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Resumo

O roteamento multicast é realizado através do envio de informações em redes de computadores,

de uma origem (ou mais) para vários destinatários (grupo multicast). Nele, cada informação

é enviada somente uma vez para cada grupo. Este trabalho utiliza o custo total dos caminhos

multicast para atingir os destinos como sendo a métrica de qualidade da solução. O objetivo

principal do roteamento multicast é decomposto em dois objetivos conflitantes: (i) maximizar

o número de caminhos compartilhados e (ii) minimizar o tamanho de cada caminho. Os Al-

goritmos Genéticos são aplicados para a otimização das rotas multicast. A função de aptidão

satisfaz simultaneamente os objetivos conflitantes. Cada indivíduo é formado por múltiplos

cromossomos (rotas origem-destino), com os enlaces da rede sendo os seus genes. Os operado-

res de seleção escolhem as soluções mais promissoras e preservam a diversidade na população.

O modelo proposto é testado na rede GÉANT WAN de 33 nodos e em duas redes aleatórias,

com 66 e 100 nodos cada, geradas usando o modelo de Waxman e o gerador de topologias

BRITE. Os melhores resultados obtidos mostram que o modelo AG proposto alcança melhores

desempenhos do que os menores caminhos do roteamento unicast, com ganhos nos custos de

envio entre 44% e 62%.

Palavras-chave: Roteamento Multicast, Algoritmos Genéticos, Redes de Computadores, Oti-

mização Multiobjetivo
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Abstract

The multicast routing is fulfilled by sending information in computer networks, from one source

(or more) to many receivers (multicast group). Thereby, every information is sent only once

to each group. This work uses the total cost of the multicast paths as the measure of solution

effectiveness. The source-destination routes need to fulfill two conflicting objectives: maxi-

mization of the common links and minimization of the route sizes. Genetic Algorithms are

applied to optimization of the multicast routes. The fitness function satisfies both conflicting

objectives. Each individual contains multiple chromosomes (source-destination routes) using

the network links as genes. Selection operators choose the most promising solutions and pre-

serves population diversity. The model has been tested in the 33-nodes European GÉANT

WAN network backbone and two other networks (66-node and 100-node) randomly generated

using the Waxman model at BRITE network topology generator. Considering each network, a

number of solutions were found for changes in size and node members of the multicast groups,

and source node. The proposed model obtains results better than unicast shortest paths cost,

with cost reductions between 44% and 62%.

Keywords: Multicast Routing, Genetic Algorithms, Computer Networks, Multiobjective Op-

timization
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CAPÍTULO 1

Introdução

As redes de computadores permitem transmitir imagens, sons, símbolos, sinais ou informações

de qualquer natureza utilizando fios, meios ópticos, ondas de rádio ou qualquer outro pro-

cesso eletromagnético. Grande parte das informações transmitidas partem de uma origem e são

destinadas a um único receptor, isto é, originam-se em um ponto da rede de computadores e

destinam-se a outro ponto distinto da rede. Este tipo de transferência de dados é rotulado como

tráfego unicast. A popularização das redes de computadores motivou o surgimento de diversos

tipos de serviços interessados na utilização destas redes, impulsionando a sua evolução tecno-

lógica e favorecendo o uso de serviços que transmitem grandes quantidades de informação.

Em uma conferência multimídia, por exemplo, a voz e o vídeo capturados em cada loca-

lidade da conferência deve ser enviado para todos os demais locais, permitindo que todos os

participantes possam se ver e se comunicar instantaneamente. Na educação à distância, uma

palestra pode ser transmitida a todos os estudantes, enviando o vídeo e a voz do palestrante a

todos os alunos pela rede de computadores. Nestes exemplos, os seguintes fatores de qualidade

da transmissão devem ser garantidos para que a conferência seja bem sucedida: (i) o vídeo deve

ser exibido sem interrupções e sem perda de qualidade e (ii) o som da conferência deve estar

sincronizado entre os participantes, isto é, o audio não deve demorar muito tempo para chegar

nos participantes.

O roteamento multicast foi desenvolvido para permitir o uso destes serviços destinados a

grandes audiências e que transmitem grande quantidade de informações, como no caso das

videoconferências. O propósito principal do roteamento multicast é economizar os recursos

da rede quando informações idênticas são transmitidas para uma quantidade possivelmente

1
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grande de destinatários, através da criação de rotas por onde estas informações deverão seguir.

Outros exemplos atuais de uso do roteamento multicast incluem: replicação de banco de dados,

entrega automática de notícias, atualizações automáticas de programas (ex: anti-vírus, sistemas

operacionais), rádios e TVs on-line, educação à distância, dentre outros.

Para a transmissão de informações de determinado ponto de origem para vários pontos de

destino, a solução mais simples seria utilizar transmissões individuais das informações. Porém,

esta abordagem consome excessivamente os recursos da rede, pois um caminho origem-destino

deve ser definido para cada um dos destinos, ocasionando o aumento do congestionamento nas

regiões próximas ao ponto de origem devido à alta quantidade de informações transferidas.

Para reduzir o consumo dos recursos da rede, o roteamento multicast introduziu o conceito de

caminhos compartilhados: como as informações a serem entregues aos destinatários são idên-

ticas, os caminhos podem ser compartilhados o máximo possível, a partir do nodo origem da

transmissão até os destinos. Suponha que um palestrante em uma Universidade nos Estados

Unidos esteja realizando uma videoconferência multicast pela Internet com algumas Universi-

dades no Brasil. As informações serão enviadas uma única vez (som e vídeo) da Universidade

Americana até o ponto de saída dos EUA e, em seguida, encaminhadas ao Brasil. Chegando

no Brasil, as informações serão distribuídas a todas as Universidades participantes. Note que,

neste exemplo de roteamento multicast, o tráfego gerado no trecho compreendido entre a uni-

versidade americana e o Brasil independe da quantidade de receptores, o que não aconteceria se

o unicast fosse utilizado: vários caminhos seriam necessários, variando em função do tamanho

da audiência.

Esta dissertação apresenta uma proposta de um algoritmo para a criação das rotas multicast

a partir de um nodo destino para um grupo de receptores. Os caminhos devem possuir a maior

quantidade possível de nodos compartilhados, desde que isto não ocasione o aumento do ta-

manho destes caminhos. A otimização das rotas é realizada através de um Algoritmo Genético

(AG), que utiliza o paradigma evolucionário para a resolução de problemas de otimização. Os
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AGs mantém populações de indivíduos (candidatos a soluções) que vão sendo recombinados e

mudados através dos operadores de variação — recombinação e mutação – no decorrer das ge-

rações do processo evolucionário. No final de cada geração, algumas soluções, entre as quais as

mais promissoras, são selecionadas para a geração seguinte. A representação do AG nesta dis-

sertação utiliza indivíduos com múltiplos cromossomos, cada um deles representando uma rota

origem-destino e contendo diversos genes representando os enlaces da rede. Alguns operadores

de variação atuam permutando os genes no cromossomo, definindo a ordem dos enlaces nos

caminhos que vão sendo criados, enquanto outros operadores de variação trocam cromossomos

entre os indivíduos. Os indivíduos são avaliados de acordo com o tamanho dos seus cromosso-

mos (caminhos) e a quantidade de enlaces compartilhados no início dos cromossomos, além do

fornecimento de recompensas de acordo com o número de rotas válidas (caminhos que atingem

o nodo destino). A avaliação dos indivíduos é realizada pela função de aptidão considerando

os múltiplos objetivos citados acima.

O amplo espaço de soluções deste problema permutacional possui grande parte das combi-

nações (rotas) inválidas, isto é, estas rotas não representam caminhos que podem ser percorridos

devido às limitações de conectividade existente entre os nodos na topologia da rede. Esta dis-

sertação objetiva desenvolver um algoritmo genético para criar um conjunto de rotas multicast

válidas, maximizando a quantidade de enlaces compartilhados e minimizando o tamanho dos

caminhos. Tal AG se caracterizará por (i) realizar seleção de indivíduos por estágios visando

escolher, dependendo do estágio, as soluções-candidatas que devem ser aperfeiçoadas (inviá-

veis) e as soluções válidas que devem ter a qualidade melhorada; (ii) utilizar restrições locais

de viabilidade nos operadores de variação, buscando diminuir a enorme quantidade de indiví-

duos inválidos no algoritmo genético; (iii) introduzir operadores de variação capazes de gerar

diversidade de soluções e também atuar na melhoria das boas soluções; (iv) propor função de

aptidão considerando múltiplos objetivos conflitantes de acordo com as restrições de QoS que

se deseja alcançar.
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Para atingir estes objetivos, foram propostos dois novos operadores de recombinação: Troca

Cromossomo, que realiza a troca aleatória de rotas entre os indivíduos permitindo a exploração

do espaço de soluções, e Melhor-de-dois Cromossomos, que efetua trocas direcionadas de rotas

através da avaliação dos cromossomos individualmente, favorecendo a explotação das regiões

mais promissoras. Além dos operadores de recombinação, dois operadores de mutação também

foram propostos: o operador Inserção Viável cria novas opções de caminhos utilizando restri-

ções locais de conectividade, permitindo a transformação das soluções-candidatas inválidas

em opções viáveis, enquanto que o operador Remove-ciclo propicia a melhoria da qualidade

das soluções através da remoção dos ciclos existentes nos caminhos. Esta dissertação propõe

a utilização de diferentes etapas no processo evolucionário para a atuação destes operadores

de variação através da sua associação com os operadores de seleção por Roleta ou por Ro-

leta Invertida, sendo aplicados aos melhores ou piores indivíduos, dependendo de cada estágio.

Para a otimização dos múltiplos objetivos, a representação do AG proposta utiliza diversos

cromossomos por indivíduo, além do uso dos enlaces da rede como genes dos cromossomos,

possibilitando avaliar todos os cromossomos em conjunto (rotas multicast) e individualmente

de acordo com as características dos enlaces presentes nos cromossomos. Um cenário de simu-

lações foi proposto para avaliar o modelo e evitar a criação de tendências nos resultados através

do uso de redes geradas aleatoriamente, diversos tamanhos de grupo multicast, populações ini-

ciais distintas e escolha aleatória dos membros dos grupos e nodos iniciais, totalizando 2880

testes distintos.

O algoritmo proposto neste mestrado foi modelado de forma a permitir o uso de objetivos

adicionais na função de aptidão e características adicionais nos enlaces. Estes objetivos podem

garantir a adequação dos caminhos às restrições de qualidade de serviço (QoS) se necessário,

utilizando as demais características dos enlaces (atraso, largura de banda, capacidade utilizada,

custo de comunicação, dentre outros) na otimização dos caminhos. Por exemplo, a qualidade

do vídeo transmitido na conferência poderia ser garantida através do uso de enlaces que tenham
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baixa utilização, evitando entrar em regiões congestionadas da rede, enquanto que a sincronia

do audio poderia ser atingida restringindo o atraso total das rotas de acordo com o atraso de cada

enlace contido nelas. Além disto, o uso de múltiplos cromossomos fornece alguns benefícios

quando comparados com os métodos usuais que utilizam árvores: os caminhos podem ser

manipulados mais facilmente e individualmente, propiciando a exploração de novas soluções,

fornecimento de caminhos alternativos, recuperação de rotas que se tornaram indisponíveis

(devido à indisponibilidade de algum enlace). Com algumas adaptações nos operadores, o

modelo proposto pode ser modificado para tratar o multicast dinâmico, que ocorre quando há

adição ou remoção de integrantes do grupo de receptores, ocasião em que se faz necessário

reconfigurar os caminhos.

O modelo foi testado em três redes. A primeira delas foi a rede Européia GÉANT (GEANT,

2004) com 33 nodos e 94 enlaces direcionais. As outras duas redes foram geradas aleatoria-

mente, com 66 nodos (264 enlaces) e 100 nodos (400 enlaces), no gerador de topologias BRITE

(Medina et alii, 2001) usando o modelo de Waxman (1988). No modelo de Waxman, os nodos

da rede são distribuídos aleatoriamente em uma grade retangular e os enlaces são definidos de

acordo com a distância entre eles: enlaces possuem maior probabilidade de serem definidos

entre os nodos mais próximos, como ocorre nas redes reais. As redes aleatórias são utiliza-

das para assegurar que os resultados obtidos pelo modelo sejam independentes de alguma rede

específica. As simulações utilizaram diversos conjuntos de testes, através do uso de vários ta-

manhos de grupos de receptores, nodos-origem e populações iniciais de indivíduos distintas,

contribuindo na avaliação da habilidade de generalização do AG proposto.

Os resultados obtidos pelo algoritmo nas simulações mostraram ganhos das melhores solu-

ções situados entre 44% para os grupos menores e 62% nos grupos maiores, quando compara-

dos com os resultados obtidos pelo algoritmo de menor caminho de Dijkstra (1959) (caminhos

unicast), sugerindo a sua aplicação aos diversos tamanhos de rede e grupos de receptores. Os

resultados sugerem a escalabilidade das soluções obtidas pelo modelo e a sua aplicabilidade a
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redes complexas.

Os trabalhos iniciais gerados no decorrer deste mestrado foram publicados em Gouvêa Jr

et alii (2005); Araújo et alii (2006); Garrozi & Araújo (2006). Alguns destes trabalhos utiliza-

ram os nodos da rede na representação do AG. A representação utilizando enlaces foi escolhida

para este mestrado por permitir maior flexibilidade na aplicação do modelo, permitindo repre-

sentar múltiplos enlaces entre os nodos, além possibilitar o uso de diversas características nos

enlaces.

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira. A fundamentação teórica de Redes

de Computadores, os fundamentos do roteamento multicast e a definição do problema mul-

tiobjetivo serão tratados no Capítulo 2. O Capítulo 3 apresenta os Algoritmos Genéticos e

suas características mais comuns, culminando com a análise de modelos de AGs para redes de

computadores. O modelo proposto será apresentado em detalhes no Capítulo 4. Os detalhes

das simulações realizadas e a análise dos resultados obtidos estão no Capítulo 5. Finalizando

a dissertação, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e as sugestões de trabalhos

futuros.



CAPÍTULO 2

Redes de Computadores

O compartilhamento eletrônico de informações é realizado através das redes de computadores,

que são formadas pela interconexão destes computadores entre si. Quando grupos de receptores

necessitam receber informações idênticas de determinado computador (origem), a definição dos

caminhos por onde os dados devem percorrer para alcançar os destinatários pode ser otimizada,

reduzindo o tráfego de informações repetidas na rede. O modelo apresentado nesta dissertação

realiza a otimização das rotas quando as informações partem de uma origem específica e são

destinadas a diversos receptores (roteamento multicast) utilizando algoritmos genéticos.

Para a compreensão do problema a ser resolvido nesta dissertação, serão necessários co-

nhecimentos de redes de computadores, algoritmos de roteamento e otimização multiobjetivo.

Estes fundamentos serão apresentados neste Capítulo, que está organizado da seguinte forma:

inicialmente, as definições iniciais e conceitos básicos das redes de computadores serão abor-

dadas (Seção 2.1); a seguir, o roteamento em redes de computadores (Seção 2.2) e o roteamento

multicast (Seção 2.3) serão apresentados, seguidos pela terminologia da teoria dos grafos em-

pregada para modelagem de redes de computadores (Seção 2.4). As Seções 2.5, 2.6, 2.7 e

suas subseções abordam os algoritmos de roteamento multicast consolidados atualmente, segui-

das pelas definições de problema multiobjetivo (Seção 2.8), definição do roteamento multicast

como este tipo (Seção 2.9), e, no final, a discussão do Capítulo (Seção 2.10).

7
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2.1 Definições Iniciais

Redes de computadores são formadas por conexões (enlaces) entre vários computadores de um

determinado local e as suas possíveis conexões com computadores de outros locais mais distan-

tes, através dos meios de comunicação. As principais maneiras de conectar os computadores

incluem o uso de cabos metálicos, cabos de fibra ótica e a comunicação sem fios através de

ondas de rádio-freqüência.

Conforme observamos em Tanenbaum (2003), o uso de redes de computadores permite efe-

tuar o compartilhamento de recursos, cujo objetivo é colocar todos os programas, equipamentos

e informações ao alcance de todas as pessoas que acessam uma rede, independentemente da lo-

calização física do recurso e do usuário. A confiabilidade dos sistemas corporativos também

pode ser aumentada com o uso de redes de computadores, pois podem existir fontes alternativas

de fornecimento de recursos. Por exemplo, todos os arquivos podem estar replicados em vários

computadores que atuarão como cópias de segurança; outro exemplo relaciona-se à existência

de várias CPUs que podem ser utilizadas caso alguma delas esteja com problemas.

A troca de informações entre os computadores hospedeiros (hosts) das redes é realizado

através do envio de blocos de informações que são encapsuladas em uma estrutura chamada

pacote. Um pacote de dados inclui as informações que serão enviadas ao destinatário e várias

outras informações necessárias ao controle da transmissão, codificadas no cabeçalho do pacote.

A principal função de uma rede de comutação de pacotes é recebe-los de uma estação fonte e

enviá-los a uma estação de destino, através da definição de caminhos (rotas) na rede por onde os

pacotes deverão prosseguir. Para efetuar a transferência de pacotes entre os computadores, cer-

tas regras a respeito do formato dos pacotes e do seu processamento devem ser seguidas. Estas

regras são denominadas protocolos (Tanenbaum, 2003). Cada protocolo possui características

específicas e bem definidas, o que determina a sua adequação em função das características de

cada rede em particular.
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2.2 Roteamento de Informações

O tráfego dos pacotes de dados nas redes de computadores requer decisões a respeito dos cami-

nhos que serão percorridos. Freqüentemente, decisões como “por qual dos caminhos possíveis

o pacote deve seguir?” devem ser tomadas. A função do roteamento em uma rede é decidir

qual o caminho que cada pacote recebido deve seguir para atingir o seu destino (Hartmann,

1997) de forma eficiente. Os dispositivos da rede de computadores responsáveis por realizar

estas decisões são chamados roteadores (Tanenbaum, 2003). Os roteadores possuem tabelas

de roteamento nas quais armazenam informações sobre os possíveis destinos e as maneiras de

alcançá-los, sendo consultadas sempre que ocorre a transmissão de um pacote com a finalidade

de determinar o próximo passo no seu caminho de envio.

O roteamento em redes de computadores é uma função crucial para a comunicação nas redes

interconectadas. Requisitos de confiabilidade demandam a existência de rotas alternativas e o

processo de seleção da melhor rota para encaminhamento de pacotes necessita ser feito com

base em informações muito voláteis e dinâmicas, principalmente nas redes com constantes

alterações em sua topologia; como exemplo podemos citar a Internet (Hartmann, 1997).

Os algoritmos de roteamento foram desenvolvidos para automatizar a tomada de decisões

e fornecer dinamicidade às decisões realizadas pelos roteadores da rede. O roteamento dinâ-

mico utiliza algoritmos que operam através da atualização freqüente das tabelas de rotas dos

roteadores envolvidos. Os algoritmos de roteamento devem ser capazes, portanto, de realizar a

manutenção das tabelas de rotas, evitando a formação de laços (loops) e a incoerência das in-

formações a serem armazenadas nas tabelas (evitando caminhos impossíveis, como um enlace

indisponível, por exemplo).

Na Internet e nas redes das organizações, vários algoritmos de roteamento podem ser uti-

lizados. A Internet é organizada em um conjunto de sistemas autônomos onde cada um deles

é administrado, geralmente, por uma única entidade. Cada sistema autônomo pode escolher o
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protocolo de roteamento que desejar para o uso na comunicação entre os seus roteadores, con-

forme observado em Stevens (1994). Os algoritmos de roteamento utilizados no interior dos

sistemas autônomos são chamados Interior Gateway Protocol (IGPs) ou Intradomain Routing

Protocol, e os algoritmos de roteamento responsáveis pelo roteamento das informações entre

os sistemas autônomos distintos são chamados Exterior Gateway Protocols (EGPs) ou Interdo-

main Routing Protocol. Como exemplos destes protocolos podemos citar o Open Shortest Path

First (OSPF) (Moy, 1994b) (Tanenbaum, 2003) que é utilizado na comunicação dentro do sis-

tema autônomo, e o Border Gateway Protocol (BGP) (Rekhter & Li, 1995) que é utilizado na

comunicação entre os sistemas autônomos distintos. Este trabalho utiliza o backbone de uma

rede de pesquisa Européia (GEANT, 2004) nas simulações. Tal rede conecta as instituições de

pesquisa Européias à Internet.

2.3 Roteamento Multicast para Redes de Computadores

Diversas aplicações computacionais utilizam redes de computadores para realizar o comparti-

lhamento das informações entre os seus usuários (Tanenbaum, 2003). Os protocolos de rotea-

mento utilizados nas redes de computadores para efetuar este compartilhamento foram proje-

tados inicialmente para efetuar despachos únicos, isto é, de uma determinada origem para um

destino específico (unicast).

