  

Sinergia de Múltiplos Operadores de 

Cruzamento 
 

Neste capítulo é feito um estudo sobre a sinergia de múltiplos operadores, sendo 

realizado a comparação de cinco modelos de cruzamento utilizados na literatura para resolver 

problemas de permutação: cruzamento de um ponto com conhecimento heurístico, cruzamento 

mapeado parcialmente, ciclo, em ordem e aresta. 
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Típicos algoritmos evolucionários (AEs) exploram diferentes propriedades do espaço de busca 

dos operadores de variação tais como cromossomo, mutação e otimização local. Os operadores 

de cruzamento e mutação são os dois principais operadores de variação em AEs. Os operadores 

de cruzamento têm a função de gerar novas soluções através da mistura de duas outras soluções, 

enquanto que os operadores de mutação freqüentemente mantêm diversidade da solução em uma 

população por uma ligeira perturbação de soluções e também ajuda a busca em geral (Yoon & 

Moon, 2002). Geralmente somente um tipo de cruzamento e um de mutação é empregado em 

experimentos simples. 

A ação do operador de cruzamento é complementar ao operador de mutação produzindo 

uma sinergia proporcionada pelos seus diferentes estilos do espaço de solução transversal 

associado com os operadores de cruzamento (António, 2009). A determinação dos parâmetros 

dos operadores de variação é essencial para o bom funcionamento de uma AE. 

 Alguns trabalhos como o de Julstrom (1995; 1997) propõem um mecanismo adaptativo 

que atribui uma probabilidade de cruzamento e mutação durante a execução de um estado estável 

de um algoritmo genético (AG). Para este mecanismo calcular a probabilidade do operador é 

levada em consideração a proporção de sua contribuição recente dentro da população. Porém, 

esse mecanismo não mostra melhoria em relação à AG com probabilidades de operador fixa. 

 Tuson & Ross (1996) investigam um método para ajustar probabilidades de operadores 

durante a execução do AG, levando em consideração seus desempenhos. Neste caso tem-se um 

conjunto de probabilidades �#, �$, … , �J, onde � representa o número de operadores, �# ≥  �$ ≥⋯ ≥ �J e ∑ �� = 1J�x# . De acordo com a performance de cada operador é feito um rank, a cada 

intervalo de tempo (na maioria das vezes é um determinado número de gerações), para depois ser 

associado novas probabilidades aos operadores de acordo com o rank. Porém, foi observado que 

esse mecanismo de adaptação não tem melhor desempenho do que um AG com probabilidades 

de operador fixo. 

 Ho et al. (1999) relataram que a performance de um AG poderia ser melhorada pelo 

emprego de adaptação nas taxas de cruzamento e mutação dinamicamente durante a execução do 

AG. Já Murata & Ishibuchi (1996) examinaram o desempenho de vários operadores de 

cruzamento e mutação e de várias combinações destes operadores. Para os testes, eles utilizaram 

sete operadores de cruzamento e cinco de mutação para o problema de agendamento de 

flowshop. Eles argumentam que a combinação da melhor estratégia de cruzamento com a melhor 

de mutação não resulta necessariamente no melhor desempenho com respeito a todas 

combinações possíveis. 

 Os estudos feitos por Spears (1995) testam uma estratégia adaptativa com dois diferentes 

cruzamentos (cruzamento de dois-pontos e cruzamento uniforme) variando suas taxas. Esta 
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estratégia foi a que obteve melhor performance com os operadores de cruzamento em relação às 

estratégias descritas anteriormente. 

 Um estudo feito por Hong et al. (1995) sugere melhoria de desempenho quando são 

usados múltiplos operadores de cruzamento em uma implementação de um AG. Nele foi 

examinada a sinergia de múltiplos operadores de cruzamento usando cruzamento de cinco-

pontos, cruzamento de ciclo (Oliver et al., 1987) e cruzamento geográfico bidimensional (2-D) 

(Kahng & Moon, 1995), através de três estratégias adaptativas misturando cruzamentos 

diferentes: a primeira estratégia é semelhante ao Spears (1995), a segunda estratégia é oposta ao 

Spears (neste caso é favorecido o cruzamento que tem menos efeito na população), por fim, a 

terceira estratégia tenta balancear a taxa de ocupação das soluções geradas pelos diferentes 

cruzamentos na população (Yoon & Moon, 2002). Analisando os resultados a primeira estratégia 

observou-se que foi consistente com o encontrado em Spears, já as estratégias dois e três 

mostram melhor performance que um cruzamento aplicado individualmente. 

 Existem outros estudos no âmbito de comparações com os operadores de cruzamento e 

mutação, outro que pode ser destacado é a comparação de desempenho dos cruzamentos em um 

AG com framework adaptativo com competição de sub-populações (Eiben et al., 1998). Eles 

dividiram a população dentro de um número de sub-populações e associam cruzamentos para as 

sub-populações assim cada população usa um cruzamento específico, então as sub-populações 

com sucesso no cruzamento crescem e as sem sucesso encolhem. 

 Yoon & Moon (2002) examinam o efeito da sinergia entre diferentes cruzamentos. Eles 

levam a seguinte questão para julgamento: “Uma combinação de múltiplos cruzamentos 

melhoram a performance em relação melhor cruzamento entre eles?” Considere dois 

cruzamentos � e j. Assumir sem perda de generalidade que o cruzamento � tem melhor 

desempenho que o  j quando ambos são empregados sozinhos em um dado AE. Se a mistura de � e j tem uma melhor performance do que o uso exclusivo de �, então é dito que o cruzamento � e j tem sinergia. 

 Os trabalhos citados até o momento neste capítulo tratam de AEs com objetivo único, o 

estudo feito nesta dissertação sobre a sinergia de operadores múltiplos é feito tendo como base os 

AEs com multiobjetivo. 

7.1 Operadores de Cruzamento 

A combinação tem sido a mais importante tarefa para o desenvolvimento dos operadores de 

cruzamento. Definindo de forma resumida o cruzamento seria o processo de seleção de partes 

aleatórias do material genético de dois pais, combinando-os para originar o filho. Desta forma, o 
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principal objetivo do operador de cruzamento é misturar informações entre cromossomos. Essa 

etapa é a que mais difere um AG (AE em geral) dos demais métodos de otimização global. Pela 

sua importância em manter a diversidade na população ela é utilizada em primeiro plano 

enquanto que a etapa de mutação é executada em segundo plano (Eiben & Smith, 2003). 