Com a popularização da Internet e o conseqüente aumento no uso dos serviços de telecomu-

nicações, surgiram várias aplicações que necessitam de atenção diferenciada referente ao uso

dos recursos das redes de computadores. Esta atenção diferenciada decorre principalmente do

aumento do tráfego na rede, assim como a sua periodicidade de uso, o que acarreta, na maioria

das vezes, novos investimentos na área de infra-estrutura para suportar estas aplicações.

Grande parte destas aplicações necessita enviar as mesmas informações para múltiplos des-

tinos. Alguns exemplos destas aplicações são: sistemas de distribuição multimídia, videocon-
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ferência, software delivery, group-ware, replicação de dados, e game communities. Multicast

é a técnica utilizada para realizar eficientemente este tipo de troca de informações, enviando

dados de uma ou mais origens para uma quantidade potencialmente alta de destinos.

A comunicação multicast caracteriza-se pelo envio de dados de um emissor para vários

destinatários, ou de vários emissores para vários destinatários (Figura 2.1). Esta abordagem

opõe-se ao broadcast, onde os dados são enviados para todos, independente da necessidade,

inundando a rede com dados redundantes (Miller, 1998). Da mesma forma, o tráfego unicast é

representado pelo envio único de um emissor para um receptor, ocorrendo consumo de recursos

desnecessários caso seja necessário enviar os mesmos dados para vários destinatários (Maufer,

1997), pois neste caso serão efetuados múltiplos envios unicast simultâneos (replicated uni-

cast). Multicast utiliza grupos de receptores e as informações somente são enviadas aos grupos

que necessitam destas informações, diminuindo o atraso nos locais que não fazem parte da

comunicação. Estes dois modelos de envio – unicast e broadcast – podem consumir desneces-

sariamente recursos em locais não desejados, como nos casos onde nem todos os computadores

que receberam as informações necessitavam delas (broadcast) e também quando se faz neces-

sário enviar as mesmas informações várias vezes, através de um mesmo enlace, para atingir

vários destinos (unicast). O enfoque deste trabalho está no roteamento multicast partindo de

uma única origem, isto é, o conjunto de caminhos gerados devem partir de um único nodo da

rede e alcançar o grupo multicast. Porém, caso haja necessidade de enviar informações a partir

de vários nodos para um grupo multicast, cada nodo-origem possuirá o seu próprio conjunto de

caminhos necessários para que o grupo desejado seja atingido.

O uso de redes de comunicação multicast tem se tornado importante porque permite que

suas aplicações associadas alcancem grande quantidade de usuários sem sobrecarregar a rede

e os recursos dos servidores ao enviar as informações. Isto ocorre porque os caminhos in-

termediários que são comuns a vários receptores são compartilhados ao realizar o envio dos

dados, e também porque o grupo de destinatários é restrito aos interessados nas informações,
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Figura 2.1 Exemplo de rotas multicast partindo do nodo inicial (origem) até o conjunto de receptores
(destinos multicast).

que só serão enviadas a eles. Algumas destas aplicações envolvem tráfego de dados multimídia

em tempo real (streaming) – incluindo audioconferência e videoconferência – replicação de

bancos de dados, entrega de conteúdo, sistemas distribuídos e notícias em tempo real.

Dentre os benefícios do uso da comunicação multicast nas redes de computadores, desta-

camos os seguintes: (i) aplicações que podem servir uma grande quantidade de usuários sem

sobrecarregar a rede; (ii) redução nos recursos dos servidores da rede utilizados na transmissão

dos dados. Estes ganhos são alcançados através da criação de grupos de receptores para que

as informações sejam direcionadas somente aos grupos interessados, reduzindo o tráfego de

informações em locais indesejados e também no caminho origem-grupo destino.

Efetuando uma breve comparação do multicast com o unicast, podemos observar que, para

enviar informação a n receptores, os protocolos unicast efetuam n despachos diferentes, cada

um deles destinado a um receptor, enquanto que o protocolo multicast utiliza, nos caminhos

compartilhados, um único despacho. Neste caso, o roteador existente no término do trecho

compartilhado fica responsável pelos novos despachos nos seus enlaces de saída que fazem

parte do caminho. Assim, durante o tráfego da informação multicast pela rede, os nodos per-

tencentes ao caminho ficam responsáveis por encaminhar as informações até atingir o grupo de

receptores desejado, que pode estar distribuído em diversos locais da rede. Esta distribuição

das informações pela rede é de responsabilidade do protocolo de roteamento multicast nela

utilizado.
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Um grupo multicast é um conjunto de nodos de uma rede de comunicações que necessitam

das mesmas informações (Oliveira & Pardalos, 2005), compartilhando-as com todos os nodos

do grupo. O conjunto de rotas percorridas na rede para efetuar a entrega das informações (da

origem para o grupo multicast) é geralmente representado por uma árvore de distribuição.

Cada árvore de distribuição está associada a um par (origem, grupo). O Internet Group Mana-

gement Protocol (IGMP) (Fenner, 1997) efetua o gerenciamento dos grupos multicast da rede

e, portanto, é utilizado pelos protocolos multicast que serão descritos posteriormente.

Os grupos de receptores multicast podem ser classificados em dois tipos: grupos estáticos

ou grupos dinâmicos. Os grupos estáticos não são modificados após a sua criação. Por outro

lado, os grupos dinâmicos podem ter membros adicionados ou removidos ao longo do tempo.

Claramente, a tarefa de manter rotas para grupos dinâmicos é complexa, pois não existem in-

formações prévias sobre quais membros serão adicionados ou removidos dos grupos. Soluções

usuais para o roteamento multicast dinâmico utilizam árvores (Fujinoki & Christensen, 2000).

Segundo Imase & Waxman (1991), não existe limite de custo dos caminhos dos algoritmos di-

nâmicos que não efetuam a reorganização das árvores, pois a sua estrutura vai se deformando à

medida que novos ramos são adicionados e retirados da árvore, necessitando de reorganizações

periódicas.

Os grupos de receptores multicast podem ainda ser classificados com relação ao número

relativo de usuários participantes. Nos grupos esparsos, a quantidade de nodos participantes

é pequena comparada ao número total de nodos da rede. Já nos grupos densos, grande parte

dos membros da rede pertence ao grupo multicast. Como as características dos grupos densos

e esparsos são diferentes, geralmente cada algoritmo de roteamento multicast é apropriado em

somente um dos grupos. Nas redes de computadores com quantidade relativamente pequena

de nodos, a ocorrência de grupos esparsos pode ser considerada nula, pois a relação entre os

participantes do grupo e o total de nodos da rede será alta. Neste caso, as técnicas para grupos

densos são empregadas. Isto acontece na maioria das redes de computadores locais (LANs).
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Conforme observamos anteriormente, o principal ganho da comunicação multicast está na

redução do tráfego na rede (diminuição do custo da árvore de distribuição) e nos recursos

dos servidores. Entretanto, diferentes objetivos podem ser considerados quando a otimização

de um problema de roteamento multicast é efetuada. Por exemplo, em algumas aplicações

multimídia como jogos multiplayer e videoconferência, o objetivo principal pode ser reduzir

o atraso de comunicação entre os participantes. Outro objetivo com grande importância pode

ser diminuir o congestionamento da rede (Haghighat et alii, 2004) de acordo com a capacidade

dos enlaces (links). Estes objetivos variam de acordo com as métricas de qualidade de serviço

(QoS) utilizadas em cada aplicação. Por exemplo, o tempo de entrega das informações aos

participantes de uma vídeo-conferência é responsável pela sincronia que deve ser mantida na

comunicação entre eles. Para que a sincronia seja mantida, é interessante diminuir a diferença

no atraso de todos os participantes, isto é, todos os participantes irão receber as informações

ao mesmo tempo. Cada abordagem pode necessitar de outros fatores de QoS, como acontece

na replicação de dados, onde o tráfego de informações é intenso, sendo necessário diminuir o

tráfego total ocasionado na rede (custo total da árvore de entrega). Dependendo dos objetivos

que devem ser atingidos, um conjunto de restrições pode ser definido para efetuar a otimização

durante a geração das rotas no algoritmo de roteamento. O modelo proposto em Kadaba &

Jaffe (1983) otimiza o custo e o atraso das rotas origem-destino multicast em conjunto.

As métricas são padrões de medida de uma variável da rede. Os algoritmos de roteamento

utilizam diferentes métricas para determinar a melhor rota, sendo que os mais sofisticados

podem basear sua escolha em múltiplas métricas, combinando-as de forma que resulte em

um valor único, conforme Hartmann (1997), que destaca ainda as métricas mais utilizadas,

conforme segue:

Tamanho do Caminho O comprimento do caminho é a métrica de roteamento mais comum.

Alguns protocolos de roteamento permitem aos administradores de rede designar custos

arbitrários para cada enlace da rede. Neste caso, o tamanho do caminho é a soma de
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custos associados de cada enlace. Outros protocolos definem o hop count, uma métrica

que especifica o número de máquinas intermediárias que um pacote precisa passar desde

a fonte até o seu destino.

Atraso O atraso de roteamento refere-se ao tempo gasto para mover um pacote da fonte até

o destino através das interconexões da rede. Este atraso depende de vários fatores, in-

cluindo a largura de banda dos enlaces das redes intermediárias, a fila nas portas de cada

roteador ao longo do percurso, o congestionamento da rede de todos os enlaces inter-

mediários, e a distância física a ser percorrida. Por levar em consideração estes vários

aspectos importantes, o atraso é uma métrica comum e muito utilizada.

Largura de Banda A largura de banda refere-se à capacidade de tráfego disponível em um

enlace. Sendo assim, um enlace Ethernet 10Mbps seria preferível a uma linha 64Kbps,

desde que os demais parâmetros sejam iguais. Embora a largura de banda seja o valor da

vazão máxima alcançável em um enlace, as rotas através do enlace com maior largura de

banda não necessariamente provê melhores rotas que aquelas através de enlaces menores.

Se, por exemplo, um enlace rápido é mais ocupado, o tempo atual requerido para enviar

um pacote para o destino pode ser maior através deste enlace.

Confiabilidade A confiabilidade, no contexto dos algoritmos de roteamento, refere-se à confi-

abilidade de cada enlace da rede, usualmente descrita em termos da taxa de erro. Alguns

enlaces da rede podem ficar inativos mais freqüentemente que outros. Quando inativos,

alguns enlaces da rede podem ser reparados mais facilmente ou mais rapidamente que ou-

tros enlaces. A confiabilidade de um enlace é usualmente designada pelo administrador

da rede, e representada por valores numéricos arbitrários.

Carga A carga refere-se ao grau de ocupação de algum recurso da rede, tal como um rotea-

dor. Esta carga pode ser calculada de várias formas, incluindo a utilização da CPU e o

processamento de pacotes por segundo. A monitoração da carga exige, na maioria das
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vezes, muito recurso de processamento, memória e rede.

Custo de Comunicação O custo de comunicação é outra métrica importante. Para algumas

instituições o desempenho na comunicação pode não ser muito importante, sendo mais

interessante administrar os custos da transmissão. Embora o atraso na linha possa ser

maior, elas enviarão seus pacotes através de suas próprias linhas ao invés de utilizar as

linhas públicas que possuem um custo por tempo de uso.

Neste trabalho, o tamanho do caminho foi a métrica escolhida para a otimização e compara-

ção dos caminhos. Ademais, outras métricas também podem ser incorporadas neste problema

de otimização, de acordo com os requisitos de QoS que devem ser seguidos em cada aborda-

gem.

A maioria dos protocolos unicast se baseia em algoritmos de menor caminho, como o Open

Shortest Path First (OSPF) (Moy, 1994b), utilizados para computar as tabelas de roteamento

dos roteadores de uma sub-rede. Estes protocolos são utilizados amplamente na Internet. En-

tretanto, com o aumento na demanda pelo uso de redes grandes (inclusive a própria Internet)

surgiu a necessidade de serviços para atender a audiências maiores, impulsionando a criação

dos protocolos de roteamento multicast. Alguns exemplos de protocolos multicast são: Proto-

col Independent Multicast (PIM) (Deering et alii, 1996, 1994), Distance-Vector Multicast Rou-

ting Protocol (DVMRP) (Waitzman et alii, 1988), Multicast OSPF (MOSPF) (Moy, 1994a), e

Core-Based Trees (CBT) (Ballardie et alii, 1993). Estes protocolos serão tratados nas próximas

Seções.

Uma das primeiras aplicações de roteamento multicast foi a distribuição de audio pela In-

ternet, com o primeiro uso real da Internet MBONE (Multimedia Backbone) (Eriksson, 1994)

para distribuir o audio das reuniões do Internet Engineering Task Force (IETF) na Internet.
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2.4 Terminologia da Teoria dos Grafos

Uma rede de computadores pode ser modelada através de um grafo G, onde os nodos v ∈V são

os hosts da rede e as conexões (enlaces) entre os hosts são as arestas (i, j) ∈ E, onde V e E são

o conjunto de vértices e o conjunto de arestas do grafo, respectivamente. Os vizinhos de cada

nodo v são denotados por N(v). Algumas características são associadas a cada aresta (i, j),

entre elas, algumas das mais comuns são a capacidade de transmissão c(i, j), o custo financeiro

w(i, j) e o atraso de envio d(i, j), para (i, j) ∈ E.

A capacidade de transmissão c(i, j) de uma aresta representa a quantidade máxima de dados

que pode ser enviada pela aresta que conecta os nodos (i, j), onde, tipicamente, c(i, j)∈ Z+ para

todo (i, j) ∈ E (Oliveira & Pardalos, 2005). Os custos financeiros ocasionados pelo uso de um

enlace (i, j) são representados pela função w(i, j), podendo incluir despesas do enlace tais como

aluguel, manutenção, eletricidade. O atraso de envio d(i, j) representa o tempo necessário para

transmitir informação entre os hosts nos extremos do enlace. Algumas aplicações são sensíveis

a atrasos na transmissão e necessitam que o tempo total gasto entre o envio e o recebimento de

um pacote de dados seja limitado a algum valor máximo (Oliveira & Pardalos, 2005).

No roteamento multicast, um nodo de origem s∈V envia informações aos hosts da rede que

pertencem a determinado grupo multicast. Cada grupo multicast é representado pelo conjunto

de nodos D (D⊆V − s) e |D| é o tamanho do grupo multicast. Convém observar que o nodo-

origem da transmissão não faz parte do grupo multicast. Na verdade, um grupo multicast pode

ser interpretado como sendo um conjunto de destinatários interessados em certas informações

provenientes de uma única origem. Portanto, uma árvore multicast T (T ⊆ G) deve conter

todos os nodos do conjunto de destinos D (com todos os nodos folha da árvore ⊆ D).

Podem ocorrer mudanças nos membros integrantes do grupo multicast. Ao longo do tempo

de vida do grupo ocorrem vários pedidos {r(t1),r(t2), . . . ,r(ti), . . .}, onde r(ti) representa uma

requisição de adição ou remoção ao grupo multicast no tempo ti (t1 < t2 < t3 < .. .), ocasião na
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qual faz-se necessário adaptar os caminhos multicast para atender ao novo grupo.

2.5 Algoritmos Baseados em Origem

Os algoritmos baseados em origem criam uma árvore para cada par (origem, grupo), com a

raiz da árvore posicionada no nodo de origem. Esta técnica está presente em alguns protocolos,

como DVMRP (Waitzman et alii, 1988) e PIM (Deering et alii, 1996). Vários trabalhos nos

últimos anos envolvem a criação de árvores (Haghighat et alii, 2002; Baoxian et alii, 2000;

Hong et alii, 1998; Zhang & Leung, 1999; Tsai et alii, 2004; Hwang et alii, 2000; Roy &

Das, 2004; Siregar et alii, 2005). Os algoritmos baseados em origem podem criar árvores

predeterminadas (a priori) ou através de algoritmos distribuídos, que “montam” a árvore na

medida em que os pacotes caminham na rede (a posteriori). Estas duas classes de algoritmos

serão analisadas a seguir.

2.5.1 Predeterminação de Árvores

Para que a determinação de árvores a priori seja realizada torna-se necessário que o nodo de

origem possua todas as informações necessárias para a criação da árvore. Dentre estas informa-

ções podemos destacar a topologia da rede, que inclui os nodos da rede, os enlaces existentes

entre eles e suas características (largura de banda, custo, atraso); informações sobre os nodos

integrantes do grupo multicast, dentre outros. Grande parte destas informações estão sujeitas a

mudanças ao longo do tempo (informações dinâmicas), e tais mudanças podem ocasionar alte-

rações na árvore multicast, o que também ocorre ao adicionar ou remover membros do grupo

multicast. Apesar da quantidade de informações necessárias no nodo de origem para a criação

da árvore, grande parte das informações necessárias já faz parte dos protocolos de roteamento

unicast empregados nas redes atuais e podem ser utilizadas no processo de criação.
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Alguns algoritmos multicast utilizam árvores de Steiner para a determinação das rotas. Na

árvore de Steiner, o objetivo principal é alcançar um grupo de destinos com o mínimo custo,

de acordo com alguma métrica definida nas conexões da rede, otimizando os recursos da rede

globalmente (Diot et alii, 1997). Estes algoritmos que criam a árvore com o custo mínimo

são NP-Completos (Garey & Johnson, 1979). Grande parte dos algoritmos que constroem

árvores multicast de custo mínimo são aproximações para a construção da árvore de Steiner

(Sriram et alii, 1998; Chow, 1991; Kou et alii, 1981; Takahashi & Matsuyama, 1980). Algumas

características negativas do uso de árvores de Steiner devem ser consideradas no roteamento

multicast. Estas características incluem o tempo necessário para a montagem prévia da árvore,

incluindo o fato de que, como ocorre no caso da Internet e em ambientes de datagramas, cada

pacote pode utilizar rotas diferentes (de acordo com os roteadores do caminho) para atingir um

destino, situação em que não há sentido em efetuar minimização da árvore, conforme observado

por Sriram et alii (1998). Neste caso, seria mais interessante utilizar algoritmos distribuídos

eficientes, diminuindo o tempo de processamento prévio. Por outro lado, árvores podem ser

utilizadas em ambientes que operam com circuitos virtuais, como as redes ATM (DePrycker,

1993), onde uma rota (circuito virtual) selecionada para uma determinada conexão é usada para

enviar todos os pacotes desejados. Nesta situação, o custo da conexão pode ser modelado em

função do custo da árvore correspondente. Assim, a minimização da árvore pode ser efetuada,

melhorando a utilização geral da rede (Bauer & Varma, 1997).

2.5.2 Algoritmos Distribuídos

Ao contrário dos algoritmos definidos a priori, os algoritmos distribuídos criam a árvore de

distribuição ao longo do tempo, isto é, são definidos protocolos para a troca de mensagens de

controle entre os nodos da rede e algoritmos para o seu processamento. O termo “distribuído”

é aplicado devido à sua implementação em todos os nodos da rede. Um exemplo de algoritmo

distribuído proposto recentemente pode ser encontrado em Xu & Chen (2004), envolvendo
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restrições de atraso e grupos dinâmicos.

Os principais algoritmos de roteamento multicast distribuídos serão mostrados a seguir. Vá-

rios algoritmos recentemente desenvolvidos utilizam técnicas derivadas ou propõem melhorias

para estes algoritmos.

2.5.2.1 Inundação (Flooding)

A Inundação é o método mais simples para o envio de informações para grupos multicast, se-

gundo Oliveira & Pardalos (2005). Neste método, cada nodo (roteador) da rede encaminha

os pacotes recebidos dos outros roteadores para todos os seus enlaces adjacentes (exceto o do

recebimento), independentemente do grupo-destino, guardando uma identificação do pacote de

modo a evitar um possível reenvio caso este mesmo pacote seja duplicado e recebido nova-

mente. Nesta técnica, os pacotes atingem todos os roteadores da rede, pois o envio é efetuado

em todos os enlaces de saída em cada nodo, inundando toda a rede com as informações. Ape-

sar de simples, este método é muito ineficiente, pois cada nodo deve guardar uma lista dos

pacotes recebidos para evitar o reenvio e então prevenir a formação de ciclos, ocorrendo tam-

bém consumo excessivo de largura de banda, já que vários nodos que não estão no caminho

origem-destino acabam recebendo os pacotes da transmissão (Maufer, 1997). Este método não

necessita de tabelas de rotas, pois envia os pacotes a todos os vizinhos possíveis.

2.5.2.2 Multicast de Caminho Reverso (Reverse-Path Multicasting– RPM)

O Multicast de Caminho Reverso apresenta melhorias em dois métodos baseados em broad-

casting: Broadcast de Caminho Reverso (Reverse-Path Broadcasting – RPB) e RPB Cortado

(Truncated RPB – TRPB), que por sua vez apresentam melhorias relativas à Inundação (floo-

ding). O funcionamento destes métodos pode ser encontrado em Maufer (1997). O RPM cria

uma árvore de entrega que inclui somente as subredes que possuem membros do grupo multi-
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cast que se deseja atingir, e os roteadores e subredes ao longo do menor caminho a partir da

origem até as subredes que possuem membros do grupo que se deseja atingir. Inicialmente a

árvore de entrega possui todos os nodos da rede (etapa de criação da árvore). Um mecanismo

de poda é responsável por retirar da árvore os nodos que não estão interessados na informa-

ção (origem, grupo). Este mecanismo de poda é iniciado nos roteadores que possuem somente

subredes “folhas” (localizados nas bordas da rede) através do envio das informações para o

roteador superior, e somente se todas as subredes anexadas ao roteador não possuírem mem-

bros do grupo-destino. Por sua vez, caso o roteador superior receba podas de todas as suas

interfaces de saída (filhos), ele também enviará uma poda ao seu pai, e assim por diante. As-

sim a rede vai sendo ‘podada’ de maneira distribuída, a partir do desinteresse dos roteadores

nas informações. Da mesma forma, caso ocorra posterior interesse de algum nodo que já foi

podado, este nodo enviará um pedido de “auto-enxerto” ao roteador indicando a sua intenção

em fazer parte da árvore. O respectivo roteador irá eliminar a poda efetuada anteriormente e,

caso já tenha repassado a poda ao seu pai, enviará também um pedido de enxerto a ele para que

seja novamente conectado à rede, e assim por diante, até que seja atingido algum ramo ativo

da árvore. A principal limitação deste algoritmo é a ocorrência de envio de pacotes periodica-

mente para todos os nodos da rede através de broadcast, ocasionando grande desperdício de

largura de banda nas redes durante a formação inicial da árvore. Outra limitação do algoritmo é

a necessidade de manter, em cada roteador, tabelas de envio ou informações de poda para todos

os pares (origem, grupo). Os protocolos DVMRP e PIM-DM são baseados no funcionamento

do RPM, como segue.

2.5.2.3 Protocolo Multicast com Vetor de Distância (Distance-Vector Multicast Routing

Protocol – DVMRP)

O protocolo DVMRP (Waitzman et alii, 1988) implementa o algoritmo RPM e utiliza um limiar

denominado TTL (time to live) que limita o escopo de transmissão. Para que um pacote seja
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transmitido por uma interface de um roteador, ele deve possuir o valor de TTL maior que o

valor definido para a interface. Caso esta condição seja satisfeita, o pacote é enviado e o seu

valor TTL é subtraído do valor TTL da interface. Desta forma, pode-se utilizar o controle

baseado no escopo e na distância percorrida pelo pacote de acordo com o seu valor de TTL

assim como o valor TTL das conexões.

2.5.2.4 Multicast Independente de Protocolo - Modo Denso (Protocol-Independent

Multicast - Dense Mode– PIM-DM)

O PIM (Deering et alii, 1996) recebe este nome por não utilizar os mecanismos de nenhum

algoritmo particular de roteamento unicast, sendo compatível com muitas combinações de pro-

tocolos, como OSPF, RIP e outros. Isto acontece porque ele só necessita das tabelas de rotas

disponibilizadas por estes protocolos, independentemente do método empregado para criá-las.

O PIM-DM é aplicado a redes densas, na qual o seu domínio de aplicação possui membros

dos grupos multicast ocupando uma fração significante do total de subredes disponíveis. Ele

utiliza o RPM para o seu funcionamento e possui integração com o PIM-SM, com o objetivo

de obter árvores eficientes e escaláveis em redes esparsas. O protocolo PIM-SM será abordado

posteriormente.

2.5.2.5 Extensões Multicast para o OSPF (Multicast Extensions to OSPF – MOSPF)

O MOSPF (Moy, 1994a) utiliza o protocolo de roteamento unicast OSPF (Moy, 1994b), que é

baseado no estado dos enlaces, para criar uma imagem da rede como um todo (Maufer, 1997).

Para a construção de árvores de roteamento multicast, o domínio OSPF é dividido em várias

áreas. Cada área realiza a montagem de uma parte da árvore, estas partes serão posteriormente

conectadas formando uma árvore única. A construção das árvores nas áreas depende da lo-

calização do nodo-origem. Se o nodo-origem pertencer à área, as informações a respeito dos
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custos de envio provenientes do OSPF serão utilizadas; caso contrário, o RPF é utilizado para

calcular os custos de envio. O principal benefício do MOSPF é fornecer o roteamento multicast

em ambientes que já utilizam o protocolo OSPF para o roteamento unicast. Por outro lado, a

principal desvantagem é que o MOSPF só é aplicado nas regiões que utilizam o OSPF e, por-

tanto, não há interação com outros protocolos de roteamento unicast, conforme observado em

Maufer (1997).

2.6 Algoritmos Baseados em Centro

A característica principal dos algoritmos desta abordagem é a existência de um nodo central

para cada grupo multicast. A raiz da árvore será definida neste ponto central, que pode ter

algumas propriedades especiais: pode estar próxima a todos os outros nodos, por exemplo

(Oliveira & Pardalos, 2005). O seu uso é apropriado à criação de árvores compartilhadas (sha-

red trees), pois neste caso a raiz da árvore deve ser localizada em um ponto de interesse a todos

os grupos multicast da rede. Os algoritmos baseados em um ponto central são adequados para

a comunicação entre múltiplas origens e múltiplos receptores, conforme destaca Sriram et alii

(1998). Um algoritmo recente para a definição do centro da árvore no roteamento multicast

em redes móveis utilizando redes neurais artificiais pode ser encontrado em Kumar & Venkata-

ram (2003). Os algoritmos CBT e PIM-SM são exemplos de algoritmos desta categoria, como

veremos a seguir.

2.6.1 Árvores Baseadas em Núcleo (Core-Based Trees – CBT)

O CBT (Ballardie et alii, 1993) é uma arquitetura multicast que é baseada em árvores de entrega

compartilhadas (Maufer, 1997). Como no PIM, a criação da árvore não depende de nenhum

protocolo unicast específico, necessitando somente de uma tabela de rotas em cada roteador.
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O seu principal objetivo é atender redes de maior escala, principalmente permitir o uso de

aplicações multicast na Internet. A maior dificuldade neste algoritmo está na definição do

ponto central de cada grupo multicast. Como no protocolo multicast os nodos que enviam

informações a um grupo não necessitam fazer parte dele, caso alguma origem externa ao grupo

queira enviar informações ao grupo, basta que o roteador CBT mais próximo crie um túnel até

o centro do grupo para que as informações sejam enviadas, sem ocorrência de atrasos com a

criação de configurações para a origem (Maufer, 1997).

2.6.2 Multicast Independente de Protocolo - Modo Esparso (Protocol-Independent

Multicast - Sparse Mode – PIM-SM)

O PIM-SM (Deering et alii, 1996) foi desenvolvido para permitir a comunicação eficiente en-

tre membros de grupos esparsamente distribuídos, comuns em redes de grande porte (Maufer,

1997), limitando o tráfego multicast da rede aos locais interessados, na qual somente os rote-

adores que desejam receber o tráfego serão capazes de visualizá-lo e então repassar o tráfego

para os grupos designados. Neste contexto, a eficiência pode ser medida em função do estado

dos roteadores, processamento de mensagens de controle, e processamento de pacotes de da-

dos realizados por toda a rede ao efetuar a entrega destes pacotes para os membros do grupo,

conforme abordado por Deering et alii (1996). Através da definição de um roteador central

chamado Rendezvous Point (RP), uma árvore compartilhada com os membros do grupo é cri-

ada, similarmente ao protocolo CBT. Entretanto, cada grupo multicast pode decidir qual árvore

utilizar: a árvore compartilhada ou a árvore de menores caminhos. Esta é a principal diferença

entre o PIM-SM e o CBT (Ballardie et alii, 1993).
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2.7 Árvores com Restrições (Constrained Trees)

As árvores com restrições surgiram da necessidade de construir árvores para satisfazer os re-

quisitos de qualidade de serviço (QoS) das aplicações multimídia modernas. Uma restrição de

QoS comum é a quantidade máxima de tempo decorrido (atraso) entre a transmissão e a re-

cepção de uma mensagem (Raghavan et alii, 1999), chamado delay-constrained problem. Esta

restrição de atraso pode ser única para todos os nodos multicast ou diferente para cada um de-

les. Raghavan et alii (1999) propuseram dois algoritmos que abrangem estes casos. Exemplos

de construção de árvores multicast com restrição de atraso idêntica para todos os nodos podem

ser encontrados em Li & Li (2003); Chen & Tseng (2005); Sriram et alii (1998); Baoxian et alii

(2000). Limites individuais para os caminhos foram utilizados em Haghighat et alii (2003),

partindo do nodo origem até cada destino multicast específico. Demais requisitos de QoS po-

dem incluir: largura de banda disponível, taxa de perda de pacotes, quantidade de saltos (hops)

do caminho, entre outros.

2.8 Otimização Multiobjetivo

Segundo Osyczka (1985), a otimização multiobjetivo pode ser definida, de maneira geral, como

sendo o problema de encontrar

um vetor de variáveis de decisão que satisfaz restrições e otimiza um vetor de fun-

ções onde seus elementos representam as funções-objetivo. Estas funções formam

uma descrição matemática do critério de desempenho que estão geralmente em

conflito entre si. Portanto, o termo “otimização” significa encontrar uma solução

que deve fornecer os valores para todas as funções-objetivo aceitáveis pelo progra-

mador.
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Formalmente, um problema de otimização multiobjetivo (MOP) geral consiste em um nú-

mero de objetivos a serem otimizados simultaneamente e que estão associados com certa quan-

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

freqüentemente se relacionam de maneiras complexas e não lineares (Ombuki et alii, 2006).

Um MOP pode ser definido como segue:

Encontrar o vetor X∗ = [x∗1,x
∗
2, . . . ,x

∗
n]

T que otimiza (maximiza/minimiza) a função:

G(X) = Ω(g1(X),g2(X), . . . ,gu(X)) (2.1)

satisfazendo as m restrições de desigualdade

hi(X)≥ 0, i = 1,2, . . . ,m (2.2)

e as (z−m) restrições de igualdade

h j(X) = 0, j = m+1,m+2, . . . ,z (2.3)

onde X é o vetor de variáveis de decisão (Coello Coello, 2000), gl(X), l = 1, . . . ,u são funções-

objetivo geralmente conflitantes entre si por natureza. Em alguns modelos, h j(X)s também são

tratados como funções-objetivo. Da mesma forma, outros modelos consideram certa quanti-

dade de objetivos como restrições, visando reduzir a dimensionalidade do espaço de buscas

(Kumar & Banerjee, 2005).

Na otimização multiobjetivo utilizando AGs, todas as funções-objetivo podem ser con-

sideradas na função de aptidão, usando diferentes maneiras de combiná-las, linear ou não-

linearmente. Uma abordagem alternativa seria utilizar múltiplas populações (Sirinivas & Deb,

1994). Neste caso, cada população de indivíduos pode explorar um objetivo diferente. Este

trabalho utiliza a primeira opção, isto é, múltiplos objetivos são otimizados simultaneamente
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na função de aptidão (Seção 4.2).

2.9 Roteamento Multicast Formalizado como um Problema de

Otimização Multiobjetivo

Este problema de otimização multiobjetivo envolve três funções re-escritas como uma única

a ser maximizada seguindo as restrições existentes. As três funções-objetivo são reunidas na

Equação (2.4):

G(X) = Ω(g1(X),g2(X),g3(X)) (2.4)

onde g1(X) considera os caminhos em comum, g2(X) diz respeito ao tamanho total da rota,

e g3(X) está relacionada com a recompensa oferecida às rotas viáveis (ausência de restrições

violadas). Portanto, a função objetivo é definida de modo geral como:

G(X) = 1− α g1(X)
β g2(X)

+ γ g3(X) (2.5)

sujeita às restrições limitando o tamanho máximo e mínimo de enlaces de uma rota e estabele-

cendo as conexões de cada rota:

∑
q,r∈Hi

lqr ≤ Lmax (2.6)

∑
q,r∈Hi

lqr ≥ Lmin (2.7)

∏
q,r,s∈Hi

lqr · lrs = 1 com q 6= s (2.8)

onde α,β ,γ são os pesos das funções; q,r,s são índices dos enlaces de cada cromossomo Hi,

i = 1, . . . ,M; e l jk é um potencial enlace (gene) presente no caminho H, isto é, l jk é um elemento
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da matriz de conexões da rede que possui valores 0 para ausência de enlace ou 1 para existência

de enlace entre dois nodos. Nesta abordagem, Lmax = L; Lmin = 1.

2.10 Discussão do Capítulo

Os conceitos das redes de computadores foram abordados neste Capítulo, com foco nas ati-

vidades de roteamento. Atualmente, a troca de informações é realizada de diversas maneiras,

envolvendo dispositivos fixos, removíveis e móveis, cada um deles com determinado grau de

conectividade à sua respectiva rede de telecomunicações, que pode ser realizada através de co-

nexões físicas ou por ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, existe grande diversidade

de dispositivos de acesso e respectivos meios de acesso às redes, assim como enorme diversi-

dade de tipos de informações que trafegam por elas. A evolução dos meios de transmissão de

dados impulsionou o uso de aplicações que transmitem grandes volumes de dados, tais como

as vídeo-conferências. Neste exemplo, a audiência também é um fator influente no aumento

do tráfego das redes. De fato, o roteamento multicast, que envia informações para conjuntos

de receptores, é um tópico de pesquisa com grande atividade nos últimos anos, pois otimiza os

recursos da rede ao lidar com audiências maiores para as informações.

Da mesma forma que no roteamento unicast, destinado a um único receptor, diversas mé-

tricas podem ser definidas para a qualidade de serviço da transmissão no roteamento multi-

cast, isto é, os objetivos que os algoritmos de roteamento devem seguir podem ser diferentes

de acordo com as características do tráfego. Para exemplificar suponha que, em uma vídeo-

conferência, todos os participantes interagem entre si. Assim, se o atraso no recebimento das

informações pelos membros for muito diferente, pode não haver sincronia na comunicação dos

participantes. Para resolver este problema, uma restrição de atraso máximo no recebimento po-

deria ser utilizada. É importante que os algoritmos de roteamento multicast guiem a definição

das rotas de acordo com os pré-requisitos de QoS pertinentes.
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Grande parte dos algoritmos de roteamento multicast consolidados no mercado atualmente

são distribuídos (PIM-DM, MOSPF, RPM, DVMRP). Entretanto, nas conexões orientadas a

conexão (bastante utilizadas nas redes ATM), seria interessante que os caminhos fossem cria-

dos no momento da sua criação, reduzindo eventuais atrasos posteriores (em trânsito), já que

a conexão seria utilizada freqüentemente e os caminhos já definidos sofreriam poucas mudan-

ças no tempo. Neste contexto, os algoritmos de roteamento multicast baseados em origem

são promissores, definindo todos os caminhos previamente baseando-se nas restrições de QoS

predefinidas para eles de acordo com a audiência que se pretende atingir.

Apesar de promissores, os algoritmos baseados em origem utilizam árvores e a sua atuali-

zação (adição/remoção de membros, definição de caminhos alternativos) é custosa, pois muitas

vezes a árvore necessita ser recriada várias vezes. Além disto, a redefinição da árvore pode mo-

dificar os caminhos dos fluxos de pacotes ativos na rede, fazendo com que estes fluxos sejam

interrompidos para a redefinição dos caminhos. Esta dissertação propõe um algoritmo baseado

em origem, porém sem o uso de árvores, visando contornar os problemas anteriormente men-

cionados. Cada rota origem–destino multicast será mantida e otimizada individualmente e em

conjunto com as demais rotas. Assim, a necessidade de reconfiguração dos fluxos ativos é bem

menor, pois os caminhos podem ser modificados individualmente caso necessário, sendo se-

lecionados preferencialmente aqueles que tiverem maior quantidade de nodos compartilhados

com os demais caminhos.

O trabalho apresentado nesta dissertação utiliza o tamanho total dos caminhos multicast

como sendo a medida de QoS utilizada para a efetividade das soluções. O modelo foi desenvol-

vido para adotar fatores adicionais de QoS, que podem guiar o processo de busca pelas soluções

mais adequadas. Os resultados obtidos serão comparados com o conjunto de caminhos gerados

pelo algoritmo de menor caminho unicast, com o intuito de obter rotas com menor custo total

através do maior compartilhamento dos nodos nas rotas e, ao mesmo tempo, a diminuição dos

tamanhos dos caminhos individuais.



CAPÍTULO 3

Algoritmos Genéticos e seu uso em Redes de

Computadores

A Computação Evolucionária (CE) é um paradigma para a solução de problemas do tipo “gerar

e testar”, aplicável principalmente onde não há algoritmo eficiente disponível e também nas

situações onde não é possível utilizar soluções analíticas, como no caso de não ser possível

efetuar o cálculo de derivadas no problema em questão. A CE é inspirada na evolução natural

das espécies, na qual um ambiente possui diversas populações de indivíduos que se esforçam

para sobreviver e reproduzir. A aptidão de cada indivíduo é determinada pelo seu ambiente e

influi diretamente para que ele consiga alcançar os seus objetivos com sucesso, isto é, repre-

senta a chance do indivíduo conseguir sobreviver e reproduzir. Assim, os indivíduos de maior

qualidade possuem grandes chances de permanecerem na população e serem utilizados como

sementes na geração dos próximos candidatos.

Os Algoritmos Genéticos (AGs), um dos representantes mais populares da classe CE, pos-

suem diversas vantagens quando comparados com os demais métodos de gerar e testar. O uso

de populações de indivíduos permite evoluir várias soluções ao mesmo tempo, à medida em

que os operadores de recombinação mesclam informações de diversos candidatos nos novos

indivíduos. Além disso, os AGs possuem componentes aleatórios (Eiben & Smith, 2003). A

CE pode ser utilizada em situações onde os métodos exatos de otimização são impraticáveis

e até mesmo em problemas que envolvem gigantesco número de possibilidades de soluções

(Mitchell, 1998), pois explora o espaço de soluções adaptativamente, balanceando exploração

e explotação no processo de busca pelas melhores soluções. A força de seleção atua na po-

pulação visando aumentar a quantidade das soluções mais adequadas ao problema, enquanto

30
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elimina as que são menos adequadas. Através dos operadores de variação, novos pontos no

espaço de busca são gerados e testados (Eiben & Smith, 2003). A função de aptidão avalia

a viabilidade dos indivíduos como soluções para o problema, de acordo com a qualidade da

solução por ele representada. Ao longo do tempo, as piores soluções são descartadas e as me-

lhores são mantidas e evoluídas. Assim, com o decorrer das gerações, um conjunto de soluções

consideravelmente melhor que o inicial é atingido. A Figura 3.1 ilustra o processo descrito

acima.

Figura 3.1 Fluxograma geral de um algoritmo evolucionário.

A CE possui várias técnicas diferentes para resolução de problemas. De maneira geral,

podemos classificá-las de acordo com o tipo de representação utilizada para a codificação dos

indivíduos: os AGs tipicamente utilizam cadeias de símbolos em um alfabeto finito; as Es-

tratégias de Evolução (Rechenberg, 1973) utilizam vetores de números reais; a Programação

Evolucionária (Fogel et alii, 1966) utiliza máquinas de estados finitos; e a Programação Gené-

tica utiliza árvores (Koza, 1992). A versão dos AGs mais consolidada é denominada canônica,

proposta por Holland (1975), utilizando cadeias binárias na representação dos indivíduos e se-

leção proporcional à aptidão. De fato, Holland propôs os AGs e seus princípios básicos no seu

livro “Adaptation in Natural and Artificial Systems” (1975), sendo inspirados nos conceitos de

evolução por seleção natural descritos no livro “On the Origin of Species by Means of Natural

Selection” de Darwin (1859), segundo o qual os indivíduos mais aptos em um ambiente pro-

vavelmente apresentarão maior probabilidade de gerar descendentes que sobrevivam (de Lima,
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2005). Os AGs foram escolhidos como a técnica-base para otimização de recursos proposta

nesta dissertação.

Da mesma forma que nos demais algoritmos evolucionários, os algoritmos genéticos neces-

sitam de certa quantidade de iterações (gerações) até que a solução desejada seja encontrada.

Alguns pesquisadores evitam utilizá-lo em determinadas aplicações de tempo real, argumen-

tando que o seu consumo de tempo na fase de execução é elevado. Entretanto, implementações

em hardware (como nos chips programáveis FPGA) dos algoritmos genéticos são extrema-

mente rápidas, conforme verificado em Ahn & Ramakrishna (2002), tornando-se uma ferra-

menta altamente promissora em problemas de tempo real. Além disso, durante a evolução do

conjunto de indivíduos, soluções de boa qualidade já podem existir e, desta forma, respostas

eficientes para o problema em questão podem ser alcançadas antes da convergência. Note que,

antes da convergência, períodos maiores de tempo para a execução do AG acarretam melhorias

nos resultados, já que os indivíduos poderão evoluir por mais gerações. Isto é mencionado

porque, nos problemas de tempo real, o tempo disponível para encontrar uma solução é uma

limitação importante.