 O desenvolvimento do operador de cruzamento é baseado em três diferentes mecanismos: 

mecanismo de seleção de acasalamento, mecanismo de geração de filhos e mecanismo de 

seleção de filhos. Cada operador de cruzamento direciona a busca para uma diferente região na 

vizinhança dos pais. O uso simultâneo de diversos operadores de cruzamento pode produzir 

algoritmos mais eficientes (António, 2009). 

 António (2009) divide o mecanismo de recombinação em três diferentes tipos: 

mecanismo de seleção de acasalamento (MSA), mecanismo de geração de filhos (MGF) e 

mecanismo de seleção de filhos (MSF). O primeiro mecanismo se caracteriza por armazenar os 

cromossomos antes de ser aplicado o cruzamento, o modelo mais comum é através de seleção 

aleatória. O segundo mecanismo é responsável pela geração de novos cromossomos a partir de 

um conjunto de pais selecionados do (MSA), para tal o MGF executa a transmissão do material 

genético que deve ser transferido dos pais para o filho. O MSF tem a funcionalidade de 

selecionar os indivíduos que devem ser colocados dentro da população após o processo 

executado por MGF. O modelo mais utilizado de MSF é o de selecionar o melhor filho gerado 

para ser colocado na população. No presente trabalho utilizou-se a geração de um filho para cada 

par de pais. 

 Herrera et al. (2005) apresenta uma análise taxonômica para operadores de cruzamento 

baseados na aplicação de dois pais, assim como o mecanismo de recombinação é agrupado em 

três grupos distintos: 

• Operadores de Cruzamento Discreto (OCD) – Uma propriedade deste operador de 

cruzamento é que o valor de cada gene no filho coincide com o valor do mesmo gene 

em um de seus pais. Para obter o valor do gene do filho a partir do gene do pai não é 

feita uma operação algébrica com os valores dos genes dos pais; 

• Operadores de Cruzamento Baseado em Agregação (OCBA) – Esta categoria usa uma 

função de agregação para combinar numericamente os valores dos genes dos pais 

para gerar o valor do gene do filho; 

• Operadores de Cruzamento Baseado na Vizinhança (OCBV) – Neste grupo de 

cruzamento os genes do filho são obtidos dos intervalos definidos na vizinhança local 

associada com os genes dos pais através da função de distribuição de probabilidade. 

O objetivo deste capítulo da dissertação é fazer uma investigação de forma a verificar se a 

combinação de operadores de cruzamento traz melhor resultado em relação a aplicação de um 
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único operador. Em problemas de otimização para rede de computadores, como é o caso do 

presente trabalho (que caracteriza um MOOP) são utilizados geralmente cruzamentos OCDs, 

devido a necessidade de preservar características da rede definidas anteriormente por outros 

indivíduos.  

Assim, como António (2009) pode-se dividir nos seguintes grupos a busca pelo efeito da 

sinergia: operadores de cruzamento híbridos (OCH), AGs distribuídos heterogeneamente 

(AGDH) e probabilidades de operador de cruzamento adaptativo (POCA). No OCH são 

utilizados diferentes tipos de operadores de cruzamento para a produção de diversos filhos a 

partir dos mesmos pais. No segundo grupo são utilizadas várias sub-populações onde para cada 

uma delas têm um AG associado aplicando diferentes mecanismos de cruzamento, desta forma 

pode haver uma competição ou complementação de uma sub-população com outra objetivando 

melhorar a performance da busca genética. Por fim, o POCA é formado por um conjunto de 

operadores de cruzamento, onde cada um tem uma probabilidade de ser utilizado, então para 

cada evento de reprodução um único operador de cruzamento é escolhido probabilisticamente de 

acordo com o conjunto de probabilidades dos operadores. Muitas vezes de forma adicional é 

utilizado um processo de ajuste dinâmico sobre as probabilidades dos operadores durante o 

processo evolucionário. 

7.1.1 Operadores de Cruzamento para Representações de 

Permutação 

As representações baseadas em permutação apresentam dificuldades para o desenvolvimento de 

operadores de recombinação, já que muitas vezes não é possível mudar alguns genes dos pais de 

forma que não viole restrições de permutação. Para amenizar o problema de violação de 

restrições pode ser levado em consideração o que a solução representa neste momento, por 

exemplo, a ordem na qual os elementos ocorrem ou mover pares de ligações de elementos. 

 Foram estudados quatro operadores de cruzamento para permutação (Eiben & Smith 

2003): cruzamento mapeado parcialmente (Partially Mapped Crossover - PMX), cruzamento de 

aresta, cruzamento em ordem e cruzamento ciclo. Além do cruzamento de um ponto com 

conhecimento heurístico que foi descrito anteriormente nesta dissertação. 



Capítulo 7 – Sinergia de Múltiplos Operadores de Cruzamento 75

7.1.2 Cruzamento Mapeado Parcialmente (Partially Mapped 

Crossover - PMX) 

É descrito por Eiben & Smith (2003) como um dos operadores mais amplamente utilizados para 

problemas de adjacência, foi inicialmente proposto por Goldberg & Lingle (1985) como um 

operador de recombinação para problemas do caixeiro viajante (Traveling Salesman Problem - 

TSP) (Lawler, 1985; Lawler et. al., 1992) e utilizado por trabalhos mais recentes como o de 

Rowe et al. (2002). Ao longo dos anos pequenas modificações foram propostas para o mesmo, 

sendo a utilizada no presente trabalho a proposta de Whitley (2000): 

1. Primeiramente são escolhidos dois pontos de cruzamento de forma aleatória e então é 

copiado o segmento entre eles do primeiro pai (P1) para dentro do primeiro filho 

(F1); 

2. Iniciando do primeiro ponto de cruzamento procuram-se os elementos no segmento 

do segundo pai (P2) que ainda não tenham sido copiados; 

3. Para cada um desses elementos não copiados (), deve ser procurado no filho que 

elemento (�) foi copiado em seu lugar em P1; 

4. O elemento  na posição ocupada por � em P2 é copiado para o filho; 

5. Se o lugar ocupado por j no P2 já tenha sido preenchido no filho por um elemento k, 

coloca-se i na posição ocupada por k em P2; 

6. Depois de tratar todos os elementos do segmento do cromossomo, o restante do filho 

pode ser preenchido por P2 e o segundo filho é criado analogamente com os papéis 

dos pais invertidos. 