As próximas seções apresentam os componentes principais da computação evolucionária e

dos algoritmos genéticos.

3.1 Representação

A representação define como o problema do mundo real será mapeado para o paradigma evo-

lucionário, conectando o problema original ao espaço de soluções do algoritmo evolucionário.

As soluções do mundo real são denominadas fenótipos e a sua representação no algoritmo evo-

lucionário (codificação) é denominada genótipo. O espaço de solução dos genótipos é formado

por cromossomos (indivíduos). As informações são codificadas e armazenadas nestes cromos-

somos, nos locais internos chamados genes.
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Para que as soluções do algoritmo evolucionário façam sentido, elas devem ser decodifica-

das do genótipo para o fenótipo. A seguir serão apresentados os tipos mais usuais de represen-

tações para os AGs.

3.1.1 Representação com Números Binários

Esta representação utiliza cadeias de dígitos binários para codificar as soluções do problema

em questão. Esta fase também deve definir como será realizada a decodificação das cadeias

binárias para os fenótipos correspondentes, bem como o tamanho das cadeias binárias.

A representação binária nem sempre pode ser adequada, já que um conjunto de bits pode

ser necessário para se produzir uma informação que faça sentido. Por exemplo, números intei-

ros podem ser transformados em cadeias de bits. Entretanto, conversões podem ser realizadas

freqüentemente, o que pode se tornar um inconveniente. Para alguns problemas, a representa-

ção por números inteiros pode ser uma boa escolha, pois pode evitar transformações desneces-

sárias no espaço de soluções do genótipo.

3.1.2 Representação com Números Inteiros

A representação com números inteiros pode ser mais adequada do que a representação binária

para muitos problemas, pois existe a relação ordinal entre os possíveis valores que os atributos

podem assumir. Para problemas com atributos cardinais, esta representação também pode ser

utilizada, desde que seja atribuído um número para cada membro do conjunto. Entretanto, neste

caso, não existe relação de ordem entre os elementos.
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3.1.3 Representação com Números Reais

Utilizar vetores de números reais na representação de uma possível solução pode ser a maneira

mais lógica quando os valores que desejamos representar nos genes seguem uma distribuição

contínua ao invés de discreta.

3.1.4 Representação por Permutações

A representação por permutação mais comum utiliza números inteiros, onde cada valor deve

aparecer somente em um gene, isto é, não podem ocorrer repetições de valores no cromossomo.

Geralmente, a tarefa destes problemas é decidir a ordem em que os eventos (representados pelos

valores dos genes) devem ocorrer. Desta forma, os operadores de variação devem atuar de

maneira específica, preservando a característica permutacional do problema em foco, evitando

a repetição de valores nos genes.

3.2 Função de Aptidão

A função de aptidão (fitness) é responsável pela avaliação dos indivíduos, atribuindo uma pon-

tuação para cada, de acordo com o objetivo que se deseja atingir. Usualmente utilizada na

seleção de pais e sobreviventes, a função de aptidão deve estabelecer valores de acordo com

os requisitos do problema que devem ser satisfeitos, indicando valores maiores para indivíduos

com melhor aproveitamento e que, portanto, podem ocasionar melhores soluções nas próximas

gerações.

Nos problemas de otimização onde o objetivo deve ser minimizado, o termo “aptidão” pode

não ser adequado, já que as melhores soluções teriam valores menores. Neste caso, o termo

função de avaliação é mais apropriado.
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3.3 População

A população armazena todas as soluções candidatas (indivíduos) do problema, formando um

conjunto de genótipos. A quantidade de indivíduos contidos na população é um fator impor-

tante na solução do problema, pois eles exploram o espaço de busca simultaneamente. Popula-

ções pequenas podem demorar em alcançar a convergência para as soluções de boa qualidade;

da mesma forma, populações grandes podem demorar muito tempo para convergir, já que o

custo de cada geração é maior devido à elevada quantidade de indivíduos. O tamanho da

população deve ser estipulado considerando o balanceamento existente entre a exploração (ex-

ploration) de novos locais no espaço de soluções (pesquisa) e a explotação (exploitation) das

soluções já existentes (busca local). Os operadores de seleção (seleção pais e de sobreviventes)

atuam no nível da população, baseando-se em todos os indivíduos, enquanto os operadores de

variação (mutação e recombinação) atuam em um ou dois indivíduos da população isolada-

mente.

Cada população pode conter múltiplas cópias de um indivíduo. A medida da quantidade de

soluções diferentes na população é denominada diversidade.

3.4 Seleção de Pais

A função da seleção de pais é selecionar os indivíduos que irão procriar, gerando filhos na

próxima geração. Estes indivíduos selecionados são denominados pais. O critério utilizado

freqüentemente para diferenciar os indivíduos é baseado na qualidade de cada um deles. A se-

leção de pais é responsável por impulsionar melhorias na qualidade das soluções. Tipicamente,

probabilidades são utilizadas para que os indivíduos de melhor qualidade tenham maiores chan-

ces de procriar comparados com os indivíduos de menor qualidade. É importante ressaltar que,

apesar da baixa probabilidade, os indivíduos de menor qualidade podem ser selecionados, evi-
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tando que todo o processo de busca fique preso em alguns pontos ótimos locais do espaço de

soluções.

Os métodos mais comuns para efetuar a seleção são descritos a seguir.

Proporcional à aptidão (roleta) Este método foi utilizado no algoritmo genético proposto por

Holland (1975), cuja seleção utiliza a aptidão do indivíduo relativamente à soma de todas

as aptidões da população para determinar o número de vezes em que ele será pai na

próxima geração, obedecendo a quantidade de filhos que devem ser gerados. O processo

de escolha dos pais é conceitualmente análogo à roleta giratória (Goldberg, 1989), na

qual cada fatia da roleta é atribuída à um indivíduo e o tamanho da fatia é determinado de

acordo com a sua aptidão, observada a soma da aptidão de toda a população. Uma bola é

lançada e o indivíduo dono da fatia onde a bola parar é selecionado. Para selecionar outro

indivíduo, um novo lançamento é efetuado, sem a necessidade de mudança nas fatias da

roleta. Os lançamentos continuam até que todos os pais necessários sejam selecionados.

Assim, melhores indivíduos terão maior chance no processo de seleção, enquanto que

os piores também serão selecionados, porém com menor probabilidade. Entretanto, nas

etapas iniciais da evolução, alguns poucos indivíduos com aptidão elevada tendem a do-

minar muito rapidamente as próximas gerações, gerando muitos descendentes e ocasi-

onando a convergência prematura do AG a soluções ótimas locais, muitas vezes ainda

distantes do ótimo global, com carência de exploração no espaço de soluções.

A seleção proporcional à aptidão requer duas passagens por toda a população para os

cálculos: uma passagem para computar a soma de toda a população e outra passagem

para computar o valor esperado de cada indivíduo, para só então iniciar os sorteios. Em

alguns casos, o tempo disponível para o cálculo destas operações é restrito, situações em

que este método de seleção pode não ser indicado.

Elitismo Introduzido inicialmente por De Jong (1975), o elitismo é uma extensão que pode
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ser utilizada em diversos métodos de seleção, fazendo com que o AG permaneça com

determinada quantidade dos melhores indivíduos a cada geração, evitando que eles não

sejam selecionados na seleção de pais e sobreviventes, ou até mesmo que sejam destruí-

dos pelos operadores de variação. O elitismo geralmente aumenta a performance do AG

(Mitchell, 1998), principalmente quando empregado em conjunto com outros métodos,

garantindo que o(s) melhor(es) indivíduo(s) seja(m) selecionado(s). Por outro lado, em

alguns casos o elitismo pode levar à convergência prematura do modelo, limitando o pro-

cesso de busca a algumas regiões do espaço de soluções, o que pode evitar a exploração

e descoberta de outras soluções de melhor qualidade.

Ranking A seleção por ranking visa reduzir o risco de uma convergência prematura. Esta

seleção classifica os indivíduos de acordo com a aptidão, e o valor esperado de cada in-

divíduo depende da sua colocação no ranking. As diferenças existentes entre os valores

de aptidão não são levadas em consideração, evitando problemas de convergência pre-

matura, porém não é possível saber o qual é a diferença de qualidade dos indivíduos de

uma posição para outra.

Quando a variância da aptidão é alta, isto é, existem grandes diferenças entre as apti-

dões dos indivíduos da população, o ranking evita que a maioria dos novos filhos sejam

provenientes de um pequeno grupo de indivíduos ótimos, reduzindo, assim, a pressão de

seleção.

O procedimento de ranking realiza a ordenação de todos os valores de aptidão da popu-

lação para determinar os colocações (níveis) de cada um, consumindo quantidade poten-

cialmente alta de tempo neste procedimento.

Torneio A seleção por torneio é similar à seleção por ranking em termos de pressão de seleção,

sendo computacionalmente mais eficiente. Na sua versão mais simples, dois indivíduos

da população são escolhidos aleatoriamente. Um número aleatório é gerado e, caso seja
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maior que um limiar, o melhor dos indivíduos é selecionado para ser pai, caso contrá-

rio o pior indivíduo é selecionado. Após a escolha, os dois indivíduos retornam para a

população, concorrendo às futuras escolhas.

O tamanho de grupo no torneio pode assumir valores maiores que 2. Neste caso, uma

regra de seleção deve ser aplicada no grupo. Alguns exemplos de regras incluem: seleção

do melhor indivíduo, descarte do pior indivíduo, seleção dos dois melhores indivíduos.

3.5 Operadores de Variação

Os operadores são responsáveis pela criação dos novos indivíduos a partir dos indivíduos anti-

gos. No espaço dos fenótipos, isto quer dizer que novas soluções-candidatas são geradas. De

maneira geral, cada tipo de operador é aplicado de acordo com a quantidade de argumentos

(indivíduos): a mutação atua em 1 indivíduo e a recombinação atua em 2 ou mais (Eiben &

Smith, 2003).

3.5.1 Mutação

A mutação atua em um indivíduo pai, gerando um filho através de algum tipo de mudança

aleatória realizada em alguns genes. O operador de mutação a ser aplicado depende do tipo

de representação adotado. O parâmetro taxa de mutação pm controla a intensidade com que

a mutação será aplicada nos indivíduos. A seguir, os operadores mais usuais para cada tipo de

representação são apresentados.
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3.5.1.1 Mutação para Representações Binárias

O operador mais utilizado para representações binárias seleciona alguns genes aleatoriamente

utilizando baixa probabilidade e efetua a inversão dos bits (de 0 para 1 e de 1 para 0). A escolha

da taxa de probabilidade pm varia de um problema para outro, dependendo do resultado que se

deseja atingir.

3.5.1.2 Mutação para Representações Inteiras

Os dois operadores de mutação usuais para as representações utilizando números inteiros são

descritas a seguir, atuando independentemente em cada gene selecionado de acordo com a

probabilidade pm.

Random Resetting Este operador atua de maneira semelhante à troca de bits, entretanto, para

cada gene selecionado, seu novo valor será escolhido aleatoriamente dentre todos os

valores possíveis no conjunto.

Creep Mutation Desenvolvido para atributos ordinais, o propósito deste operador é adicionar

um pequeno valor (positivo ou negativo) à cada gene com probabilidade p. Estes valores

geralmente são retirados aleatoriamente de uma distribuição simétrica em torno de zero,

na maioria das vezes ocasionando pequenas mudanças ao invés de grandes mudanças.

Este operador necessita de vários parâmetros, necessários para definir a distribuição dos

valores aleatórios. A escolha e o ajuste de valores adequados destes parâmetros pode ser

uma tarefa difícil.

3.5.1.3 Mutação para Representações com Ponto-flutuante

Os operadores para representações com números reais modificam os valores dos genes alea-

toriamente segundo o seu domínio determinado pelo limite inferior Li e superior Ui, isto é, os
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valores escolhidos devem estar no intervalo [Li,Ui] para cada gene i. Os dois tipos de mutação

a seguir se diferenciam pelo tipo de distribuição utilizado para gerar estes valores.

Mutação Uniforme Neste operador, os valores são escolhidos aleatoriamente seguindo uma

distribuição uniforme em [Li,Ui] para todo gene i.

Mutação Não-uniforme com Distribuição Fixa Os valores são selecionados por este opera-

dor de maneira análoga ao operador creep mutation usado na representação por números

inteiros. Um pequeno valor é adicionado ao valor atual do gene segundo uma distribuição

Gaussiana com média zero e desvio padrão especificado como parâmetro, restringindo

os valores ao intervalo [Li,Ui] caso necessário.

3.5.1.4 Mutação para Representações por Permutação

A mutação a ser aplicada aos problemas representados por permutação não pode mudar os

genes independentemente, devendo encontrar combinações legais através da movimentação

dos genes no cromossomo. Assim, a probabilidade de mutação não pode ser aplicada para cada

gene em particular, mas sim a um conjunto de genes, sendo na maioria das vezes atribuída

aos cromossomos. Os três primeiros operadores descritos a seguir realizam poucas mudanças

na ordem em que os genes aparecem, entretanto estas mudanças podem ser catastróficas se

aplicadas nos problemas cuja adjacência entre os enlaces deve ser mantida. Neste caso, o último

operador seria mais indicado (inversion mutation). Os problemas baseados na ordem dos genes

são menos restritivos, abrangendo a maioria dos operadores existentes para permutações.

Swap Mutation Este operador seleciona duas posições aleatoriamente e troca os seus genes.

A Figura 3.2 mostra um exemplo onde os valores das posições 2 e 5 são trocados.

Insert Mutation Este operador seleciona duas posições aleatoriamente e move o gene selecio-

nado que estiver mais à direita para a posição vizinha ao da esquerda. Os genes existentes
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Figura 3.2 Um exemplo do operador swap mutation trocando os valores das posições 2 e 5.

entre as duas posições selecionadas são arrastados uma posição para a direita para pre-

encher o espaço criado. A Figura 3.3 mostra um exemplo onde os genes 2 e 6 foram

selecionados.

Figura 3.3 Um exemplo do operador insert mutation.

Scramble Mutation Neste operador, duas posições são selecionadas e todos os valores entre

elas são embaralhados. A Figura 3.4 mostra este operador sendo aplicado entre as posi-

ções 3 e 7.

Figura 3.4 Um exemplo do operador scramble mutation.

Inversion Mutation Este operador seleciona aleatoriamente duas posições e inverte a ordem

do segmento contido entre elas. Isso acarreta grandes mudanças na ordem dos dados

mas a seqüência é rompida em somente dois pontos, sendo indicado a problemas onde a

adjacência dos dados é um fator importante e deve ser preservada o máximo possível. A

Figura 3.5 mostra um exemplo de inversão com o segmento entre as posições 3 e 7.

Figura 3.5 Um exemplo do operador inversion mutation.
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3.5.2 Recombinação

A recombinação envolve dois ou mais indivíduos pais na criação de cada novo indivíduo-

solução. Da mesma forma que na biologia, a recombinação é freqüentemente referenciada na

computação evolucionária como cruzamento. Os operadores de recombinação são usualmente

probabilísticos e utilizam uma taxa de cruzamento pc para decidir se dois pais selecionados

irão gerar novos indivíduos através do cruzamento ou se os novos indivíduos serão gerados via

reprodução assexuada, isto é, os filhos serão cópias dos pais.

Mutação e recombinação possuem características distintas. A mutação atua internamente

ao indivíduo, modificando seu material genético, enquanto que a recombinação mistura o con-

teúdo dos indivíduos, aumentando a diversidade da população através da criação de novos

indivíduos em locais distintos no espaço de soluções. A função da mutação é procurar por

novas soluções nos locais próximos aos já existentes, isto é, as novas soluções terão a maioria

das características das soluções anteriores. Nas próximas seções, diversos operadores de re-

combinação são apresentados de acordo com o modelo adotado na representação do algoritmo

genético.

3.5.2.1 Recombinação para Representações Binárias

Os três operadores de recombinação para representações binárias mais populares utilizam dois

pais e geram dois filhos. Algumas modificações para estes operadores podem incluir mais do

que dois pais e até mesmo gerar somente um filho.

One-point Crossover Este operador seleciona um único ponto de cruzamento aleatoriamente

para os cromossomos e efetua a divisão de cada cromossomo neste ponto, dividindo-o em

duas partes: segmento inicial e segmento final (cauda). No próximo passo, a parte inicial

dos pais é transferida para os filhos e então a troca das caudas é realizada (Figura 3.6).

N-point Crossover O one-point crossover pode ser generalizado para n pontos, gerando mais



3.5 OPERADORES DE VARIAÇÃO 43

Figura 3.6 Um exemplo do operador one-point crossover.

do que dois segmentos. Os filhos são criados através da escolha alternada dos segmentos

dos pais. A Figura 3.7 apresenta um exemplo deste operador com n = 2.

Figura 3.7 Um exemplo do operador n-point crossover.

Uniform Crossover Este operador analisa cada gene individualmente, ao contrário dos dois

operadores anteriores que utilizam segmentos de genes. Os filhos são preenchidos através

de uma série de decisões como segue: L números aleatórios são gerados entre [0,1],

cada um deles relativo a um gene do cromossomo. Em cada posição, se o valor estiver

abaixo de um parâmetro p (geralmente 0.5) o gene será herdado do primeiro pai, caso

contrário será herdado do segundo. O segundo filho será criado de maneira análoga,

porém utilizando o mapeamento invertido. A Figura 3.8 mostra um exemplo utilizando

o vetor de valores aleatórios [0.45,0.13,0.66,0.02,0.41,0.83,0.16,0.71] e p = 0.5.

Figura 3.8 Um exemplo do operador uniform crossover.
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3.5.2.2 Recombinação para Representações Inteiras

Os operadores de recombinação para representações binárias analisados anteriormente também

são utilizados em problemas que usam representações inteiras, pois na maioria dos casos não

faz sentido mesclar os valores de vários genes em um único.

3.5.2.3 Recombinação para Representações com Ponto-flutuante

Existem duas opções possíveis para a recombinação de cadeias de números ponto-flutuante. A

primeira opção, operadores para recombinação discreta, utiliza os mesmos operadores descri-

tos anteriormente para representações binárias, isto é, não há mudança nos valores dos genes

mas somente na sua localização. A desvantagem destes operadores é que somente a muta-

ção poderá incluir novos valores na população, pois a recombinação somente irá combinar

os valores de ponto-flutuante já existentes. A segunda opção, operadores para recombinação

aritmética ou intermediária, cria novos valores para os genes do filhos, contendo valores in-

termediários aos genes dos pais. Desta forma, a recombinação criará novo material genético,

porém a faixa de valores nos genes serão reduzidas devido à escolha destes valores intermediá-

rios. Os operadores descritos abaixo seguem a recombinação aritmética, utilizando o parâmetro

α geralmente selecionado aleatoriamente no intervalo [0,1].

Simple Recombination Este operador seleciona um ponto de recombinação k aleatoriamente

e então, para o primeiro filho, utiliza os k números do primeiro pai, preenchendo os

restantes com a média aritmética dos pais 1 e 2 ponderada pelo fator α . O segundo filho

é preenchido de maneira similar, selecionando os k primeiros números do segundo pai e

o restante através da média aritmética ponderada. A Figura 3.9 exibe um exemplo com

k = 5 e α = 0.5.

Single Arithmetic Recombination Este operador seleciona aleatoriamente um gene k e utiliza

a média aritmética ponderada dos pais neste gene. Os demais genes são copiados dos
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Figura 3.9 Um exemplo do operador simple recombination.

respectivos pais. A Figura 3.10 exemplifica o seu uso com k = 6 e α = 0.5.

Figura 3.10 Um exemplo do operador single arithmetic recombination.

Whole Arithmetic Recombination Este é o operador mais utilizado (Eiben & Smith, 2003),

trabalhando com a soma ponderada dos dois pais em cada gene, isto é,

Filho1 = α · x̄+(1−α) · ȳ, Filho2 = α · ȳ+(1−α) · x̄.

A Figura 3.11 mostra um exemplo deste operador usando α = 0.5, situação na qual os

dois filhos gerados serão idênticos.

Figura 3.11 Um exemplo do operador whole arithmetic recombination.



3.5 OPERADORES DE VARIAÇÃO 46

3.5.2.4 Recombinação para Representações por Permutação

Como também ocorre na mutação, o cruzamento para problemas representados por permutação

deve respeitar as propriedades permutacionais. Estes operadores tentam transmitir o máximo

possível das características dos pais para os filhos, principalmente as que estiverem presentes

em ambos.

Order Crossover A fase inicial deste operador copia um segmento selecionado aleatoriamente

do primeiro pai para o filho. Na segunda fase, os genes do segundo pai vão para o

filho mantendo a ordem seqüencial dos elementos. Os seguintes passos são aplicados

(Figura 3.12):

1. Escolher dois pontos de cruzamento e copiar o segmento entre eles do primeiro pai

(P1) para o primeiro filho (F1).