 

Para ilustrar esse cruzamento considere os dois pais (Figura 7.1): 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Representação dos dois pais para o cruzamento PMX. 
 

Para o cruzamento PMX são selecionados aleatoriamente dois pontos e copiados para o 

filho, como pode ser visto na Figura 7.2. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 

Primeiro Pai (P1) 

9 3 7 8 2 6 1 5 4 

Segundo Pai (P2) 
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Figura 7.2: Cópia do seguimento selecionado aleatoriamente. 

 

A Figura 7.3 ilustra os passos de 2 a 5. Assim, deve ser considerada a posição dos 

elementos que ocorrem no meio do seguimento do segundo pai. Então, tem-se que a posição que 

o elemento 8 ocupa em P2 é ocupada pelo gene de valor 4 no filho, desta forma coloca-se 8 na 

posição desocupada por 4 em P2. Já a posição do elemento 2 em P2 é ocupada por 5 no filho, por 

isso olha-se primeiro para o lugar ocupado por 5 em P2, que é a posição 7. Está já esta ocupada 

pelo valor 7, por isso olha-se onde o valor 7 ocorre em P2 e finalmente é encontrado a posição 

no filho que será ocupada (terceira posição). Por fim, percebe-se que os valores 6 e 5 ocorrem no 

segmento do meio de ambos os pais. 

 

 

Figura 7.3: Ilustração dos passo 2 a 5 do modelo PMX. 

O último passo a ser ilustrado é o da cópia dos genes restantes do segundo pai para dentro 

do filho sendo preservadas as suas posições de origem (Figura 7.4). 

 

 

 
Figura 7.4: Copia os genes restantes do segundo pai para dentro do filho se preservada as suas posições de 
origem. 

7.1.3 Cruzamento de Aresta 

Esse cruzamento se baseia na idéia de se obter filhos mantendo o máximo possível as arestas que 

são utilizadas em um ou mais pais. Assim como o PMX, o cruzamento de aresta sofreu várias 

modificações ao longo dos anos. Utilizaremos aqui a versão: cruzamento de aresta-3 utilizada 

por Eiben & Smith (2003) que foi sugerida por Whitley (2000), onde visa garantir que enlaces 

comuns sejam preservados. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

9 3 7 8 2 6 1 5 

   4 5 6  7 

9 

4 

 

1 2 3 4 5 6 8 7 

9 3 7 8 2 6 1 5 

9 

4 

9 3 2 4 5 6 1 7 8 

1 2 3 4 5 6 8 7 

9 3 7 8 2 6 1 5 

  2 4 5 6  7 

9 

4 

8 
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 Para este cruzamento é necessário definir uma tabela de aresta, também conhecida como 

lista de adjacência ou matriz de adjacência. Nesta lista, para cada elemento são listados os outros 

elementos que estão ligados a ele em ambos os pais. O “+” na tabela indica que o enlace é 

apresentado em ambos os pais. O passo-a-passo deste operador de cruzamento é listado a seguir: 

1. Construir tabelas de arestas; 

2. Selecionar inicialmente um elemento de forma aleatória e então colocá-lo no filho; 

3. Colocar em uma variável elementoCorrente um valor de entada; 

4. Neste ponto deve ser removida todas as referências da tabela para elementoCorrente; 

5. Examina a lista de elementoCorrente da seguinte forma: 

a. Se houver um enlace em comum então este será o próximo elemento; 

b. Se não, deve ser escolhido o elemento que tiver a menor lista na lista de arestas; 

c. Laços são divididos de forma aleatória. 

6. Quando chega uma lista vazia a outra extremidade do filho é examinada para 

extensão; Caso contrário, um novo elemento é escolhido aleatoriamente. 

 

Detalhando o Passo 1 a tabela de aresta é construída tendo como base os dois pais 

selecionados para o cruzamento, como exemplo considere os dois pais ilustrados na Figura 7.5. 

 

 

 

 

Figura 7.5: Pais selecionados para o cruzamento em aresta. 
 

Para cada um dos pais é encontrada uma lista com as conexões entre os vizinhos como 

pode ser observado na Figura 7.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6: Lista de conexões de cada um dos pais. 
 
 

Em seguida a tabela de arestas é construída pela união dessas duas listas (Figura 7.7). 

Lita Conexões Pai 1 Lita Conexões Pai 2 

 1: 2 9 

 2: 1 3 

 3: 2 4 

 4: 5 6 

 5: 4 6 

 6: 5 7 

 7: 6 8 

 8: 7 9 
 9: 8 1 

 9: 3 4 

 3: 9 7 

 7: 3 8 

 8: 7 2 

 2: 8 6 

 6: 2 5 

 5: 6 1 

 1: 5 4 
 4: 1 9 

Pai 1 

Pai 2 

1 2 3 4 5 6 8 7 

9 3 7 8 2 6 1 5 

9 

4 
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Figura 7.7: Tabela de Arestas construída a partir dos pais da Figura 5. 
 

 Para o exemplo, inicialmente selecione um número aleatório na tabela de aresta e 

coloque-o no filho, supondo que este número tenha sido 5 (conforme observado na Figura 7.8). 

Em seguida, na tabela de arestas, observe que o gene 6 é comum aos dois pais, desta forma esse 

será o próximo elemento a ser copiado (Figura 7.9). O próximo gene a ser copiado, vai ser 

decido entre os elementos que possuem ligações com o gene 6: 2, 5 e 7, como o elemento 5 já foi 

copiado no filho as opções seria 2 e 7, então é selecionado aquele que possui a menor lista, neste 

caso 7 é copiado (Figura 7.10). O processo continua até se chegar ao filho da Figura 7.11 

seguindo os passos listados anteriormente nesta Seção. 

 

 

 

Figura 7.8: Cópia do gene selecionado aleatoriamente. 
 
 
 
 

Figura 7.9: Gene copiado a partir da lista do gene 5 na tabela de arestas. 
 
 
 

 
Figura 7.10: Gene selecionado da lista de conexões do gene 6 (elemento com menor lista de conexões). 

 
 
 
 
 

Figura 7.11: Filho criado após a execução do cruzamento em aresta. 

7.1.4 Cruzamento em Ordem 

Este cruzamento se assemelha ao PMX, tendo em vista que é copiado um seguimento 

escolhido aleatoriamente do primeiro pai, a diferença é que o restante do filho é criado com base 

  Tabela de Arestas 1 ∶ 2, 4, 5, 9 =   {2, 9} ∪ {4, 5} 2 ∶ 1, 3, 6, 8 =   {1, 3} ∪ {6, 8} 3 ∶ 2, 4, 7, 9 =   {2, 4} ∪ {7, 9} 4 ∶ 1, 5, 6, 9 =   {5, 6} ∪ {1, 9} 5 ∶ 1, 4, 6+   =   {4, 6} ∪ {1, 6} 6 ∶ 2, 5+, 7  =   {5, 7} ∪ {2, 5} 7 ∶ 3, 6, 8+   =   {6, 8} ∪ {3, 8} 8 ∶ 2, 7+, 9  =   {7, 9} ∪ {2, 7} 9 ∶ 1, 3, 4, 8 =   {1, 8} ∪ {3, 4} 

5         

Filho 

5 6        

Filho 

5 6 7       

Filho 

5 6 7 8 2 1 9 4 3 

Filho 
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na transmissão dos genes do segundo pai para o filho em uma ordem relativa (Davis, 1991). A 

seqüência de funcionamento deste é dada da seguinte forma: 

1. Selecione primeiramente dois pontos aleatórios e copie o seguimento de genes entre 

eles a partir do primeiro pai (P1) para o filho; 

2. Então, a partir do segundo ponto de cruzamento no segundo pai (P2) copie os 

elementos remanescentes que ainda não foram utilizados para dentro do primeiro 

filho na ordem que eles aparecem em P2, considerando a ligação do final e início da 

lista; 

3. A segundo filho é criado de maneira semelhante, somente com os pais fazendo o 

papel invertido. 

Como exemplo deste cruzamento é apresentado na Figura 7.12 o primeiro passo descrito 

anteriormente, enquanto que o Passo 2 pode ser ilustrado pela Figura 7.13, obtendo assim o 

primeiro filho deste processo de combinação o outro filho como citado anteriormente (Passo 3) é 

obtido de forma análoga somente trocando a ordem dos pais. 

 

 

 

 

Figura 7.12: Representação do Passo 1, cópia do segmento que esta entre os pontos de cruzamento 
selecionados aleatoriamente. 
 

 

 

 

 

 
Figura 7.13: Passo 2 – os genes restantes são copiados a partir do segundo pai, o cromossomo tem que ser 
considerado circular. 

7.1.5 Cruzamento Ciclo 

O operador de cruzamento ciclo (Oliver, 1987) assegura que cada posição no filho resultante é 

ocupada por um gene que ocupa a mesma posição em um ou outro dos pais. Os passos descritos 

a seguir definem o funcionamento deste cruzamento: 

1. Utiliza-se como partida o primeiro gene não utilizado do primeiro pai (P1); 

2. Vê qual é o gene presente na mesma posição no segundo pai (P2); 

3. Vai para a posição com o mesmo gene em P1; 

4. Este gene é então adicionado ao ciclo; 
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5. Repete-se do passo 2 ao 4 até que se chegue no primeiro gene de P1. 

Mesmo sendo um operador criado na década de 1980 ainda hoje trabalhos como o de 

Moraglio et al. (2007) e Eiben & Smith (2003), ainda o citam, mostrando que o mesmo é um 

operador consistente e relevante para projetos de pesquisas. 

O exemplo a seguir é exposto para um melhor entendimento deste cruzamento. Supondo 

dois strings � e j como sendo os dois pais e definidos como: 

 

 

 

 

Primeiramente é selecionado de forma aleatória um gene do string �. Supondo que foi 

escolhido o gene 6 da posição 3, este é copiado para a posição 3 do filho chamado de �w: 
 

 

 

A fim de assegurar que cada gene no filho ocupe a mesma posição que ele em um ou outro pai, 

então agora é visto a posição 3 do string j e copia o gene 1 do string � para o filho: 

 

 

O próximo passo é observar a posição 5 do string j e cópia o gene 3 do string �: 

 

 

 

Observando a posição 8 no string j é encontrado o gene 6. Desta forma o ciclo esta completo. O 

próximo passo é preencher as posições remanescentes em �w do string j assim: 

 

 

O filho jw é obtido pela execução de operações complementares. 

7.2 Estratégias para Determinar as Probabilidades do Operador 

Dado � diferentes operadores de cruzamento �#,  �$, … , �T, faça �� ser a probabilidade de 

aplicação de ��. Então, pode-se denotar uma combinação de � diferentes cruzamentos por 
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�#�# + �$�$ + ⋯ + �T�T, onde ∑ �� = 1T�x# . No trabalho de Yoon & Moon (2002) foi estudado 

que � = 2 ou � = 3. 

Descrevendo as estratégias utilizadas por Yoon & Moon (2002): 

• Estratégia 1 – Associa adaptativamente uma probabilidade de operador para cada 

cruzamento de acordo com a taxa de ocupação, essa taxa é relativa ao número de 

soluções geradas pelo cruzamento, ou seja, quanto maior o número de filhos 

produzidos nesta etapa maior é a taxa de ocupação desse cruzamento. Com uma 

população de tamanho ), deixe o número de soluções geradas por cada cruzamento 

ser �#, �$, … , �T, respectivamente, onde ∑ �� = )T�x# . Então, a taxa de aplicação do 

operador de cruzamento �� torna-se �� )⁄ ,  = 1, 2, … , �. Em outras palavras, quanto 

maior o número de indivíduos gerados pelo operador de cruzamento maior a sua 

probabilidade de aplicação. 

• Estratégia 2 – é o contrário da estratégia 1, a probabilidade do operador não é 

correlacionada com a taxa de ocupação. Nesta estratégia é classificado em ordem 

decrescente o número de soluções que são geradas pelo operador de cruzamento. 

Deixe �#, �$, … �T ser classificado o número de soluções. Então, a probabilidade do 

operador �# )⁄  é associada para o cruzamento com menor taxa de ocupação, �$ )⁄  é 

associada para o cruzamento com a segunda menor taxa de ocupação, assim por 

diante. Desta forma a Estratégia 2 favorece o cruzamento que tem afetado menos 

membros da população corrente, ou seja, o cruzamento com menor taxa de ocupação 

terão probabilidade de aplicação maior. 

• Estratégia 3 – mantém a taxa de ocupação de cada cruzamento tão próximo quanto 

possível de 1 �⁄ . Este pode ser implementado por simples escolha de cada vez do 

cruzamento com a mínima taxa de ocupação. 

• Estratégia 4 – mantém o operador de probabilidades de todos os cruzamentos com 

uma taxa esperada 1 �⁄  indiferente da taxa de ocupação. Esta estratégia escolhe qual 

cruzamento será utilizado de forma aleatória. 