2. A partir do segundo ponto de cruzamento, copiar os genes restantes do segundo pai

(P2) para o primeiro filho (F1), seguindo a ordem em que eles aparecem em P2.

3. Repetir o mesmo procedimento para criar o segundo filho (F2), substituindo P1 e

F1 por P2 e F2 e vice-versa nas regras acima.

Figura 3.12 Um exemplo do operador order crossover. a) passo 1 e b) passo 2.

Cycle Crossover Este operador tenta preservar ao máximo possível a posição absoluta dos ele-

mentos. O funcionamento do operador envolve a detecção de ciclos nos elementos, onde

cada ciclo é um subconjunto de elementos que estão nas mesmas posições nos dois pais.
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Após a detecção dos ciclos, os filhos são criados selecionando ciclos alternados dos pais.

A detecção dos ciclos segue o seguinte procedimento:

1. Iniciar a partir da primeira posição ainda não utilizada em P1 e adicionar o seu gene

ao ciclo

2. Selecionar o gene presente na mesma posição em P2

3. Utilizar este gene como posição em P1 e mover-se para lá

4. Adicionar este novo gene de P1 ao ciclo

5. Repetir os passos 2 a 4 até atingir o gene inicial

A Figura 3.13 exibe um exemplo com a operação completa deste operador.

(a) Identificação dos ciclos (primeira etapa).

(b) Geração dos filhos (segunda etapa).

Figura 3.13 Operador cycle crossover.

3.6 Seleção de Sobreviventes

A seleção de sobreviventes atua nos conjuntos de pais e filhos para selecionar o conjunto de

indivíduos que irão formar a próxima geração.

No modelo generacional, a próxima geração é composta somente pelos λ filhos que foram

procriados dos µ pais selecionados na geração anterior. Podem ocorrer indivíduos idênticos aos
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pais nos casos em que nenhum operador de variação tenha efetuado mudanças nos indivíduos.

Ao contrário do modelo generacional, o modelo steady-state não substitui todos os indiví-

duos da geração anterior. Em alguns modelos, como o elitismo descrito anteriormente, uma

parte dos indivíduos da geração anterior permanece na próxima geração, efetuando a sobre-

posição destes segmentos de populações entre as gerações. Na seleção steady-state somente

alguns indivíduos são substituídos em cada geração, geralmente uma pequena quantidade dos

piores indivíduos são substituídos pelos filhos gerados pelo cruzamento e mutação dos melho-

res indivíduos.

Os mecanismos de seleção de sobreviventes serão mostrados a seguir.

3.6.1 Seleção Baseada na Idade dos Indivíduos

A idéia principal é usar a idade dos indivíduos ao invés da aptidão para a seleção dos que

serão substituídos na população. Assim, cada indivíduo sobrevive a mesma quantidade de

gerações. Este método não garante a persistência das melhores soluções na população, exceto

se elas forem selecionadas pelo menos uma vez na seleção de pais e conseguirem sobreviver

nas etapas de recombinação e mutação.

3.6.2 Seleção Baseada na Aptidão dos Indivíduos

Os operadores de seleção de pais (Seção 3.4) podem ser usados também na seleção de so-

breviventes, utilizando a aptidão dos indivíduos para guiar o processo de escolha (proporcio-

nal/inversamente proporcional à aptidão ou ranking). Outros dois métodos baseados na aptidão

são listados abaixo.
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3.6.2.1 Substituição do Pior Indivíduo

Neste método, os piores indivíduos da população serão selecionados para serem substituídos,

gerando melhorias rapidamente na aptidão média da população. Entretanto, este método pode

levar à convergência prematura pois a população tende a focar rapidamente o melhor indivíduo

presente atualmente. Por isso, seu uso é indicado em populações grandes e que preferencial-

mente utilizem uma política para não permitir indivíduos duplicados na população.

3.6.2.2 Elitismo

Este método é utilizado geralmente em conjunto com a seleção baseada na aptidão e na idade

para evitar a perda do melhor indivíduo da população. Assim, se o melhor indivíduo for seleci-

onado para ser substituído e não existir nenhum filho com aptidão igual ou superior, o melhor

indivíduo é mantido na próxima geração e algum filho será descartado no seu lugar.

3.7 Inicialização

A inicialização na maioria dos algoritmos evolucionários é realizada da mesma maneira. A

população inicial é criada por indivíduos gerados aleatoriamente. Alguns problemas específicos

podem usar alguma heurística para preencher a população inicial e aumentar a sua aptidão.

Entretanto, o esforço computacional necessário para esta inicialização pode não compensar ou

não acarretar melhorias nos resultados quando comparados com populações iniciais aleatórias

(Eiben & Smith, 2003).
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3.8 Condição de Término

A condição de término pode ser determinada de duas maneiras. Se o problema possuir um nível

ótimo de aptidão previamente conhecido, a condição de término do AG pode ser o alcance a

este nível ótimo levando-se em consideração um fator de precisão. Por outro lado, os AGs são

heurísticas aleatórias e de maneira geral não existem garantias que as soluções ótimas serão

atingidas e, neste caso, que a execução do algoritmo vai terminar. Isto exige que a condição

de parada inclua pelo menos uma regra que pare o algoritmo. Seguem algumas opções mais

utilizadas:

1. Quantidade de avaliações de aptidão atinge determinado limite

2. Tempo máximo de CPU é alcançado

3. Melhorias na aptidão permanecem abaixo de determinado limite durante certo tempo,

por exemplo, durante um número de gerações

4. A diversidade da população cai abaixo de certo limite

5. O processo evolucionário atinge determinada quantidade de gerações.

Como veremos no Capítulo 4, este trabalho utilizou as condições de término 3 e 5 acima.

3.9 Algoritmos Genéticos para Redes de Computadores

Alguns trabalhos recentes utilizam algoritmos genéticos para a otimização das rotas. Os AGs

são utilizados nestes algoritmos porque os métodos exatos de otimização requerem grande

esforço computacional para a solução do problema, enquanto que os AGs fornecem soluções

promissoras com menor esforço computacional. Alguns dos mais relevantes serão discutidos a

seguir.



3.9 ALGORITMOS GENÉTICOS PARA REDES DE COMPUTADORES 51

• Em Zhang & Leung (1999) um algoritmo genético para roteamento multicast com res-

trições de atraso é proposto, definindo o operador de cruzamento ortogonal, orthogonal

crossover, que efetua amostragens dentre as combinações possíveis dos fatores (conjunto

de genes que representam uma informação) dos pais com a intenção de repassar parte de-

les aos filhos. Neste algoritmo, cada cromossomo representa todas as arestas da rede,

onde cada gene indica se a aresta correspondente está incluída na árvore multicast. Ele

utiliza o método verifique e repare (check and repair) que efetua buscas na topologia

da rede para corrigir cromossomos com árvores inválidas. O algoritmo foi testado em

dois conjuntos de testes: o primeiro conjunto utiliza uma rede aleatória com 50 nodos e

100 enlaces e o segundo conjunto utiliza outra rede com 80 nodos e 200 enlaces. Cada

conjunto de teste foi dividido em oito subconjuntos, cada um deles com um tamanho de

grupo multicast diferente partindo de 5 até 12 nodos (subconjunto 1 com 5 nodos, sub-

conjunto 2 com 6 nodos, ..., subconjunto 8 com 12 nodos). Em cada subconjunto 100

testes diferentes foram gerados no gerador de Khoury et alii (1993), variando os mem-

bros dos grupos multicast e os nodos origem, além de fornecer a árvore de menor custo.

Os atrasos dos enlaces das árvores de menor custo foram definidos aleatoriamente. Em

cada teste, a árvore de menor custo foi utilizada para a comparação da qualidade dos

resultados do algoritmo. A qualidade das árvores é computada da seguinte maneira: uma

árvore T1 é melhor que a árvore T2 se e somente se a soma dos atrasos dos caminhos de

T1 for menor que a de T2. Em caso de empate, será considerada melhor a que possuir

o menor custo dos caminhos. Os resultados mostraram que em 95,63% dos testes os

resultados atingem a faixa de 5% da solução ótima.

• O trabalho proposto por Hwang et alii (2000) utiliza algoritmos genéticos para combi-

nar os caminhos pré-existentes nas tabelas de rotas, onde cada gene corresponde a um

caminho para um dos M destinos multicast. Cada cromossomo armazena uma cadeia de

ponteiros para os caminhos existentes nas tabelas de rotas, onde cada gene corresponde
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a um ponteiro para uma rota origem-destino. O processo evolucionário do algoritmo eli-

mina os cromossomos duplicados e a reprodução das melhores soluções nas próximas

gerações é garantida através de seleção elitista. O algoritmo assume que todas as M ta-

belas de roteamento já foram construídas, uma para cada par origem-destino multicast,

onde cada uma delas armazena um conjunto de rotas alternativas entre a origem e o des-

tino. A função de aptidão avalia cada cromossomo de acordo com o custo dos enlaces

do grafo representado por ele. O modelo utiliza o cruzamento de 2 pontos e a mutação

aleatória para cada bit do cromossomo de acordo com uma probabilidade de mutação. A

seleção é realizada através do ranking: indivíduos com melhor aptidão são selecionados

para o cruzamento e os piores são eliminados da população. As simulações foram rea-

lizadas em uma rede de 20 nodos gerada aleatoriamente. Para cada par origem-destino,

uma tabela de roteamento contendo os 64 menores caminhos foi definida antes da execu-

ção do algoritmo e os tamanhos de grupos variaram entre 2 e 19 com 100 execuções para

cada tamanho. Os resultados foram comparados com uma heurística para a criação de ár-

vores de Steiner proposta por Rayward-Smith (1983), melhorando o custo dos caminhos

em até 5%.

• O algoritmo definido por Haghighat et alii (2002) realiza a otimização de árvores de

Steiner com múltiplas restrições (atraso, largura de banda e custo), utilizando números

Prüfer na representação do genótipo, codificando a árvore de entrega multicast em um

número contendo N− 2 dígitos. A função de aptidão favorece as soluções com menor

custo dos caminhos e penaliza aquelas que violam as restrições de atraso e largura de

banda. Alguns operadores de variação empregam estratégias de reparação para lidar com

cromossomos inválidos, enquanto outros evitam que soluções inválidas sejam geradas.

A inicialização dos indivíduos é realizada através de busca aleatória em profundidade,

conectando novos destinos à árvore. As simulações utilizaram redes geradas aleatoria-

mente pelo algoritmo de Salama et alii (1997) com 20, 40, 60, 80 e 100 nodos e tamanhos
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de grupo considerando 5%, 15% e 25% de cada tamanho de rede, com populações de 20

indivíduos. Os resultados obtidos mostraram ganhos de 1% a 10% quando comparados

com os resultados obtidos por três heurísticas (Parsa et alii, 1998; Sun, 1999; Wang et alii,

2001).

• Li & Li (2003) utilizam buffers para armazenar todos os caminhos possíveis entre ori-

gens e destinos. Cada cromossomo do algoritmo genético é formado pela concatenação

dos caminhos selecionados aleatoriamente dos buffers, um para cada destino. A função

de aptidão considera o atraso dos enlaces, sua largura de banda e o custo do caminho.

A população inicial de indivíduos é gerada por busca em profundidade. As simulações

utilizam redes de 50-500 nodos geradas aleatoriamente de acordo com o modelo de Wax-

man. Os resultados foram comparados com métodos de busca exaustiva e são propostos

nos casos onde faz-se necessário utilizar o grau de certeza das informações disponíveis a

respeito dos recursos da rede.

• O algoritmo de Ahn & Ramakrishna (2002) foi proposto para o roteamento de meno-

res caminhos unicast, utilizando cromossomos de tamanho variável (caminhos origem-

destino), cujos genes são números inteiros representando os nodos da rede. Também

desenvolveram uma equação para dimensionar o tamanho da população de indivíduos

necessária para atingir determinada qualidade das soluções do problema. A população

inicial é gerada aleatoriamente obedecendo as conexões existentes na rede. A função

de aptidão utiliza a soma do custo dos enlaces presentes no caminho, fazendo com que

caminhos de menor custo sejam criados. A seleção dos indivíduos é realizada utilizando

torneios de 2 indivíduos distintos. O algoritmo utiliza o cruzamento de um ponto, porém

com uma modificação importante: como os caminhos devem estar conectados, a seqüên-

cia em que os nodos aparecem é mantida. Assim, o algoritmo encontra os possíveis

candidatos a pontos de cruzamento nos dois cromossomos, que são os nodos perten-

centes a ambos (exceto os nodos origem e destino). Um dos candidatos é selecionado
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aleatoriamente e o cruzamento é realizado através da troca das caudas entre os cromos-

somos. Por exemplo, os caminhos {N1−N4−N6−N3−N5} e {N1−N3−N4−N7−N5}
possuem os pontos-candidatos N4 e N3. Se o ponto N4 for selecionado, os dois caminhos

gerados serão {N1−N4−N7−N5} e {N1−N3−N4−N6−N3−N5}, ocasionando re-

dução no tamanho do primeiro caminho. Como os dois cromossomos foram misturados

no cruzamento, podem ocorrer ciclos nos caminhos resultantes. Por isso, o algoritmo

identifica e remove os ciclos após a aplicação deste operador, como acontece no segundo

caminho gerado: o trecho N3−N4−N6−N3 representa um ciclo e poderá ser removido

(permanecendo somente um dos nodos N3) e o caminho resultante após a remoção do ci-

clo será {N1−N3−N5}. A mutação é realizada através da escolha aleatória de um nodo

no cromossomo. Partindo deste nodo, o próximo nodo é selecionado aleatoriamente den-

tre os seus vizinhos, e este processo é repetido até que o nodo destino seja alcançado.

As simulações foram realizadas em uma rede fixa com 20 nodos e redes aleatórias de

15-50 nodos. Os resultados obtidos alcançam 82,88% do melhor resultado e o tempo de

execução foi menor do que o algoritmo de Dijkstra (1959).

Os trabalhos apresentados acima utilizam algoritmos genéticos para o roteamento unicast

e multicast, consolidando a computação evolucionária como ferramenta na resolução destes

problemas. Ademais, outras técnicas foram empregadas recentemente no roteamento multi-

cast, incluindo Simulated Annealing (Wang et alii, 2003), Busca Tabu (Youssef et alii, 2002) e

GRASP (Skorin-Kapov & Kos, 2006).

3.10 Discussão do Capítulo

Os algoritmos genéticos e suas características foram apresentados neste Capítulo. Nas últi-

mas seções, a otimização multiobjetivo e alguns modelos de AGs para redes de computadores
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direcionadas ao trabalho em questão foram discutidas. Estes modelos serão analisados a seguir.

No modelo de Zhang & Leung (1999), como os atrasos dos enlaces foram definidos aleato-

riamente após a construção da árvore de menor custo, não existem garantias que estas árvores

também possuam os menores atrasos, pois somente o seu custo foi otimizado. Como as simu-

lações utilizam estas árvores para comparação dos resultados e o primeiro critério de qualidade

utilizado considera somente os seus atrasos, árvores com custo relativamente pior que a árvore

“ótima” podem ser consideradas melhores que ela desde que possuam melhor (menor) soma

dos atrasos dos caminhos.

Já o trabalho de Hwang et alii (2000) necessita que vários conjuntos de caminhos (um para

cada destino) sejam computados previamente por outros algoritmos. Isto causa (i) maior tempo

de processamento para obter as soluções, (ii) maior quantidade de memória necessária para

armazenar todas as tabelas de rotas, principalmente quando o tamanho das redes e grupos mul-

ticast forem maiores, e (iii) como os caminhos das tabelas de rotas são criadas pelas heurísticas

de menores caminhos, a sua criação considera somente uma métrica, o que pode trazer prejuí-

zos ao algoritmo multicast nos casos em que se deseja obter caminhos de acordo com múltiplos

fatores de QoS.

Apesar do trabalho de Haghighat et alii (2002) utilizar números Prüfer, árvores multicast

são utilizadas na otimização e necessitam ser codificadas/decodificadas freqüentemente. A oti-

mização de árvores apresenta dificuldades na definição de caminhos alternativos nos casos de

indisponibilidades de enlaces. Além disto, o modelo apresenta restrições para o multicast dinâ-

mico, pois a adição/remoção de membros do grupo multicast produziria mudanças na estrutura

dos números Prüfer.

O algoritmo de Li & Li (2003) utiliza buffers contendo todos os caminhos possíveis e, da

mesma que em Hwang et alii (2000), estes caminhos podem ter sido gerados de acordo com

alguns requisitos específicos de QoS, podendo não fornecer soluções adequadas se os requisitos

de QoS necessários forem diferentes daqueles utilizados na geração dos caminhos dos buffers.
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Dos modelos anteriores, dois utilizam a seleção proporcional à aptidão dos indivíduos (ro-

leta): Haghighat et alii (2002) e Li & Li (2003).A seleção aleatória é utilizada em Zhang &

Leung (1999), enquanto Hwang et alii (2000) utiliza o elitismo (ranking). A representação as-

sociada às árvores é utilizada em Zhang & Leung (1999) e Haghighat et alii (2002), enquanto

Hwang et alii (2000) e Li & Li (2003) obtém os caminhos individualmente para cada destino,

que podem ser mesclados para formar a árvore de entrega multicast caso seja necessário.Todos

os modelos utilizam o custo dos caminhos na função de aptidão. Fatores adicionais de QoS

são utilizados nos seguintes modelos: Zhang & Leung (1999) utiliza o atraso dos enlaces,

Haghighat et alii (2002) utiliza o atraso e a largura de banda dos enlaces, e Li & Li (2003)

otimiza o atraso, largura de banda e a perda de pacotes. Dentre as características descritas, as

seguintes serão utilizadas no modelo definido nesta dissertação: representação por caminhos

individuais para cada destino multicast; seleção proporcional à aptidão dos indivíduos (roleta)

e seleção aleatória; e o uso do custo dos enlaces na função de aptidão.

O modelo de Ahn & Ramakrishna (2002) aborda o roteamento unicast, porém possui algu-

mas semelhanças com o modelo desta dissertação. Dentre elas, podemos citar as seguintes: na

representação do AG, cada cromossomo representa uma rota origem-destino; a mutação cria

um novo caminho aleatório utilizando viabilidade local (escolha aleatória de algum vizinho)

a partir do gene selecionado; a função de aptidão avalia as rotas de acordo com o seu custo;

utiliza seleção por torneio e uma função de reparo dos cromossomos, eliminando ciclos do

caminho. Além disto, populações maiores são empregadas à medida em que a quantidade de

nodos da rede aumenta.

A proposta de Ahn & Ramakrishna (2002) será utilizada como ponto de partida para o

modelo desta dissertação, porém com as seguintes modificações: uso de indivíduos com múl-

tiplos cromossomos; genes representando os enlaces da rede; cromossomos de tamanho fixo;

a remoção dos ciclos dos cromossomos selecionados elimina somente um ciclo por geração;

a função de aptidão considera múltiplos objetivos na avaliação dos caminhos; o operador de
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mutação Inserção Viável atua no final da parte válida do caminho; e a seleção dos indivíduos

é realizada segundo diversas etapas, utilizando um dos seguintes operadores por etapa: roleta,

roleta invertida, torneio elitista, e aleatoriamente. Estas diferenças serão tratadas no próximo

Capítulo.

Os AGs e suas características foram apresentados ao longo deste Capítulo. Porém, nem

todas elas serão utilizadas neste trabalho e até mesmo aquelas utilizadas poderão passar por

algumas modificações. As características utilizadas no trabalho e suas eventuais mudanças

necessárias serão resumidas a seguir. Dentre os tipos de representação apresentados, esta dis-

sertação utiliza a representação por permutações de números inteiros, armazenando os rótulos

dos enlaces, pois as rotas são combinações sem repetição dos enlaces. Na realidade, o algo-

ritmo armazena um ponteiro para o objeto “enlace” que contém, além do rótulo, todas as suas

demais características (custo, atraso, largura de banda, dentre outros).

A função de aptidão é responsável pela avaliação dos indivíduos e deverá ser maximizada,

otimizando os múltiplos objetivos definidos na Equação (2.5) e suas restrições (Equações 2.6,

2.7 e 2.8). A roleta (proporcional à aptidão) será utilizada na seleção de pais, permitindo que

os melhores ou piores indivíduos (dependendo de cada caso) tenham maior probabilidade de

serem selecionados para a aplicação dos operadores de cruzamento, porém as soluções piores

também podem ser selecionadas, já que o método é aleatório, evitando a perda da capacidade de

generalização (exploração de novas respostas). O elitismo não foi utilizado porque limitaria a

exploração de novas soluções, favorecendo a convergência prematura do modelo para soluções

ótimas locais, porém distantes da melhor solução. Já o ranking tende a evitar a convergência

prematura das melhores soluções, mas tende a tornar o processo evolucionário mais lento, já

que maior quantidade dos piores indivíduos seriam selecionados, dado que a aptidão é utilizada

somente para determinar a posição no ranking, amenizando as diferenças bruscas existentes na

aptidão dos indivíduos da população. Isto também ocorre com o torneio, já que a pressão de

seleção é baixa, além do fato de que alguns indivíduos com ótima aptidão podem ficar de fora
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dos torneios pois a escolha dos participantes é aleatória e não depende da aptidão.