Apesar do trabalho de Yoon & Moon (2002) utilizar essas estratégias para AEs com 

objetivo único, elas podem ser também utilizadas para os MOEAs sem que seja necessária 

nenhuma adaptação para tal, isso dá-se devido a utilização dessas estratégias somente na etapa de 

cruzamento, desta forma não alterando a essência de um MOEA que seria uma modificação, por 

exemplo, no processo de escolha de soluções ótimas, onde seria levada em consideração os 

objetivos a serem otimizados no processo evolucionário. 
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7.3 Indicadores de Qualidade 

As métricas utilizadas para indicar a qualidade de um MOEA são complacentes e não-

complacentes (Coello Coello et. al., 2007), nesta dissertação, a métrica estudada não precisa que 

seus indivíduo se modifique para se adaptar ao contexto desta forma representa uma métrica não-

complacente. Na maioria das vezes um indicador de MOEA reflete a cardinalidade de um valor 

relacionado ao número de pontos soluções, ou seja, um valor real para proximidade com a frente 

de Pareto, ou outro conjunto de pontos, ou outros valores reais de medição das características da 

fronteira de Pareto conhecida (f+TJt J) como é o caso de: diversidade entre os pontos, a 

uniformidade dos pontos, entre outras. 

7.3.1 Espaçamento 

A métrica de espaçamento descreve numericamente a propagação dos vetores na fronteira de 

Pareto conhecida (Coello Coello et. al., 2007; Schott, 1995). Esta métrica sobre o conjunto de 

Pareto mede a variação de distância dos vetores vizinhos em f+TJt J. A equação a seguir define 

essa métrica: 

 N ≜ ¢ 1|f+TJt J| − 1 3 £�¤ − ��¥$|¦6W§¨©§|
�x#  (7.1) 

e 

 �� = ;��£ª�#���� − �#����ª + ª�$���� − �$����ª¥ (7.2) 

onde , � = 1, … , �, �¤ é a média de todos os ��, � é o número de vetores em f+TJt J e � uma das 

funções-objetivo do problema. 

 Nesta métrica, quando N = 0 significa que os indivíduos presentes em  f+TJt J estão separados uniformemente espaçados. É importante salientar que nesta métrica não 

é necessário se conhecer a fronteira de Pareto verdadeira, mesmo sabendo-se que a medida de 

espaçamento é somente aplicada quando geralmente o MOEA já tem sido convergido. 

7.4 Resultados Experimentais 

Foram feitas 5 execuções utilizando uma rede sem conexões previamente definidas e com 351 

demandas a serem otimizadas. As Tabelas 7.1 – 7.10 mostram os resultados destas execuções. A 

coluna “Execução” mostra o número da execução. A coluna “Média” lista os valores das médias 
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das medidas dos espaçamentos referentes as 351 demandas que foram colocadas como valores de 

entrada para o otimizador executar. A coluna “Desvio padrão” sinaliza com os valores do desvio 

padrão de cada conjunto de demandas atendidas por execução. Enquanto que a coluna 

“Demandas atendidas” mostram a quantidade de demandas otimizadas ao final de cada 

execução. A coluna “Cruzamento” descreve o cruzamento que foi realizado. A coluna “Rank” 

define a posição do cruzamento entre os melhores resultados obtidos na execução de cada 

cruzamento individualmente. A coluna “Filhos” representa a quantidade de filhos que cada 

operador de cruzamento gera após a sua realização. Por fim, a coluna “Combinação” lista as 

combinações dos cruzamentos. 

As primeiras execuções do otimizador visaram encontrar valores de espaçamento para 

cada cruzamento individualmente que estão listados nas Tabelas entre 7.1 e 7.5, teoricamente um 

cruzamento que tem o melhor valor de espaçamento é aquele que mais se aproxima de 0, o que 

indica uma distribuição uniforme. Porém faz-se necessário uma comparação estatística entre os 

operadores de cruzamento. Para fazer a comparação de qual operador obteve o melhor resultado, 

foi selecionado o melhor resultado (menor média) dentre as cinco execuções mostradas entre as 

Tabelas 7.1 e 7.5, para ser feito o teste t-Student (Apêndice B) e poder afirmar com 95% de 

confiança (5% de nível de significância) qual operador tem melhor resultado em relação aos 

demais. 

Tabela 7.1: Resultados encontrados para o cruzamento de um ponto com 

conhecimento heurístico. 

Execução Média Desvio padrão Demandas atendidas 

1 0,0160615 0,0125788 276 

2 0,0174962 0,0147462 298 

3 0,0161281 0,0118629 278 

4 0,0285214 0,0173918 280 

5 0,0162351 0,0128572 300 

Tabela 7.2: Resultados encontrados para o cruzamento PMX. 

Execução Média Desvio padrão Demandas atendidas 

1 0,0395729 0,0285106 276 

2 0,0300269 0,0216070 276 

3 0,0228531 0,0315233 302 

4 0,0448006 0,0315027 278 

5 0,0268870 0,0147431 279 
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Tabela 7.3: Resultados encontrados para o cruzamento de aresta. 

Execução Média Desvio padrão Demandas atendidas 

1 0,0288762 0,0191627 280 

2 0,0221872 0,0188120 291 

3 0,0253587 0,0193583 286 

4 0,0190896 0,0156835 286 

5 0,0210334 0,0187236 279 

Tabela 7.4: Resultados encontrados para o cruzamento ciclo. 

Execução Média Desvio padrão Demandas atendidas 

1 0,0502900 0,0345247 280 

2 0,0478877 0,0381966 278 

3 0,0454742 0,0309362 277 

4 0,0467918 0,0353586 279 

5 0,0421260 0,0288008 290 

Tabela 7.5: Resultados encontrados para o cruzamento em ordem. 

Execução Média Desvio padrão Demandas atendidas 

1 0,0427670 0,0291544 278 

2 0,0471508 0,0291280 277 

3 0,0391941 0,0291686 279 

4 0,0438951 0,0278760 290 

5 0,0459369 0,0317956 280 

  

 Observando a Tabela 7.6 pode-se afirmar que o operador de cruzamento de um ponto 

com conhecimento heurístico apresentou diferença estatisticamente significante em relação aos 

operadores Ciclo e Em Ordem. O Operador PMX só obteve diferença estatisticamente 

significativa em relação ao operador Ciclo. A comparação do operador de Aresta com os demais 

operadores traz uma melhora estatisticamente significativa em relação as operadores Ciclo e Em 

Ordem. Já os operadores Ciclo e Em Ordem não conseguiram obter melhora significativa sobre 

nenhum outro operador de cruzamento. 