A escolha dos operadores de variação – cruzamento e mutação – deve ser realizada de

acordo com a representação do problema, portanto estes operadores devem atender à represen-

tação por permutação. Assim, a mutação Insert será utilizada, porém com algumas modifica-

ções para aumentar as possibilidades de geração de caminhos válidos através do uso de viabi-

lidades locais aos genes. Além desta mutação, outro novo operador será definido para tratar os

ciclos gerados nas rotas (operador Remove-ciclo). Para o cruzamento, os operadores tratados

neste Capítulo modificam o conteúdo dos cromossomos. Entretanto, como os indivíduos desta

dissertação possuem múltiplos cromossomos e a função de aptidão também avalia estes cro-

mossomos em conjunto (g1 na Equação 2.5), os operadores de recombinação utilizados atuam

externamente aos cromossomos, isto é, os cromossomos não terão o conteúdo modificado pois

serão trocados entre os indivíduos. Isto será realizado pelos operadores Troca Cromossomo e

Melhor-de-dois Cromossomos.

A seleção de sobreviventes irá atuar nos pais e filhos (µ + λ ), selecionando os indivíduos

através do torneio, que foi modificado para permitir que todos os indivíduos participem pelo

menos uma vez dos torneios, garantindo a sobrevivência dos melhores indivíduos na próxima

geração (torneio elitista).

Duas das cinco condições de término apresentadas serão utilizadas: a execução será limi-

tada por certa quantidade máxima de gerações, além da monitoração das melhorias na aptidão.

O limite máximo de gerações impõe um teto para os casos em que o processo evolucionário

continue a evoluir, e o algoritmo atingiu a estabilidade. As características dos AGs utilizadas

nesta dissertação serão definidas em detalhes no próximo Capítulo.

A finalidade do próximo Capítulo é explicitar o modelo proposto e seus atributos. Ape-

sar das vantagens obtidas com o uso dos AGs, podemos citar algumas desvantagens: (i) de

maneira geral, AGs são “otimizadores universais”, isto é, obtém boas soluções para a maioria

dos problemas, entretanto podem ocorrer soluções piores nos problemas onde existam métodos
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não-estocásticos capazes de obter soluções ótimas ou nos casos onde já existam outras heurísti-

cas capazes de fornecer resultados eficientes; (ii) não existem garantias que as soluções ótimas

serão atingidas em determinado intervalo de tempo. O uso dos AGs nesta dissertação pode tam-

bém ser justificado devido à existência de múltiplos objetivos, o que torna os métodos exatos

bastante onerosos computacionalmente. Além disto, uso de restrições adicionais para fatores

de QoS na otimização faz com que o problema seja de difícil solução, devido à grande quanti-

dade de regiões inválidas no espaço de buscas e o respectivo aumento da sua dimensionalidade.

Assim, os AGs podem explorar estes espaços de soluções de maneira adaptativa, aperfeiçoan-

do as soluções existentes e mantendo um conjunto de soluções alternativas, úteis ao lidar com

problemas multiobjetivo. Para os problemas de tempo real, os AGs são bastante promissores

pois são capazes de fornecer soluções boas antes da convergência e, havendo tempo disponível,

realizar o aperfeiçoamento destas soluções, melhorando a sua qualidade.



CAPÍTULO 4

Algoritmo Genético para Roteamento Multicast

O algoritmo genético a ser proposto neste Capítulo é caracterizado nesta introdução. Na repre-

sentação do AG, os genes representam os enlaces da rede ao invés dos nodos, permitindo o uso

das características destes enlaces na otimização dos fatores de QoS. Cada indivíduo (solução)

é composto por vários cromossomos (rotas multicast), cada um deles representando uma rota

origem-destino. A otimização do custo dos caminhos envolve o balanceamento (trade-off) en-

tre dois principais objetivos conflitantes necessários para reduzir o custo total dos caminhos:

(i) diminuir o custo de cada rota individualmente, e (ii) aumentar a quantidade de caminhos em

comum com as demais rotas a partir do nodo de origem. Ao contrário do algoritmo de Ahn

& Ramakrishna (2002) que utiliza uma função para reparar os cromossomos com caminhos

inválidos, este trabalho utiliza fatores de penalização na função de aptidão, permitindo que o

próprio processo evolucionário direcione a busca no espaço de soluções, evitando a criação de

tendências exploratórias que podem surgir nos algoritmos de reparação. Porém, a ocorrência

de soluções inviáveis pode diminuir a eficiência do algoritmo. Para contornar este problema,

as soluções inviáveis são reparadas através da aplicação dos operadores de variação, além do

aperfeiçoamento das soluções existentes e fornecimento de recompensas aos indivíduos com

maior quantidade de cromossomos válidos na função de aptidão.

As características do AG proposto para a solução deste problema serão abordadas nas se-

ções a seguir. Dois trabalhos publicados no decorrer deste mestrado utilizaram os nodos da

rede como genes do AG (Gouvêa Jr et alii, 2005; Araújo et alii, 2006) e um trabalho mais

recente utilizou os enlaces da rede (Garrozi & Araújo, 2006). Este Capítulo está organizado

da seguinte maneira: a Seção 4.1 aborda a representação do AG utilizada e o mecanismo de

60
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construção da população inicial; em seguida, a função de aptidão (Seção 4.2) e os operadores

de variação (recombinação e mutação) (Seção 4.3) são apresentados, seguidos pelos operadores

de seleção de pais e sobreviventes (Seção 4.4). Os critérios de término da execução do AG e o

tamanho da população são apresentados na Seção 4.5. Finalizando o Capítulo, a estrutura do

algoritmo e seu pseudo-código são abordados na Seção 4.6, culminando com a discussão final

na Seção 4.7.

4.1 Representação e População Inicial

No AG proposto, cada indivíduo representa todos os caminhos de uma única origem até um

grupo multicast. Assim, uma solução para o roteamento em uma rede com N nodos, L enlaces

e M nodos no grupo de receptores multicast é representada por um indivíduo com múltiplos

cromossomos codificado em uma matriz M× L, na qual cada cromossomo contém uma rota

origem-destino e todos os demais enlaces não presentes no caminho. Este é um problema

de permutação onde um cromossomo com L genes representa uma rota de uma origem S até

algum dos destinos multicast da rede (Di, i = 1, . . . ,M). Uma rota viável (um cromossomo

viável) deve ter uma seqüência de enlaces topologicamente conectados do nodo inicial até o

nodo destino, isto é, entre cada par de enlaces deve haver um nodo. Um cromossomo será

inviável se pelo menos um enlace no caminho entre S e Di for inválido, isto é, caso exista ao

menos um enlace no caminho que não esteja topologicamente conectado com o enlace anterior

através do nodo comum. A Figura 4.1 exibe um exemplo de indivíduo com três cromossomos.

Deste ponto em diante, uma rota é definida como sendo um caminho do nodo origem até um

nodo destino (Di), enquanto que uma rota multicast compreende todas as rotas partindo de S

até o grupo multicast (Di, i = 1, . . . ,M).

Como cada cromossomo é formado por uma seqüência de L genes (enlaces), pode haver

ocorrência de laços (loops) nos caminhos. Os benefícios obtidos ao lidar com estes ciclos no
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Figura 4.1 Exemplo de representação dos indivíduos. a) Rede com nodo origem S e 12 enlaces. Os
nodos marcados formam o grupo multicast. b) Um indivíduo com 3 cromossomos (linhas) e 12 genes
(colunas). As células marcadas formam as rotas origem-destino. O restante dos genes à direita do enlace
atingindo o destino não são considerados na rota correspondente.

processo evolucionário serão mostrados adiante. A utilização de enlaces ao invés de nodos

da rede na representação do AG permite lidar com múltiplas características de cada conexão,

assim como a ocorrência de dois ou mais enlaces unidirecionais entre dois nodos da rede.

A população inicial é gerada aleatoriamente, utilizando como restrição local a existência

de conexão entre dois nodos consecutivos. Cada cromossomo é construído como segue. Um

enlace é selecionado aleatoriamente, partindo da origem até outro nodo qualquer da rede. Este

enlace ocupará a primeira posição no cromossomo. A próxima posição é preenchida utilizando

o mesmo procedimento, isto é, o próximo enlace selecionado deve estar conectado com o ante-

rior através de um nodo. Cada enlace não poderá ser selecionado mais que uma vez, portanto, a

qualquer momento, caso não exista nenhum enlace conectado disponível para a seleção, outro

enlace qualquer deve ser escolhido aleatoriamente dentre os que ainda estiverem disponíveis,

gerando uma desconexão no caminho.
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4.2 Função de Aptidão

A função-objetivo (2.5) é transformada na função de aptidão considerando todas as rotas (cro-

mossomos) para qualquer possível nodo-destino:

F =
(

1− f1

f2

)
+ f3 (4.1)

onde α ,β ,γ em (2.5) são iguais a 1, f1 é a soma da quantidade de enlaces não-comuns a

cada par de cromossomos, f2 é a soma do tamanho dos caminhos, e f3 é o número total de

cromossomos válidos em cada indivíduo:

f1 =
M−1

∑
j=1

M

∑
k= j+1

NC jk (4.2)

f2 =
M−1

∑
j=1

M

∑
k= j+1

(Pj +Pk) (4.3)

f3 =
M

∑
c=1

(
∏

q,r,s,t∈Hc

v · lqr · lst
)

, para q 6= r,s 6= t,v =
{

1 se r=s
0 se r 6=s (4.4)

onde NC jk é o número de enlaces não-comuns aos cromossomos j e k, Pj + Pk é a adição dos

tamanhos dos caminhos partindo da origem até os destinos nos cromossomos j e k, Hc repre-

senta cada cromossomo em um indivíduo, e lqr e lst correspondem aos enlaces selecionados

para uma rota (cromossomo).

A parte inteira ( f3) da função de aptidão (F) computa a quantidade de cromossomos váli-

dos em um indivíduo, isto é, indica a quantidade de rotas viáveis, e a parte decimal (1− f1/ f2)

avalia a qualidade dos cromossomos de acordo com o tamanho das rotas e os enlaces compar-

tilhados. Esta função de aptidão não permite que alguma rota inválida seja considerada melhor

do que outras rotas com mais cromossomos válidos.
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Uma rota é formada pelas conexões virtuais de um gene para o próximo da esquerda para a

direita em um cromossomo, partindo do nodo origem em direção ao nodo destino. Um caminho

comum é definido pelo compartilhamento existente entre dois cromossomos que utilizam um

enlace em particular na mesma posição em ambos, desde que todos os enlaces anteriores a ele

também sejam caminhos comuns. Por exemplo, duas rotas particulares formadas pelos enlaces

{l13, l34, l45, l57, l78, l86} e {l13, l34, l45, l52, l28, l86} possuem três enlaces comuns (l13, l34, l45). O

enlace l86 não é comum porque o quarto e o quinto enlace são diferentes em cada rota. O custo

de cada enlace foi considerado unitário (Fujinoki & Christensen, 1999), entretanto métricas

adicionais – inclusive de custo – podem ser adicionadas à função de aptidão.

4.3 Operadores de Variação

Os operadores de variação são responsáveis por realizar mudanças internas nos indivíduos,

podendo ser de dois tipos: recombinação ou mutação. Os operadores de recombinação atuam

em dois indivíduos, trocando cromossomos (rotas) entre eles e os de mutação atuam em um

indivíduo por vez, realizando mudanças internas aos seus cromossomos, trocando caminhos.

Portanto, a mutação é responsável pela criação de novas rotas, enquanto que a recombinação

é responsável pela permuta das rotas entre os indivíduos, gerando novas combinações de rotas

multicast. Cada rota criada pela mutação pode ser melhor aproveitada em alguns indivíduos do

que em outros, devido à quantidade de enlaces compartilhados com as demais rotas existentes

em cada um deles.

Os operadores de variação utilizados neste trabalho serão apresentados a seguir. As Seções

4.3.1 e 4.3.2 apresentam os operadores de recombinação e as Seções 4.3.3 e 4.3.4 apresentam os

operadores de mutação. Os operadores de recombinação foram definidos para permitir que as

rotas existentes sejam combinadas entre os indivíduos, gerando novas possibilidades de cami-

nhos compartilhados e possibilitando o aumento da sua qualidade. Os operadores de mutação
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foram definidos para atuar internamente aos cromossomos, construindo as rotas individuais e

realizando o seu aperfeiçoamento.

4.3.1 Troca Cromossomo (Exchange Chromosome)

O operador Troca Cromossomo gera filhos através da troca de rotas (cromossomos) entre dois

pais. A probabilidade Pc (0 ≤ Pc ≤ 1) determina se um par de indivíduos irão recombinar. A

Figura 4.2 mostra um exemplo deste operador.

Este operador permite que o processo evolucionário considere diferentes combinações de

rotas, podendo realizar trocas de qualquer par de cromossomos localizados nas mesmas posi-

ções relativas em indivíduos diferentes. Este trabalho utiliza Pc = 0.5, portanto cada cromos-

somo na mesma posição relativa terá 50% de chances de ser trocado entre os pais.

(a) Dois pais antes da troca.

(b) Dois filhos gerados após a troca dos cromossomos 1 e 3.

Figura 4.2 Operador de cruzamento Troca Cromossomo atuando nos cromossomos 1 e 3.
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4.3.2 Melhor-de-dois Cromossomos (Best-of-Two Chromosomes)

O operador Melhor-de-dois Cromossomos também troca cromossomos entre os pais, gerando

dois filhos a cada operação. O operador seleciona o melhor cromossomo para cada par com

a mesma posição relativa nos dois pais e gera um filho (primeiro filho) com eles. Da mesma

forma, os piores cromossomos das competições formarão o outro indivíduo (segundo filho).

A comparação entre cromossomos considera somente o tamanho da rota: a menor delas é a

melhor. A Figura 4.3 exibe um exemplo deste operador.

(a) Dois pais antes da recombinação.

(b) Dois filhos procriados pelo operador Melhor-de-dois Cromossomos.

Figura 4.3 Operador de cruzamento Melhor-de-dois Cromossomos. Os números em negrito são os
destinos de cada cromossomo.

As rotas maiores irão para o “pior” filho, entretanto se estas rotas possuírem mais enlaces

em comum do que aquelas do “melhor” indivíduo, a aptidão (F) do pior indivíduo pode ser

maior que a do “melhor” indivíduo. Isto pode ajudar o processo evolucionário a escapar de

soluções que caracterizam ótimos locais.
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4.3.3 Inserção Viável (Viable Insert)

O operador Inserção Viável, inspirado no operador insert (Eiben & Smith, 2003), seleciona

um gene no cromossomo e realiza a mutação em todos os demais genes a partir dele. Uma

probabilidade é usada para determinar os cromossomos aplicáveis (este trabalho utiliza 50%).

Este operador funciona de maneira similar ao procedimento de mutação proposto por Ahn &

Ramakrishna (2002): o cromossomo é preenchido com genes, da esquerda para a direita, sem

repetições de genes. Entretanto, Inserção Viável possui algumas diferenças principais com

relação ao operador proposto em Ahn & Ramakrishna (2002). Em primeiro lugar, o ponto

inicial é escolhido aleatoriamente somente para os cromossomos válidos, assim, se a rota não é

viável, o ponto inicial da mutação será o último gene válido, aumentando a chance de criar uma

opção viável. Em segundo lugar, Inserção Viável não modifica os cromossomos para remover

os laços (loops) da rede. A Figura 4.4 mostra o uso deste operador.

Qualquer solução pode conter laços, portanto outro operador, chamado Remove-ciclo, li-

dará com eles para auxiliar o processo evolucionário.

4.3.4 Mutação Remove-ciclo (Remove-loop Mutation)

Os ciclos podem criar rotas longas e rotas com mais enlaces compartilhados. Então, se a re-

moção de todos os enlaces for obrigatória, alguns enlaces em comum no início da rota, quando

excluídos, podem reduzir a quantidade de enlaces compartilhados.

O operador Remove-Ciclo detecta e remove somente um ciclo por rota. O ciclo a ser ex-

cluído é selecionado aleatoriamente; por isto, alguns ciclos poderão permanecer na próxima

geração durante o processo evolucionário, e esta proteção aos ciclos pode auxiliar a fuga de

ótimos locais através da mutação Inserção Viável em um gene do ciclo. Ao mesmo tempo, a

pressão de seleção dos operadores de seleção pode evitar os indivíduos com ciclos indesejados

ao longo da evolução.
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(a) Uma rede com enlaces direcionais. As linhas em negrito formam a rota válida até o nodo
conectado à seta do último enlace válido.

(b) Um cromossomo representando a rota válida com
dois enlaces. O operador Inserção Viável pode iniciar
em L45 ou L46, que são os dois enlaces partindo do nodo
4 que ainda não estão incluídos na rota válida.

(c) O cromossomo após o operador Inserção Viá-
vel. Os enlaces existentes selecionados aleatoria-
mente até atingir o nodo destino foram L46 e L6D
(linhas tracejadas).

Figura 4.4 Um exemplo da mutação Inserção Viável onde S indica o nodo origem e D indica o nodo
destino.

A Figura 4.5 exibe um exemplo de remoção de ciclo. O primeiro cromossomo possui o nodo

5 como destino e não existem ciclos. O segundo cromossomo possui o nodo 8 como destino e

possui dois ciclos (caminhos LS4 → L2S e L45 → L34). Neste exemplo, o segundo ciclo (L45 →
L34) será removido. Portanto, o novo cromossomo possui 3 genes e um deles é compartilhado

com o primeiro cromossomo, aumentando o valor da aptidão do indivíduo. Se o primeiro ciclo

fosse removido, o novo cromossomo deveria possuir 4 arestas (LS3−L34−L46−L68) e nenhum

enlace compartilhado, então, a sua aptidão seria pior do que a solução obtida.
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Figura 4.5 Exemplo de remoção de ciclo. Rede com nodos destino 5 e 8, cujos cromossomos exibem
apenas a parte válida. As células marcadas são os enlaces compartilhados com o primeiro cromossomo.

4.4 Operadores de Seleção

Os operadores de seleção utilizam escolhas aleatórias guiadas pela aptidão dos indivíduos, isto

é, as mais aptas ou inaptas (dependendo do estágio evolucionário) são mais prováveis de serem

escolhidas, selecionando respostas mais viáveis e promissoras. De acordo com as Seções 3.4

e 3.6, os operadores de seleção podem ser de dois tipos: seleção de pais, responsáveis pela

escolha dos indivíduos capazes de gerar novos indivíduos com potencial para aprimorar as

soluções existentes, e os operadores de seleção de sobreviventes, que realizam a seleção dos

indivíduos que passarão à próxima geração, na qual poderão competir novamente para gerar

novos filhos.
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4.4.1 Seleção de Pais

Os pais são escolhidos através da roleta (Seção 3.4), da roleta invertida e aleatoriamente.

Na roleta, a probabilidade de seleção q é proporcional ao valor de aptidão de cada indivíduo i

relativamente à toda a população:

qi =
Fi

∑p
j=1 Fj

(4.5)

onde F indica a aptidão de um indivíduo conforme Equação (4.1) e p contém o tamanho da

população. Assim, indivíduos mais aptos terão maior chance de seleção para a geração dos

filhos. Os indivíduos menos aptos também podem ser selecionados, porém sua probabilidade

de seleção é menor. Os indivíduos podem ser selecionados mais de uma vez.

Já na roleta invertida, a probabilidade de seleção é inversamente proporcional à aptidão do

indivíduo relativamente à população de modo que um indivíduo com pior aptidão possui alta

chance de ser selecionado do que os indivíduos de maior aptidão. Novamente, qualquer indiví-

duo pode ser pai e selecionado mais de uma vez. Este mecanismo de seleção objetiva aumentar

a aptidão dos filhos dos piores indivíduos através dos operadores de variação. Estas melhorias

são importantes para transformar rotas inválidas em rotas válidas. Portanto, a equação

qi =
max(F)−Fi

∑p
j=1

(
max(F)−Fj

) (4.6)

define a probabilidade de seleção dos indivíduos na roleta invertida, onde max(F) indica a

maior aptidão da população de p indivíduos.

4.4.2 Seleção de Sobreviventes

Cada nova geração é formada por um número definido de indivíduos escolhidos aleatoriamente

dentre a população anterior e os filhos. Os sobreviventes são selecionados através de um tor-

neio elitista proporcional à aptidão onde cada torneio (Seção 3.6) cria grupos de quatro in-
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divíduos e seleciona o melhor deles para a próxima geração. Os torneios iniciais não repetem

indivíduos, garantindo a participação de cada individuo em pelo menos uma competição e asse-

gurando a seleção do melhor indivíduo para a próxima geração. A seleção por torneio termina

quando o total de sobreviventes igualar o tamanho da população. Somente um exemplar de

cada indivíduo é permitido na próxima geração, isto é, indivíduos não são selecionados mais

de uma vez.