 Esse primeiro estudo foi necessário para poder criar um ranking com os melhores 

operadores de cruzamento que pode ser observado na Tabela 7.7. Como o cruzamento de um 

ponto com conhecimento heurístico e o cruzamento em Aresta obtiveram melhora em relação a 
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dois outros operadores foi levado em consideração aquele que obteve a menor média, desta 

forma o melhor operador nesse teste foi o de um ponto com conhecimento heurístico. Neste 

ranking quanto melhor o cruzamento mais filhos ele gera dentro da população, desta formatem-

se o cruzamento de um ponto com conhecimento heurístico gerando 6 filhos. Foi colocado uma 

diferença um pouco maior para favorecer o melhor cruzamento, o segundo cruzamento gera um 

total de 4 filhos por realização deste cruzamento (Aresta), o terceiro melhor cruzamento foi o 

PMX com 3 filhos, o quarto foi o em ordem com dois filhos gerados a cada realização e por fim, 

o cruzamento ciclo com apenas um filho colocado na população. 

Tabela 7.6: Teste t-Student entre as execuções individualmente dos operadores de 

cruzamento. 

Hipóteses p-valor 

Um ponto com conhecimento heurístico 
– PMX 

0,471994547 

Um ponto com conhecimento heurístico 
– Aresta 

0,649750889 

Um ponto com conhecimento heurístico 
– Ciclo 

0,005174485 

Um ponto com conhecimento heurístico 
– Em Ordem 

0,01299497 

PMX – Aresta 0,582426603 

PMX – Ciclo 0,038426864 

PMX – Em Ordem 0,079450829 

Aresta – Ciclo 0,012940875 

Aresta – Em Ordem 0,030045673 

Ciclo – Em Ordem 0,749225649 

 

Tabela 7.7: Rank dos cruzamentos com o número de filhos gerados por realização do 

operador. 

Rank Cruzamento Filhos 

 

1 Um ponto com conhecimento heurístico 6 

2 Aresta 4 

3 PMX 3 

4 Em Ordem 2 

5 Ciclo 1 
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O outro modelo de comparação foi elaborado para comparar a combinação de dois 

cruzamentos por execução utilizando as quatro estratégias descritas em seção anterior neste 

capítulo. A estratégia 1 (Tabela 7.8) com a combinação entre o cruzamento de um ponto com 

conhecimento heurístico e o cruzamento em Aresta foi a que obteve a menor média em relação 

as outras combinações e com as demais estratégias testadas. Já a estratégia 2 representada seus 

resultados na Tabela 7.9 teve como menor combinação os cruzamentos PMX com o cruzamento 

em Aresta. 

Tabela 7.8: Resultados da simulação da estratégia 1 para a combinação de dois 

cruzamentos. 

Combinação Média Desvio padrão Demandas atendidas 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + PMX 

0,0286982 0,0229036 280 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Aresta 

0,0159762 0,0130082 289 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ciclo 

0,0320106 0,0287991 278 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ordem 

0,0312584 0,0290104 281 

PMX + Aresta 0,0289721 0,0259861 281 

PMX + Ciclo 0,0320981 0,0296672 290 

PMX + Ordem 0,0310029 0,0297231 292 

Aresta + Ciclo 0,0298136 0,0278130 280 

Aresta + Ordem 0,0281014 0,0258821 285 

Ciclo + Ordem 0,0429814 0,0398246 287 

Na Tabela 7.10 são destacados os resultados da combinação dos cruzamentos na 

estratégia 3, neste caso a melhor combinação foi relativa a combinação entre o cruzamento de 

um ponto com conhecimento heurístico com o operador de cruzamento ciclo, o que acontece 

neste caso é que mesmo o cruzamento ciclo tendo obtido o pior resultado individualmente na 

estratégia 3 ele quase não tem influência na população, já que nesta estratégia um operador é 

utilizado por geração, desta forma, a cada seis indivíduos gerados pelo cruzamento de um ponto 

com conhecimento heurístico apenas um indivíduo é gerado pelo cruzamento ciclo. 

Por fim, a Tabela 7.11 exibi os resultados encontrados para as combinações entre dois 

cruzamentos utilizando-se a estratégia 4, nesta simulação o menor resultado encontrado para o 
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espaçamento foi entre o cruzamento de um ponto com conhecimento heurístico com o 

cruzamento PMX. Como esta estratégia utiliza uma escolha aleatória do tipo de cruzamento era 

de se esperar que a melhor combinação ficasse entre os melhores cruzamentos individualmente. 

 

Tabela 7.9: Resultados da simulação da estratégia 2 para a combinação de dois 

cruzamentos. 

Combinação Média Desvio padrão Demandas atendidas 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + PMX 

0,0324581 0,0190068 289 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Aresta 

0,0319986 0,02633368 300 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ciclo 

0,0324783 0,0225371 298 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ordem 

0,0325568 0,0259766 290 

PMX + Aresta 0,0317286 0,0213441 279 

PMX + Ciclo 0,0439817 0,0378918 285 

PMX + Ordem 0,0447234 0,0301123 290 

Aresta + Ciclo 0,0401998 0,0345689 288 

Aresta + Ordem 0,0459167 0,0398129 287 

Ciclo + Ordem 0,0468748 0,0401928 288 

Tabela 7.10: Resultados da simulação da estratégia 3 para a combinação de dois 

cruzamentos. 

Combinação Média Desvio padrão Demandas atendidas 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + PMX 

0,0352257 0,0353359 290 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Aresta 

0,0343735 0,0286279 283 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ciclo 

0,0292035 0,0182372 286 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ordem 

0,0312720 0,0205213 290 

PMX + Aresta 0,0447385 0,0373645 279 

PMX + Ciclo 0,0440851 0,0314186 279 

PMX + Ordem 0,0448114 0,0277698 285 

Aresta + Ciclo 0,0455536 0,0331089 290 

Aresta + Ordem 0,0486553 0,0389029 290 

Ciclo + Ordem 0,0478143 0,0410068 288 
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Tabela 7.11: Resultados da simulação da estratégia 4 para a combinação de dois 

cruzamentos. 

Combinação Média Desvio padrão Demandas atendidas 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + PMX 

0,0317152 0,0233853 290 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Aresta 

0,0352713 0,0260013 288 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ciclo 

0,0407648 0,0269537 290 

Um ponto com conhecimento 
heurístico + Ordem 

0,0410457 0,0290912 290 

PMX + Aresta 0,0382871 0,0287124 285 

PMX + Ciclo 0,0402772 0,0324471 285 

PMX + Ordem 0,0390058 0,0289624 288 

Aresta + Ciclo 0,0390158 0,0286792 300 

Aresta + Ordem 0,0410875 0,0309118 289 

Ciclo + Ordem 0,0438624 0,0319624 289 

Tabela 7.12: Teste t-Student para comparação entre as quatro estratégias de 

combinação. 

Combinação p-valor 

Estratégia 1 – Estratégia 2 0,046148222 

Estratégia 1 – Estratégia 3 0,069430984 

Estratégia 1 – Estratégia 4 0,056533677 

Estratégia 2 – Estratégia 3 0,727290523 

Estratégia 2 – Estratégia 4 0,998691834 

Estratégia 3 – Estratégia 4 0,7580934 

Na Tabela 7.12 foi feito o teste t-Student para a comparação das estratégias de 

cruzamento descritas neste capítulo. Para ser realizado este teste foram separadas as menores 

médias de espaçamento encontradas em cada uma das combinações em cada estratégia, esse 

valores são os destacados entre as Tabelas 7.8 e 7.11. 

A partir deste teste pode-se afirma com 95% de confiança que a Estratégia 1 apresentou 

diferença estatisticamente significativa em relação a estratégia 2, nos demais casos não houve 
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uma melhora estatisticamente significativa, desta forma, as demais estratégias não devem ser 

apontadas como melhoria em relação as demais. 

 



Capítulo 8 – Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

90

 

 

Capítulo 8  

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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Nesta dissertação, o comportamento de um algoritmo evolucionário típico foi avaliado, desde a 

criação da população até a seleção dos indivíduos sobreviventes, além do processo de 

cruzamento e mutação nos AEs. Realizou-se uma avaliação dos algoritmos evolucionários 

multiobjetivo que foram utilizados na otimização das redes WANs para encontrar os melhores 

caminhos tendo-se como funções objetivos algumas métricas de QoS. 

 A importância da otimização multiobjetivo para este trabalho consiste em fornecer uma 

solução cuja qualidade é definida pela performance em relação a vários, possíveis conflitantes, 

objetivos, onde esses objetivos são algumas métricas de QoS (largura de banda, tamanho do 

caminho, atraso e a confiabilidade do caminho). Vale ainda salientar a importância da prioridade 

da demandas de tráfego de rede, que pode trazer resultados completamente diferente dependo da 

sua importância no contexto do tráfego. 

O modelo proposto nesta dissertação apresentou um algoritmo evolucionário 

multiobjetivo para efetuar otimização das redes de longa distância, ou seja, foi apresentado um 

otimizador que visa a criação de WAN a partir de uma rede de transmissão (rede física). Desta 

forma, a otimização da WAN visa predeterminar todas as rotas de cada demanda solicitada para 

a otimização, fazendo uma combinação de todas essas para obter a WAN completa e otimizada. 

A otimização leva em consideração quatro métricas que estão relacionadas a alguma valor de 

entrada e aos fatores de QoS. 

Neste trabalho foram realizados estudos visando avaliar diversas métricas de QoS, para 

que estas funcionem como uma base de funções do modelo de otimização para subsidiar a 

escolha das funções que foram selecionadas para a otimização da rede WAN. As funções 

objetivo do otimizador é uma composição das métricas citadas nesta dissertação. 

Após a definição das métricas que serão utilizadas para a otimização, as funções 

selecionadas podem ser combinadas através da utilização de um peso para cada uma delas. Por 

exemplo, em determinada situação pode ser mais importante levar em consideração a função de 

atraso do que a função de número de saltos para a otimização dos caminhos. Neste caso, os pesos 

distintos podem priorizar a geração de caminhos de menor atraso. 

Cada função-objetivo tem como resultado um valor numérico, onde esse pode ser 

considerado uma nota para aquela função. Desta forma, podemos ter um valor combinado dos 

resultados de cada função-objetivo como resultado final para a comparação de soluções. 

O algoritmo estudado e implementado para a resolução do problema de otimização de 

uma WAN e o estudo da sinergia de múltiplos operadores de cruzamento foi o SPEA. Com o 

SPEA foram realizadas avaliações nos resultados obtidos através da execução deste algoritmo 

para o problema de otimização de redes de longa distância. Os resultados obtidos foram 
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considerados satisfatórios, já que em todos os casos de testes o algoritmo encontrou pelo menos 

uma solução ótima em um pequeno espaço de tempo. 

Os testes de sinergia dos operadores de cruzamento mostrou que a estratégia 1, executada 

com os dois operadores de cruzamento que obtiveram melhor resultado em suas execuções 

individuais: cruzamento de um ponto com conhecimento heurístico e cruzamento em aresta, 

obteve um melhor resultado se comparado com a estratégia de execução 2. As demais estratégias 

de cruzamento utilizadas nos testes de sinergia não conseguiram melhorar os resultados obtidos 

pelas execuções individuais de cada um dos cruzamentos. 

8.1 Trabalhos Futuros  

Embora os objetivos tenham sido alcançados, ainda existem temas de pesquisas ligados a esta 

dissertação que podem ser explorados, um deles poderia se basear no fato de que em um 

determinado momento se achasse necessário encontrar um WAN ótima levando em consideração 

mais uma métrica do que outra. Por exemplo, para uma determinada WAN poderia ser mais 

importante existir um caminho com menor atraso do que um caminho com menor número de 

saltos. Isto pode ser feito na otimização multiobjetivo atribuindo-se pesos a cada função que se 

deseja otimizar (Eiben & Smith, 2003). 

 Tem-se ainda como trabalho futuro experimentos com redes pré-definidas onde poderia 

ser estabelecido � vizinhos em média, as redes para os experimentos poderiam ser ainda geradas 

de forma regular ou aleatoriamente. 

 A utilização da estratégia que obteve melhores resultados nos testes de sinergia, já que o 

otimizador proposto aqui inicialmente utiliza somente um tipo de cruzamento durante toda sua 

execução. Sobre a sinergia ainda poderia ser feitas combinações com mais de dois operadores de 

cruzamento. 