4.5 Critério de Parada e Tamanho da População

Este modelo utiliza duas condições de término do processo evolucionário (Seção 3.8). Na

primeira delas, a execução termina quando não houver melhoria na maior aptidão da popula-

ção durante determinada quantidade de gerações desde que existam indivíduos válidos (isto

é, f3 = M). Este primeiro critério será referenciado no decorrer desta dissertação através do

termo convergência. Desta forma, a geração de convergência é definida como sendo a geração

a partir da qual o indivíduo que possui a maior aptidão não obtém melhorias de qualidade. Este

modelo monitora a maior aptidão no decorrer das últimas 20 gerações visando detectar a estabi-

lidade da maior aptidão. Se a maior aptidão estiver estável, a geração de convergência é obtida

subtraindo-se 20 gerações da geração atual. A segunda condição de término limita a quantidade

máxima de gerações (maxger). A execução do algoritmo é interrompida quando uma ou duas

condições de termino forem satisfeitas. Este modelo utiliza maxger = 1000 gerações como

condição de parada final.

Conforme verificado em Ahn & Ramakrishna (2002), o tamanho da população do AG in-

fluencia os seus resultados, isto é, redes maiores devem utilizar maior número de indivíduos

nas populações de AGs do que as redes menores, propiciando melhorias no seu desempenho.

Deste modo, existe uma proporcionalidade entre as redes e os tamanhos das populações utiliza-

dos nesta dissertação: populações com 100 indivíduos para a rede de 33 nodos, 260 indivíduos
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para a rede de 66 nodos e 400 indivíduos para a rede de 100 nodos. Esta escolha foi baseada na

quantidade de enlaces de cada rede, já que os cromossomos do AG proposto utilizam os seus

enlaces na representação dos indivíduos.

4.6 Parâmetros e Algoritmo em Pseudo-código

Cada operador desempenha uma função diferente no processo evolucionário. Partindo do ta-

manho da população (p), o operador Troca Cromossomo seleciona pares de pais não-idênticos,

usando a roleta, para gerar n1 filhos. Logo após, n2 filhos são criados através da mutação Inser-

ção Viável nos indivíduos selecionados sobre todos os indivíduos existentes até então (p+n1)

usando a roleta invertida. Esta mutação tende a aperfeiçoar os piores indivíduos. A seguir, a

recombinação Melhor-de-dois Cromossomos é aplicada sobre todos os indivíduos existentes

(p + n1 + n2) gerando n3 novos filhos, usando a roleta na escolha dos pais. Este operador visa

combinar cromossomos favoráveis. Finalmente, o operador Remove-ciclo seleciona aleatoria-

mente n4 indivíduos dentre os (p + n1 + n2 + n3) indivíduos existentes, modificando-os sem a

criação de novos filhos. Note que
3

∑
i=1

ni = p (4.7)

onde as porcentagens utilizadas em cada ni dependem de cada caso.

As quantidades de indivíduos das populações após a aplicação de cada operador e a res-

pectiva quantidade de filhos gerados encontram-se na Tabela 4.1. Esta tabela reúne os três

tamanhos de população diferentes que foram utilizados (100, 260 e 400 indivíduos), cada uma

delas referente a uma topologia de rede testada (33, 66 e 100 nodos). Os resultados obtidos

para estes valores serão descritos no Capítulo 5.

O Algoritmo 1 exibe a listagem em pseudo-código do algoritmo genético proposto neste

Capítulo. As principais características do AG descritas previamente encontram-se resumidas
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Tabela 4.1 Ordem de aplicação dos operadores com populações-base iniciais de 100, 260 e 400 indiví-
duos para as redes de 33, 66 e 100 nodos.

na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 Características do AG proposto.

4.7 Discussão do Capítulo

Este Capítulo apresentou o modelo proposto e suas características. Diversas modificações fo-

ram realizadas para adequar os AGs às restrições existentes no roteamento multicast e garantir

a geração de soluções viáveis. O AG utiliza uma população de indivíduos, que contém vários

cromossomos representando as rotas da rede para os destinos multicast. Os operadores de re-

combinação trocam rotas entre os indivíduos e os operadores de mutação atuam no interior das

rotas, aperfeiçoando os caminhos existentes e criando novos caminhos. A troca de rotas entre

os indivíduos objetiva que o AG encontre maior quantidade de nodos compartilhados nas rotas
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Algoritmo 1 Algoritmo Genético para Roteamento Multicast
Entrada: topologia de rede t, tamanho de grupo multicast M, nodos do grupo multicast D,

nodo origem S, tamanho da população p, quantidade máxima de gerações maxger, número
de execuções NE, quantidades de indivíduos n1, n2, n3 e n4

1: para r = 1 até NE faça {repetições com populações iniciais distintas (aleatórias)}

2: Cria a população inicial pop contendo p indivíduos e M cromossomos por indivíduo,
de S a Di (i = 1, . . . ,M), considerando a topologia da rede t e seguindo o procedimento
descrito na Seção 4.1

3: aptidão_estável ← falso
4: geração ← 1
5: enquanto geração ≤ maxger e aptidão_estável=falso faça

6: Selecione n1 indivíduos de pop usando a roleta, formando pares de indivíduos
distintos e então execute o operador Troca Cromossomo em cada par, criando n1
filhos.

7: Selecione n2 indivíduos de pop + n1 usando a roleta invertida, executando a
mutação Inserção Viável em cada um deles, criando n2 novos filhos.

8: Selecione n3 indivíduos de pop + n1 + n2 usando a roleta, formando pares de
indivíduos distintos e então execute o operador Melhor-de-dois Cromossomos
em cada par, criando pop+n1 +n2 +n3 filhos.

9: Escolha aleatoriamente n4 indivíduos de pop+n1 +n2 +n3 e modifique-os com
o operador de mutação Remove-ciclo sem gerar novos filhos.

10: Selecione p sobreviventes de pop + n1 + n2 + n3 utilizando o torneio elitista,
redefinindo a população pop com estes indivíduos. {Seção 4.4.2 }

{critério de parada da Seção 4.5:}
11: se maior aptidão de pop atingiu a estabilidade então
12: aptidão_estável ← verdadeiro
13: senão
14: geração ← geração +1 {avança para a próxima geração}
15: fim se
16: fim enquanto

17: Retornar/armazenar os resultados desta simulação

18: fim para

multicast. A seleção dos indivíduos é realizada através de escolhas aleatórias guiadas pela ap-

tidão dos indivíduos. A função de aptidão utiliza múltiplos objetivos, favorecendo a busca de

soluções viáveis com rotas curtas e maximizando a quantidade de caminhos compartilhados.
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Assim, o processo evolucionário tende a reduzir o tamanho total das rotas multicast, permitindo

a exploração do espaço de busca e a explotação das soluções alcançadas.

O fato deste modelo utilizar múltiplos cromossomos para as rotas permite que a otimiza-

ção de cada solução seja realizada individualmente segundo múltiplos objetivos que podem

ser definidos coletivamente ou individualmente às rotas. Isto favorece a incorporação de aper-

feiçoamentos futuros, como o uso dos agrupamentos dinâmicos (Seção 2.3) do roteamento

multicast, assim como possíveis mudanças na topologia da rede (indisponibilidade de enlaces,

por exemplo). No agrupamento dinâmico, os operadores genéticos podem atuar, direcionados

aos cromossomos desejados, de maneira isolada e/ou em conjunto com os demais, de acordo

com o resultado que se deseja atingir. Assim, com a chegada de novos membros no grupo,

os operadores de cruzamento podem realizar a troca de rotas entre os indivíduos, utilizando as

soluções existentes e seus possíveis caminhos compartilhados. Ademais, novas rotas também

podem ser geradas com a atuação dos operadores de mutação e incorporadas às rotas existentes

previamente, permitindo o aumento da quantidade de membros do grupo multicast.

O AG proposto deve fornecer como resultado um conjunto de caminhos partindo de uma

única origem até cada membro do grupo multicast, independentemente da localização destes

nodos na rede, utilizando a menor quantidade possível de enlaces nestes caminhos, ou seja, o

tamanho total dos caminhos deve ser minimizado. De fato, o grande benefício do roteamento

multicast é poupar os recursos da rede. Neste caso, o recurso que se deseja otimizar é o volume

de informações transferidas até alcançarem os destinos no grupo multicast. A otimização dos

tamanhos das rotas também pode fornecer outras melhorias indiretamente, como a redução do

atraso nas filas dos roteadores devido ao menor volume de tráfego, assim como evitar conges-

tionamentos, principalmente nas áreas mais próximas aos nodos iniciais da transmissão, onde

as informações podem seguir utilizando os caminhos multicast compartilhados.
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Simulações e Resultados

O modelo proposto lida com redes de tamanho compatível com redes reais, possuindo maior

probabilidade de conexão entre nodos próximos do que nodos distantes. O modelo proposto

foi testado na rede Européia GÉANT WAN (GEANT, 2004) de 33 nodos e em outras duas

redes aleatórias, com 66 e 100 nodos cada, geradas segundo o modelo de Waxman (1988)

no gerador de topologias BRITE (Medina et alii, 2001). Cada rede das simulações utiliza um

tamanho de população diferente: 100, 260 e 400 indivíduos para as redes de 33, 66 e 100 nodos,

respectivamente. O tamanho de população foi definido de acordo com a quantidade de enlaces

das redes. Para cada configuração utilizada nas simulações, foram realizadas 5 execuções com

populações iniciais distintas (DIP), geradas aleatoriamente segundo o procedimento descrito na

Seção 4.1. Os experimentos foram realizados em computadores Intel Pentium 4 2.4GHz com

512 MB RAM.

No modelo de geração de redes aleatórias de Waxman, a topologia da rede é definida através

da distribuição aleatória dos seus N nodos em uma grade retangular, posicionados somente nas

coordenadas inteiras da grade. As duas redes aleatórias desta dissertação utilizaram grades

de 50× 50 posições, onde que cada novo nodo é conectado a outros dois nodos, gerando 2N

enlaces bidirecionais. Nos experimentos, todos os enlaces foram considerados unidirecionais,

portanto 4N enlaces foram considerados.

No modelo de Waxman, os enlaces são definidos entre pares de nodos u,v através de uma

probabilidade que depende da distância entre eles. A probabilidade de um enlace ser definido

76
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entre dois nodos u,v é dada por:

P(u,v) = β exp
(
−d(u,v)

αL

)
(5.1)

onde d(u,v) é a métrica da distância Euclidiana entre u e v, L é a distância máxima entre dois

nodos, e α ,β são parâmetros no intervalo (0,1]. O parâmetro β controla a densidade de enlaces

e o parâmetro α controla a densidade de enlaces curtos em relação aos enlaces longos. As duas

redes aleatórias geradas utilizam os parâmetros α = 0.9 e β = 0.7, utilizados previamente em

Chen & Tseng (2005). De fato, as redes reais possuem maior quantidade de conexões entre

nodos adjacentes do que nodos mais distantes. Redes aleatórias são utilizadas para assegurar

que os resultados da simulação dos algoritmos de roteamento multicast sejam independentes

de alguma rede específica (Li et alii, 2004), evitando tendências na avaliação dos algoritmos

desenvolvidos. Nas redes aleatórias, a definição de heurísticas é uma tarefa complexa pois

somente algumas características da topologia da rede são conhecidas previamente.

A atuação do roteamento multicast é influenciada pelos grupos multicast e pelos nodos

iniciais (emissores). Por isto, os testes foram realizados em um cenário composto por con-

figurações distintas envolvendo grupos multicast de tamanho variável, cujos membros foram

selecionados aleatoriamente e diversos nodos iniciais. Isto contribui na avaliação da habilidade

de generalização do AG proposto.

Três tamanhos de grupo multicast (MGS) foram adotados: aproximadamente 6%, 18% e

30% de cada tamanho de rede. Para cada um destes tamanhos, vários grupos diferentes (NDG =

1/MGS) foram selecionados aleatoriamente dentre todos os nodos. Assim, os três tamanhos de

grupos geraram 16, 5 e 3 grupos multicast. Estes valores foram definidos para que a soma da

quantidade de nodos selecionados em todos os grupos multicast seja igual ao total de nodos da

rede. Foram selecionadas diversas origens para cada grupo (OPG), em quantidade proporcional

ao tamanho da rede (N): OPG =
√

N. Conforme mencionado anteriormente, 5 execuções foram

realizadas em cada configuração (RPC) utilizando populações iniciais distintas. O cenário das
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configurações está resumido na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 Cenário das simulações, onde MGS é o tamanho do grupo multicast, NDG indica a quan-
tidade de grupos distintos, OPG fornece o total de origens selecionadas para cada formação de grupo
multicast e RPC é a quantidade de execuções realizadas utilizando populações iniciais distintas para
cada configuração.

Os resultados multicast obtidos pelo modelo proposto são comparados com os resultados

unicast obtidos pelo algoritmo de menores caminhos de Dijkstra (1959). O desempenho de

cada algoritmo é avaliado pela soma de todos os enlaces presentes em uma solução, na qual

cada enlace em comum (compartilhado) no roteamento multicast é computado somente uma

vez. Os resultados de cada topologia de rede serão mostrados nas Seções a seguir.

5.1 Rede de 33 nodos

A rede Européia GÉANT WAN possui 33 nodos (N = 33) e 47 enlaces bidirecionais convertidas

para 94 (2×47) enlaces unidirecionais por questões de representação. Um indivíduo possui 94

genes em cada cromossomo. A Figura 5.1 exibe a topologia da rede GÉANT com os enlaces

bidirecionais.

Conforme mostrado na Tabela 5.1, as simulações para a rede de 33 nodos são caracterizadas

por: (i) três tamanhos de grupos multicast, com 2, 6 e 10 nodos; (ii) três quantidades de grupos

distintos, NDG=16, 5 e 3. Todos os nodos possuem a mesma probabilidade de pertencer ao

grupo multicast.

A Figura 5.2 compara os resultados do roteamento unicast e multicast para os grupos 1-8 e
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Figura 5.1 Rede GÉANT com os enlaces bidirecionais.

9-16 que possuem 2 nodos cada. No gráfico da Figura 5.2, cada barra multicast indica o melhor

resultado das 5 simulações (com populações iniciais distintas) com os mesmos parâmetros, isto

é, não existem mudanças com relação aos nodos do grupo multicast e o nodo origem. Cada

barra unicast indica o único resultado do algoritmo de menor caminho aplicado do nodo origem

até os nodos do grupo. A Tabela 5.3 no final deste Capítulo reúne os resultados para todas as

redes e tamanhos de grupo das simulações, exibindo a média, o melhor e o pior resultado para

cada conjunto de simulações.

A comparação entre os resultados multicast e unicast apresentam resultados consistentes.

Na simulação onde o AG obteve o melhor ganho, a rota unicast possui 9 enlaces enquanto

que o melhor resultado do AG possui 5 enlaces (grupo ID 6 e nodos-origem 10, 25 e 27).

Isto representa uma redução máxima de 44.44%, enquanto que a redução média de todas as

simulações foi 13.68%. No restante do Capítulo, o termo “melhor configuração” refere-se à

simulação onde o AG obteve o melhor ganho comparado com o resultado obtido pelo algoritmo
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(a) Grupos 1 a 8

(b) Grupos 9 a 16

Figura 5.2 Resultados das simulações para a rede de 33 nodos com grupos multicast de 2 nodos.

de menor caminho unicast.

Os resultados multicast em 16 das 96 simulações deste tamanho de grupo tiveram desem-
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penho pior do que o roteamento unicast. Isto pode ocorrer porque, ao usar redes e grupos

menores, a profundidade de cada rota é superficial e então podem não existir enlaces com-

partilhados. Assim, o aumento dos caminhos compartilhados pode induzir o crescimento no

tamanho das rotas.

As simulações para grupos com 6 nodos, com 5 formações distintas, são mostradas na figura

Figura 5.3. Na melhor configuração, as rotas unicast possuem 22 enlaces enquanto que as rotas

multicast do AG possuem 9 enlaces (grupo ID 4 e nodo origem 28), reduzindo o custo total

(quantidade de enlaces) em 59.09%. A redução obtida pelo roteamento multicast possui média

de 40.83% quando comparado com os menores caminhos unicast. Nenhum caso do roteamento

multicast obteve desempenho pior do que o roteamento unicast.

Figura 5.3 Resultados das simulações para a rede de 33 nodos com grupos multicast de 6 nodos.

Finalmente, a Figura 5.4 mostra as simulações para o maior tamanho de grupo, com 10

nodos por grupo, testado com três formações diferentes de membros. As rotas unicast da

melhor configuração possuem 39 enlaces enquanto que o melhor resultado multicast do AG

obteve 16 enlaces (grupo ID 1 e nodo origem 11). Isto representa uma redução significativa:
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58.97% do custo total. Além disso, a redução média do multicast, 43.90%, relativo às menores

rotas unicast é bastante representativa. Estas simulações confirmaram a tendência dos testes

iniciais onde o roteamento multicast obtém vantagem, na situação atual, partindo de 20% até

58.97%.

Figura 5.4 Resultados das simulações para a rede de 33 nodos com grupos multicast de 10 nodos.

As simulações da Figura 5.4 indicam aumento de desempenho do modelo multicast na me-

dida em que o tamanho de grupo aumenta. O aumento de desempenho nos grupos maiores

exigem populações maiores (para manter níveis maiores de diversidade) e necessitam de mais

gerações para alcançar a convergência conforme mostra a Figura 5.5. Em todos os casos, a

quantidade de gerações necessárias para convergência foi relativamente baixa, com a média do

menor grupo situada entre 2 e 6 gerações e a média do maior grupo necessitando de aproxima-

damente 16 gerações para convergência.
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Figura 5.5 Quantidade de gerações para convergência do modelo de AG na rede de 33 nodos.

5.2 Rede de 66 nodos

A rede aleatória de 66 nodos possui 264 enlaces, portanto cada cromossomo dos indivíduos do

AG possui 264 genes. As simulações para esta rede utilizaram grupos multicast com 4, 12 e

20 nodos (Tabela 5.1). A Figura 5.6 exibe os resultados das simulações para os grupos 1-8 e

9-16, cada um deles formado por 4 nodos. As rotas unicast da melhor configuração possuem

13 enlaces enquanto que o melhor resultado multicast do AG possui 6 enlaces (grupo ID 8 e

nodo origem 40), reduzindo 53.85% o custo total. A redução média obtida pelo multicast foi

de 28.28% quando comparados com os menores caminhos unicast. Multicast teve resultados

piores que o unicast em 4 das 128 simulações (grupo ID 5 origem 17, grupo ID 10 origem 14 e

grupo ID 12 origens 13 e 14). Comparando com a rede de 33 nodos, note a significante redução

dos casos onde o roteamento unicast leva vantagem sobre o roteamento multicast.

A Figura 5.7 exibe as simulações para grupos com 12 nodos e 5 formações distintas. Na

melhor configuração das simulações, a menor rota unicast possui 41 enlaces enquanto que o
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(a) Grupos 1 a 8

(b) Grupos 9 a 16

Figura 5.6 Resultados das simulações para a rede de 66 nodos com grupos multicast de 4 nodos.

melhor resultado multicast do AG possui 18 enlaces (grupo ID 1 e nodo origem 54), reduzindo

o custo total em 56.10%. A redução média de 35.59% é alcançada pelo multicast com relação
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aos menores caminhos unicast. O ganho do multicast está contido no intervalo de 7.14% até

56.10%, portanto não existem melhores atuações do roteamento unicast.

Figura 5.7 Resultados das simulações para a rede de 66 nodos com grupos multicast de 12 nodos.

Os resultados das simulações para os grupos compostos por 20 nodos organizados em 3

diferentes formações estão exibidos na Figura 5.8. As menores rotas unicast da melhor con-

figuração possuem 69 enlaces enquanto que o melhor resultado multicast do AG possui 26

enlaces (grupo ID 2 e nodo origem 64), reduzindo o custo total em 62.32%. A significativa re-

dução média de 45.04%, com relação aos menores caminhos unicast, é confirmada pelo ganho

multicast contido no intervalo de 31.82% até 62.32%.

A rede de 66 nodos confirma a tendência encontrada nas redes anteriores: o desempenho

melhora com o aumento do tamanho do grupo multicast e a convergência leva mais gerações

para ocorrer, conforme mostra a Figura 5.9.
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Figura 5.8 Resultados das simulações para a rede de 66 nodos com grupos multicast de 20 nodos.

Figura 5.9 Quantidade de gerações para convergência do modelo de AG na rede de 66 nodos.

5.3 Rede de 100 nodos

As simulações para a rede de 100 nodos são caracterizadas por: (i) três tamanhos de grupos

multicast: 6, 18 e 30 nodos; (ii) três quantidades de grupos distintos, NDG=16, 5 e 3; (iii) cada
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cromossomo possui 400 genes. Todos os nodos possuem a mesma probabilidade de ser um

nodo multicast. A Figura 5.10 compara os resultados do roteamento unicast e multicast para

os grupos multicast 1-8 e 9-16 de 6 nodos.