Apêndice A – Interface Gráfica do Otimizador 
 

93

 
 
 
 
 
 

Apêndice A 
 
 

Interface Gráfica do Otimizador 
 
 
 
 

O projeto WOC (WAN Ótima a CHESF) foi desenvolvido com o intuito de fornecer uma WAN 

ótima para a CHESF tendo como base a topologia de transmissão da mesma, juntamente com o 

conjunto de demandas que se deseja ser atendidas (otimizadas) durante o processo evolucionário. 

As imagens mostradas a seguir mostra como ficou estabelecida a interface gráfica do sistema. 

Esta interface gráfica foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Redes e Telecomunicações 

(GPRT). 

 

 
Figura A.1: Tela inicial do programa WOC. 
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A Figura A.1 apresenta a tela inicial do projeto WOC, onde é dada a opção de desenhar 

uma nova topologia SDH (Synchronous Digital Hierarchy) e também pode ser criada a estrutura 

de equipamentos para a rede WAN, esse são os passos iniciais necessários para a utilização do 

otimizador. 

Na Figura A.2 pode ser observada uma topologia de transmissão criada a partir da 

interface gráfica do projeto WOC. Nesta topologia são definidos: enlaces, equipamentos de 

transmissão e repetidores, localidades desses equipamentos e as regionais as quais elas 

pertencem. 

 

 
Figura A.2: Tela com a topologia SDH carregada. 

 
 A topologia WAN, também conhecida como topologia IP, que deve ter seus 

equipamentos previamente definidos antes da execução do otimizador pode ser vista na Figura 

A.3. Além dos equipamentos também podem ser definidos alguns enlaces que devam ser 

preservados após o processo evolucionário. Uma composição da topologia WAN com a 

topologia de transmissão pode ser observada na aba “Complete Topology” que é exibida na 

Figura A.4. 
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Figura A.3: Tela com a topologia WAN (Topologia IP) sendo exibida. 

 
Figura A.4: Tela que exibi a topologia WAN juntamente com a topologia SDH. 

Revisar imagem da tpopologia completa 

Para executar o otimizador é necessário passar pela tela de “Configuração do 

Otimizador” (Figura A.5), nesta tela pode ser adicionadas as demandas que se deseja otimizar, 
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escolhendo a origem, destino, prioridade e a largura de banda que ela ocupa na rede. Uma tabela 

com as demandas adicionadas até o momento ou demandas que já estavam pré-definidas no 

arquivo XML pode ser vista também nesta tela. Alguns parâmetros avançados podem ser 

definidos clicando no botão “Configurações avançadas” (Figura A.6), configuram: a quantidade 

de gerações do algoritmo evolucionário (“Param 1”), a quantidade de rotas ótimas por demandas 

(“Param 2”), a estratégia de cruzamento utilizada (“Param 3”), O “Param 4” é utilizado para 

modificar a probabilidade de mutação e por fim, o “Param 5” responsável por determinar o 

probabilidade de cruzamento. 

 
Figura A.5: Ambiente para configuração dos dados antes da execução do otimizador. 

 

 Na Figura A.7 observa-se o resultado obtido para uma WAN otimizada. Cada enlace 

otimizado da rede WAN aparece na cor verde. A Figura A.8 mostra a tela responsável pela 

configuração dos enlaces da rede WAN, na mesma tela de propriedade do enlace pode ser 

definido caminhos alternativos para a rota de forma manual (Figura A.9). A Figura A.10 mostra 

a tela de configuração de um equipamento de transmissão ou equipamento que componha a rede 

WAN. Por fim, na Figura A.11 é visualizada a tela que configura a quantidade de portas 

disponíveis de um equipamento da rede de longa distância. 
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Figura A.6: Tela com as informações referentes aos parâmetros avançados para a otimização. 

 
Figura A.7: Exibição da topologia WAN após otimização. 
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Figura A.8: Tela para configurações das propriedades de um enlace IP. 

 
Figura A.9: Path de um determinado enlace. 
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Figura A.10: Propriedades de um equipamento da rede WAN. 

 
Figura A.11: Configuração das quantidades de portas disponíveis para um determinado equipamento da 

rede. 
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Um teste-t é qualquer teste de hipótese estatístico em que tem uma distribuição t de Student se a 

hipótese nula é verdadeira. É aplicada quando a população é assumida para ser normalmente 

distribuída, mas o tamanho das amostras são pequenas o suficiente para que a inferência 

estatística sobre a qual se baseia não são normalmente distribuída, pois depende de uma 

estimativa de incerteza do desvio padrão, em vez de um valor precisamente conhecido. 

O teste t de Student é um teste de hipótese paramétrico, onde as duas variáveis envolvidas 

são intervalares e ambas apresentam distribuição normal. O parâmetro utilizado para descrever a 

distribuição t é o número de graus de liberdade, gl, ou degrees of freedom, que é o tamanho da 

amostra (�) menos 1. A equação a seguir descreve sucintamente este parâmetro. 

 @� = � − 1 (B.1) 

Onde, quando o tamanho da amostra cresce, a distribuição t se aproxima da normal. Este 

comportamento é descrito na Figura A.1. 
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Figura B.1: Distribuição t de Student (Zanchettin, 2004). 
 

Abaixo serão descritos os passos necessários para a realização do teste de hipótese t 

de Student para comparação de médias (independentes): 

1. É necessário definir u«: ¬# = ¬$ e u#: ¬# ≠ ¬$. Onde, ¬# e ¬$ são valores médios reais 

das amostras � e j, respectivamente; 

2. Calcular os valores médios amostrais de � e j, denominados de �¤ e j; 

3. Calcular as variâncias amostrais de � e j, denominados de N®$ e N$̄; 

4. Calcular a estatística do teste: n = �®¤° ̄�±²³ �§�p �§�
, onde �# e �$ representam o tamanho das amostras e 

µ́ = ��J�°#�¶·��p��J�°#�¶�̧��J�pJ�°$� ; 

5. Escolher um nível de significância (¹), normalmente 0,01 e 0,05. O complemento do 

nível de significância (1 − ¹) é conhecido como nível de confiança ou intervalo de 

confiança e é normalmente de 0,99 ou 0,95; 

6. Procurar na tabela t-student (Lehmann, 1986) o valor de t e verificar se nº]r > n¼� ,J�pJ�°$, 

rejeita-se a hipótese nula. Em caso de rejeição da hipótese nula, os valores amostrais não 

condizem estatisticamente com o pressuposto na hipótese nula. 
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