A comparação entre os resultados multicast e unicast exibe resultados consistentes. Na

melhor configuração, as rotas unicast possuem 22 enlaces enquanto que o melhor resultado

multicast do AG possui 10 enlaces (grupo ID 16 e nodo origem 61). Isto representa uma

redução máxima de 54.55% e redução média de 29.14% no custo dos caminhos. O desempenho

multicast é pior (-10%) em 3 das 160 simulações (grupo ID 12 origem 7 e grupo ID 14 origens

34 e 55).

As simulações para grupos com 18 nodos, com 5 grupos de membros diferentes, são mos-

tradas na Figura 5.11. As rotas unicast da melhor configuração possuem 69 enlaces enquanto

que o melhor resultado multicast do AG possui 29 enlaces (grupo ID 5 e nodo origem 87),

reduzindo o custo total (quantidade de enlaces) em 57.97%. A redução obtida pelo roteamento

multicast possui média 43.25% quando comparado com os menores caminhos unicast. Melho-

rias no desempenho multicast vão de 28.57% a 57.97%.

A Figura 5.12 mostra as simulações para os grupos de 30 nodos com 3 formações distintas.

Na melhor configuração, as menores rotas unicast possuem 120 enlaces enquanto que o melhor

resultado multicast do AG possui 49 enlaces (grupo ID 3 e nodo origem 72). Esta é uma

redução significativa: 59.17% do custo total. Além disso, a redução multicast média, 49.95%,

com relação aos menores caminhos unicast é muito significativa. O roteamento multicast obtém

ganho de desempenho, neste caso atual, variando de 39.76% a 59.17%.

Da mesma forma que nas redes analisadas anteriormente, o aumento do desempenho nos

grupos maiores da rede de 100 nodos necessitam de populações maiores e levam mais gerações

para convergir (Figura 5.13).
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(a) Grupos 1 a 8

(b) Grupos 9 a 16

Figura 5.10 Resultados das simulações para a rede de 100 nodos com grupos multicast de 6 nodos.

5.4 Análise das Simulações

O número médio de gerações necessárias para convergência em cada tamanho de grupo para

todas as redes é mostrado na Tabela 5.2. Note que o AG proposto pode fornecer bons resulta-



5.4 ANÁLISE DAS SIMULAÇÕES 89

Figura 5.11 Resultados das simulações para a rede de 100 nodos com grupos multicast de 18 nodos.

Figura 5.12 Resultados das simulações para a rede de 100 nodos com grupos multicast de 30 nodos.
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Figura 5.13 Quantidade de gerações para convergência do modelo de AG na rede de 100 nodos.

dos antes da convergência, isto é, podem existir alternativas viáveis e eficientes antes do AG

proposto atingir uma solução estável. Isto é mencionado porque em aplicações de tempo real,

o tempo disponível para encontrar uma solução é uma restrição importante.

Tabela 5.2 Quantidade de gerações (média) necessárias para alcançar a convergência no AG.

Os resultados da tabela Tabela 5.2 são consistentes: grupos maiores acarretam indivíduos

com mais cromossomos e, portanto, maior possibilidade de combinações dos caminhos. Da

mesma forma, a representação dos indivíduos nas redes maiores utiliza mais genes por cro-

mossomo, já que o número de enlaces aumenta nestas redes. Isto provoca a existência de

caminhos mais profundos (extensos), aumentando a quantidade de possibilidades de caminhos

alternativos em cada cromossomo e, conseqüentemente, a quantidade de gerações necessárias
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para a convergência.

A Tabela 5.3 resume as melhorias de desempenho do AG para roteamento multicast quando

comparado com o unicast. Estas melhorias alcançam valores máximos entre 44.44% e 62.32%

e valores médios situados entre 13.68% e 49.95%. Somente uma pequena quantidade de forma-

ções de grupos não aprimoram os resultados, sugerindo um comportamento consistente. Além

disto, a Tabela 5.3 apresenta um aumento crescente no desempenho quando o tamanho da rede

e/ou tamanho do grupo multicast aumenta, isto é, quando o problema se torna mais complexo,

o algoritmo tende a responder mais eficientemente.

Tabela 5.3 Ganho do modelo multicast proposto comparado com o método do menor caminho unicast.

O tempo de execução decorrido (em segundos) até convergência do algoritmo encontra-se

na Tabela 5.4. Conforme mencionado anteriormente, as simulações foram realizadas em com-

putadores Intel Pentium 4 2.4GHz com 512 MB RAM. Os valores obtidos a partir da rede de 66

nodos utilizaram constantemente a memória virtual (swap) do computador, onerando o tempo

de execução das simulações, já que o disco rígido é muitas vezes mais lento do que a memória

principal. O uso de memória virtual ocorre porque, na seleção de sobreviventes (término de

cada geração do AG), a quantidade de memória necessária é três vezes a quantidade da popu-

lação inicial, já que os p indivíduos iniciais geram outros p filhos, de onde são selecionados

outros p sobreviventes, totalizando 3p indivíduos. Além disto, redes maiores possuem mais

enlaces e o tamanho dos cromossomos aumenta consideravelmente, assim como grupos com

maior quantidade de nodos participantes acarretam indivíduos com mais cromossomos. Estes

fatores influenciam no aumento do tempo necessário para convergência.

As Figuras 5.14 e 5.15 ilustram soluções obtidas pelos algoritmos unicast e multicast na

rede GÉANT com grupos de 6 e 10 nodos, respectivamente. Nas redes pequenas, o algoritmo
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Tabela 5.4 Tempo de execução (seg) do algoritmo até obter o melhor resultado (convergência).

multicast atinge os destinos selecionando caminhos com maior quantidade de enlaces em co-

mum, como ocorre nas rotas da Figura 5.14, onde os nodos-destino são atendidos pelos menores

caminhos (assim como no unicast), porém aqueles com maior quantidade de nodos comparti-

lhados são selecionados (rotas 29→ 19 e 29→ 33). Soluções com pior desempenho resultam

das tentativas de melhoria através da inserção de enlaces compartilhados nos caminhos, porém

ocasionando aumento do custo total nas redes menores.

(a) Rotas unicast com custo total de 22 pacotes. (b) Rotas multicast com custo total de 9 pacotes.

Figura 5.14 Comparação entre as rotas unicast (menores caminhos) e multicast (modelo proposto)
com grupos multicast de 6 nodos, partindo do nodo 29 (origem) até os demais nodos em cinza (grupo
multicast ID 4) na rede GÉANT de 33 nodos.

Os caminhos exibidos nas Figuras 5.14 e 5.15 sugerem que o maior ganho obtido no modelo

proposto está no fato da tecnologia multicast evitar a replicação das informações nos caminhos

comuns, ocasião na qual os algoritmos de menor caminho poderiam ser aplicáveis. Porém, duas

considerações importantes podem ser feitas: (i) algoritmos de menor caminho utilizam somente
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(a) Rotas unicast com custo total de 34 pacotes. (b) Rotas multicast com custo total de 15 pacotes.

Figura 5.15 Comparação entre as rotas unicast (menores caminhos) e multicast (modelo proposto)
com grupo multicast de 10 nodos, partindo do nodo 24 (origem) até os demais nodos em cinza (grupo
multicast ID 2) na rede GÉANT de 33 nodos.

uma métrica e, portanto, não podem ser utilizados na otimização envolvendo múltiplos objeti-

vos; (ii) nos casos onde somente uma métrica é utilizada (como a menor quantidade de enlaces,

utilizada nesta dissertação), não existem garantias que os caminhos gerados pelos algoritmos de

menor caminho fornecerão caminhos compartilhados, já que eles atuam em destinos distintos e

não consideram os demais destinos do grupo no cálculo de cada caminho. O modelo proposto

nesta dissertação é bastante promissor para lidar com múltiplos objetivos e demais restrições

de QoS, permitindo realizar a otimização dos objetivos e restrições em conjunto e para todos

os destinos multicast.
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Conclusão

O modelo proposto nesta dissertação apresentou um algoritmo genético (AG) para efetuar a

otimização das rotas multicast, ou seja, criar um conjunto de caminhos a partir de algum com-

putador da rede até todos os demais computadores interessados nas informações provenientes

dele. Desta forma, a otimização dos caminhos possui o objetivo de predeterminar todas as rotas

que serão percorridas pelas informações enviadas ao grupo de receptores na rede. A otimização

das rotas é realizada seguindo uma ou mais métricas, relacionadas a algum custo de entrega e

aos fatores de qualidade de serviço. Por exemplo, a otimização pode ser realizada visando dimi-

nuir o custo total de entrega e evitar caminhos individuais muito longos, ou até mesmo limitar

o intervalo de tempo máximo percorrido para que as informações alcancem os destinos. O AG

utilizou representação por permutações de genes, portanto os seus genes podem ser trocados

de posição no cromossomo sem que o seu conteúdo seja modificado. O objetivo principal do

roteamento multicast neste modelo foi decomposto em dois objetivos conflitantes: (i) maximi-

zar o número de caminhos compartilhados e (ii) minimizar o tamanho de cada caminho. Este

é um problema multiobjetivo no qual baixa taxa de duplicidade na transmissão de dados pode

requerer rotas longas e o tamanho das rotas deve ser reduzido para diminuir o custo de entrega.

O algoritmo deste trabalho utilizou dois novos operadores de cruzamento, Troca Cromos-

somo e Melhor-de-dois Cromossomos, e dois operadores de mutação, Inserção Viável e Re-

move-ciclo, além de vários tipos de operadores de seleção. A função de aptidão objetiva maxi-

mizar a quantidade de caminhos compartilhados e minimizar o tamanho das rotas. O modelo

foi testado através de simulações na rede Européia GÉANT de 33 nodos e outras duas redes de

66 e 100 nodos geradas aleatoriamente. Estas simulações visaram avaliar o efeito do modelo

94
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proposto nas redes de computadores com tamanhos próximos àquelas existentes atualmente.

As simulações utilizaram diferentes configurações de rede com tamanhos de grupo distintos,

membros e nodos iniciais selecionados aleatoriamente, além de populações iniciais distintas,

formando as diversas configurações das simulações. Os operadores de seleção de pais, ro-

leta e roleta invertida, foram aplicados associados aos operadores de variação para aumentar

a quantidade de soluções viáveis. A seleção de sobreviventes, torneio elitista, tende a preser-

var os indivíduos com melhor aptidão ao longo das gerações, porém evitando a convergência

prematura.

O modelo desenvolvido nesta dissertação cria a população inicial de indivíduos aleatoria-

mente. Cada cromossomo dos indivíduos é criado tentando satisfazer uma seqüência válida de

enlaces da rede, de acordo com as conexões existentes na sua topologia. A partir desta popu-

lação inicial, um ciclo de gerações é iniciado, repetindo-se até que a estabilidade da melhor

solução seja alcançada. Em cada geração, os operadores de seleção e variação atuam como se-

gue. O operador Troca Cromossomo foi criado para combinar os cromossomos dos indivíduos,

atuando em n1 indivíduos selecionados pela roleta. Em seguida, o operador Inserção Viável

atua na melhoria de n2 soluções, selecionadas através da roleta invertida, tendendo a aperfei-

çoar os caminhos dos piores indivíduos. A partir daí, o operador Melhor-de-dois Cromossomos

seleciona n3 indivíduos pela roleta visando melhorar os cromossomos favoráveis, criando, para

cada par de pais, um filho com os menores cromossomos e outro com os maiores. Finalmente,

o operador Remove-ciclo atua em n4 indivíduos, detectando e removendo um ciclo selecionado

aleatoriamente por cromossomo. Ao término da geração, a seleção dos indivíduos que irão so-

breviver para a próxima geração é realizada pelo operador Torneio Elitista, garantindo a seleção

da melhor solução para a próxima geração.

O modelo foi definido de forma que possa ser aplicado em trabalhos futuros envolvendo

roteamento multicast com agrupamentos dinâmicos (dinamic membership). No agrupamento

dinâmico, os computadores do grupo interessado nas informações provenientes de determinada
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origem podem ser adicionados e removidos do grupo ao longo do tempo, de acordo com o seu

interesse nas informações provenientes do computador origem. Assim, os algoritmos genéticos

foram escolhidos pelo fato de manterem um conjunto de soluções (população de indivíduos)

para o problema, que vão sendo aperfeiçoadas no decorrer do processo evolucionário (gera-

ções). Com isto, na medida em que o grupo vai sendo modificado, o AG pode aperfeiçoar as

soluções existentes para obedecer ao novo conjunto de destinos. O uso de uma população de

soluções favorece a rápida obtenção de novas soluções, pois existem diversos caminhos alter-

nativos que podem auxiliar na obtenção das novas respostas.

O conjunto de soluções alternativas mantido no AG possibilita ainda obter respostas rá-

pidas quando faz-se necessário encontrar caminhos alternativos devido à ocorrência de falhas

ou até mesmo congestionamentos em determinados locais da rede. Nestas situações, o reesta-

belecimento dos caminhos deve ser realizado no menor tempo possível, o que pode ser feito

utilizando os outros caminhos alternativos previamente obtidos pelo AG que estejam armaze-

nados na população de soluções.

Através do uso de indivíduos com múltiplos cromossomos, o AG mantém caminhos indivi-

duais para cada destino, que podem ser mesclados no final do processo para formar a árvore de

entrega. Nos modelos que utilizam árvores na representação do problema, eventuais mudanças

nos membros do grupo podem ocasionar: (i) o aumento no custo da árvore, pois vários “remen-

dos” serão realizados para inserir/remover os membros da árvore existente; (ii) a necessidade

de realizar a otimização da árvore, tarefa complexa e que pode onerar o tempo de processa-

mento. Com o uso de múltiplos cromossomos, a troca de somente alguns deles por outros

novos ou previamente existentes nos outros indivíduos pode fazer com que respostas melhores

sejam alcançadas de imediato ou até mesmo com apenas algumas gerações adiante no processo

evolucionário. Ao invés de utilizar árvores, o modelo proposto gera as rotas iniciais aleatoria-

mente, criando seqüências de arestas tentando obedecer as conexões físicas; os operadores de

variação utilizam viabilidade local nas suas atividades; e a função de aptidão utiliza penalidades
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para as rotas inválidas. Conforme verificado, os operadores de cruzamento e mutação tendem

a preservar a parte inicial válida dos indivíduos. Eles também auxiliam a manter a exploração

porque tendem a gerar novos indivíduos válidos. Portanto, o desafio inicial e crucial para re-

solver estes problemas de roteamento multicast usando algoritmos genéticos, que é a imensa

quantidade de indivíduos inválidos, foi superado sem o uso de muitas heurísticas ou árvores.

O modelo apresentado utiliza, como métrica de custo, o total de enlaces percorridos até

atingir todos os destinos multicast. A função de aptidão, que é responsável pela avaliação

dos indivíduos, fornece maiores recompensas aos indivíduos que possuem os caminhos mais

curtos e, ao mesmo tempo, com maior quantidade de enlaces compartilhados. Além disso, a

quantidade de caminhos válidos — que são aqueles que conseguem atingir o seu respectivo

destino — também é utilizada na função de aptidão, fornecendo recompensas maiores aos

indivíduos com todos os caminhos válidos. Assim, com o decorrer do processo evolucionário,

os indivíduos vão sendo aperfeiçoados para obter os caminhos válidos mais curtos e com maior

quantidade de enlaces compartilhados, obtendo, portanto, as rotas de menor custo através da

maximização da função de aptidão. O modelo de AG foi projetado para permitir a adição de

outros fatores/restrições de qualidade de serviço (QoS) à função de aptidão.

Na representação do AG, cada gene representa um enlace da rede, ao invés dos nodos.

A representação utilizando enlaces permite que diversas características sejam consideradas de

cada enlace, como por exemplo: capacidade de transmissão (largura de banda), atraso de trans-

missão, custo de transmissão, probabilidade de perda de pacotes, dentre outros. Além disto,

permite representar diversos enlaces existentes entre cada par de nodos. Na representação por

nodos isto não é possível, pois somente a ordem dos nodos é conhecida e considera-se que

existe somente um enlace entre eles. Como principal desvantagem do uso de enlaces está o

tamanho dos cromossomos, já que a quantidade de enlaces das redes é bem maior do que a

quantidade de nodos. Na representação atual, isto pode ter consumido quantidade maior de

memória e provocado o uso de memória virtual nas simulações, tornando o tempo de execução
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mais demorado nas redes/grupos maiores.

As simulações utilizaram diversos tamanhos de grupo, partindo de 6% até 30% de cada

rede. Esta faixa de valores abrange os grupos esparsos, que são aqueles que possuem pequena

fração de membros da rede, e os grupos densos, onde grande parte dos nodos da rede perten-

cem ao grupo multicast. Os resultados obtidos mostraram que o modelo pode ser aplicado a

estes dois tipos de rede, o que geralmente não acontece nos demais algoritmos de roteamento

multicast, que são aplicáveis a um tipo de rede em particular. Como exemplo destes algorit-

mos podemos citar o Protocol Independent Multicast (PIM), que possui duas versões distintas:

PIM-DM, direcionado para as redes densas, e o PIM-SM, para as redes esparsas.

As simulações deste modelo resultaram em ganhos das melhores soluções partindo de

44.44% nos menores grupos (esparsos) até 62.32% nos grupos maiores (densos) quando com-

parados com os menores caminhos unicast, sugerindo a sua aplicação a estes dois tipos de

grupos. Os resultados foram melhores nos três tamanhos de rede testados, 33, 66 e 100 nodos,

sugerindo também a sua aplicação a diversos tamanhos de redes. A variação da quantidade de

gerações decorridas até a convergência do modelo é relativamente baixa para cada tamanho de

grupo. De fato, os operadores de variação mantém a exploração de novas soluções e o aperfei-

çoamento das soluções existentes, utilizando quantidades similares de gerações nas simulações

com distintos nodos origem e membros dos grupos de receptores.

Apesar dos resultados promissores, as simulações também sugerem que os grupos com

poucos membros podem não ter, em alguns casos, melhorias de desempenho. Por outro lado,

para grandes grupos, a redução de custo é muito significativa, sugerindo a escalabilidade da

solução e sua aplicabilidade ao roteamento multicast de redes complexas.



6.1 TRABALHOS FUTUROS 99

6.1 Trabalhos Futuros

Algumas sugestões serão apresentadas a seguir para os trabalhos futuros. A primeira delas

propõe o uso de cromossomos de tamanhos variáveis na representação do AG, de modo que os

caminhos sejam armazenados somente até o nodo destino ser alcançado. Esta sugestão pode

melhorar consideravelmente os tempos de execução, principalmente nas redes e grupos maio-

res, já que a taxa de aumento da profundidade dos caminhos é menor do que a da quantidade

de enlaces nas redes. Nos resultados das simulações da rede de 100 nodos e grupos com 30

integrantes, por exemplo, o maior caminho obtido contém somente 11 enlaces, enquanto que o

tamanho de cada cromossomo é de 400 genes (total de enlaces da rede). Com os tamanhos dos

cromossomos variáveis, ocorrerá grande economia de memória e de processamento, resultando

em menores chances de uso da memória virtual nas simulações.

Fatores adicionais podem ser adicionados à função de aptidão e otimizados em conjunto.

Por exemplo, ao adicionar fatores restringindo a geração dos caminhos de acordo com requi-

sitos de QoS, como atraso máximo para atingir cada destino, probabilidade de perda de dados

dentre outros, todos os fatores da função de aptidão serão otimizados simultaneamente no de-

correr do processo evolucionário, aprimorando os caminhos obtidos pelo algoritmo. Para usar

estes fatores de QoS relacionados aos enlaces, seria necessário armazenar os seus atributos nos

genes dos cromossomos. O AG proposto fornece suporte à adição destas características aos

enlaces.

O modelo proposto pode ser aperfeiçoado para abordar o roteamento multicast dinâmico.

Assim, a exclusão de membros do grupo multicast seria realizada através da eliminação de

cromossomos. Após a exclusão, o AG pode evoluir os indivíduos por algumas gerações para

aprimorá-los, já que a exclusão de cromossomos ao longo do tempo tende a deteriorar os ca-

minhos dos indivíduos. A adição de novos membros ao grupo multicast seria realizada através

da adição de cromossomos aos indivíduos. Estes cromossomos podem ser criados conside-
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rando os caminhos existentes no indivíduo, através da verificação dos enlaces que podem ser

compartilhados. Além disto, como na exclusão de membros, o AG pode evoluir por algumas

gerações para aprimorar a qualidade dos indivíduos após a inserção de membros no grupo. Vale

ressaltar que, ao contrário das abordagens que utilizam árvores, os caminhos são armazenados

separadamente nos cromossomos, facilitando a sua otimização após a ocorrência de mudanças

no grupo multicast e evitando que todas as soluções sejam recriadas novamente.
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