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Abstract 

The significant growth in telecommunication traffic, allied with the development of unpredictable 

new technology and client services leads to uncertainty when predicting future traffic in optical transport 

networks, which motivates the network operators to adopt planning and traffic prediction tools. Network 

resources must be planned carefully to reduce the network’s cost while guaranteeing the quality of service 

levels and availability agreed with the clients. A failure in a network element may lead to the disruption of 

communication services, enforcing the need for implementation of survivability techniques to assure 

resilience in these scenarios. 

Throughout this thesis, several heuristic routing strategies were studied, developed and simulated 

for different cost metrics and different networks. The results and impacts of these strategies were then 

compared and analyzed under the same traffic scenario. 

Various survivability methods in both optical and electrical layers using several routing algorithms 

were studied and implemented in an optical transport network simulation tool (programmed in MatLab 

language) for incremental traffic scenarios and different multiperiod planning strategies. For the same 

simulation tool, several analytic methods were developed and implemented to determine the traffic demand 

availability in every simulation scenario. At last, a comparison between the different survivability strategies, 

routing strategies, and multiperiod planning was performed, considering the number of line interfaces, link 

occupation, total traffic blocked and traffic demand availability for different networks and traffic scenarios. 
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Resumo 

O aumento significativo do tráfego na área de telecomunicações, aliado ao desenvolvimento 

imprevisível de novas tecnologias e serviços cliente dificultam a previsão do tráfego que irá circular nas 

redes de transporte óticas, tornando fundamental a utilização de ferramentas de planeamento por parte 

das operadoras. Os recursos devem ser planeados de forma a reduzir os custos da rede e, 

simultaneamente, garantir níveis de qualidade e disponibilidade de serviço acordados com os clientes. A 

falha de equipamento na rede poderá conduzir à disrupção dos serviços de comunicação, sendo por isso 

necessária a implementação de estratégias que aumentem a sobrevivência da rede nestes cenários. 

No âmbito desta dissertação foram estudados, desenvolvidos e simulados diversos métodos 

heurísticos de encaminhamento utilizando diferentes métricas de custo. Para os vários métodos foram 

também comparados os seus impactos e resultados para o mesmo cenário de tráfego. 

Foram também estudadas e implementadas várias estratégias de resiliência, tanto a nível elétrico 

como a nível ótico, utilizando diversos algoritmos de encaminhamento numa ferramenta de simulação de 

redes de transporte ótico (programada em linguagem MatLab) para cenários de tráfego incremental com 

planeamento multiperíodo. Para a mesma ferramenta de simulação, foram também desenvolvidos e 

implementados métodos analíticos de determinação da disponibilidade para todos os cenários de 

simulação. Por fim, são realizados vários estudos do desempenho das diferentes estratégias de resiliência, 

de encaminhamento e de planeamento multiperíodo, considerando o número de interfaces de linha, 

ocupação das ligações, bloqueio de tráfego e disponibilidades dos pedidos de tráfego para diferentes redes 

e padrões de tráfego. 
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1 

1. Introdução 

1.1 Evolução das redes de transporte 

A telecomunicação é a transmissão de informação através de uma infraestrutura (rede) com 

distâncias significativas e utilizando sinais eletromagnéticos. As redes de transporte são plataformas 

tecnológicas que asseguram a transferência de informação de forma transparente e fidedigna para longas 

distâncias e suportando diferentes serviços [1]. 

Inicialmente, as redes de transporte foram construídas para fornecer comunicações regionais, 

nacionais e internacionais, impondo assim a necessidade de suportar longas distâncias, para tal, era utilizado 

o cabo coaxial como meio de transmissão nestes sistemas analógicos [38]. 

Com os avanços nos lasers e tecnologias óticas na década 1960, começaram a ser propostos os 

primeiros guias de ondas óticas, inicialmente ocos e compostos por tubos refletores dentro dos quais os 

sinais se propagavam pelo ar. Em 1966 foi proposta a utilização de fibras de vidro para a transmissão de 

informação, mas foi apenas em 1970 que foram criadas as primeiras fibras de vidro com baixas perdas de 

transmissão (atenuação de cerca de 20 dB/km) [39]. 

No início da década de 1970, o desenvolvimento da tecnologia digital e multiplexagem com divisão 

por tempo (TDM) permitiram aos sistemas existentes suportar uma maior largura de banda e maiores 

distâncias [38]. 

A invenção do laser semicondutor aliado às fibras óticas possibilitaram o início de uma nova era de 

transmissão ótica no início da década de 1980. A fibra ótica apresenta perdas muito inferiores às do cabo 

coaxial, permitindo aos operadores reduzir significativamente o número de elementos de regeneração e 

amplificação dos sinais e por consequência reduzir os custos da rede [38]. 

A necessidade de introdução de normas globais para as redes de transporte tornou-se fundamental 

para suportar o crescimento global das telecomunicações. No final da década de 1980, foram categorizadas 

como normas das redes óticas de transporte a SONET (Synchronous Optical Network) e SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy) respetivamente pelo ANSI (American National Standards Institute) e ITU-T. Estas 

tecnologias permitiam uma monitorização fidedigna e gestão das funcionalidades de forma a suportar as 

necessidades das operadoras de redes de transporte [38]. 

No início da década de 1990, a introdução dos amplificadores óticos e tecnologias de multiplexagem 

com divisão por comprimento de onda (WDM) permitiram a diminuição de custos e aumento da eficácia das 

redes de transporte. As primeiras recomendações da arquitetura OTN foram desenvolvidas no final da 

década de 2000. Esta arquitetura incorpora cabeçalhos otimizados para transporte de sinais em redes WDM, 

permite maiores débitos binários, providencia mecanismos de correção de erros e reduz substancialmente 

os custos operacionais da rede de transporte [40]. 
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Atualmente, as redes de transporte operam com tecnologia OTN, que utiliza uma multiplexagem 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) que permite um menor espaçamento entre canais 

(comparativamente ao seu predecessor WDM) e possibilita o aumento do débito dos canais óticos de forma 

a suportarem até 100Gb/s. 

1.2 Enquadramento e motivação 

As redes de transporte óticas (OTN) são uma recomendação da ITU-T G.872 (International 

Telegraph Union - Telecommunication Standardization Sector) criadas para operar como rede de transporte 

de longos percursos a elevados débitos binários. A sua funcionalidade consiste em providenciar transporte, 

agregação, encaminhamento, supervisão e resiliência dos sinais de tráfego cliente que são processados no 

domínio digital e transportados no domínio ótico. Esta tecnologia é essencialmente utilizada como rede de 

transporte de redes metropolitanas e redes núcleo (redes cliente). A previsão do tráfego para este tipo de 

redes é que aumente de forma acentuada com o passar dos anos, consequência do aumento do número de 

utilizadores, aumento da demanda de maiores larguras de banda e novos serviços de comunicação. 

Para que seja possível suportar o constante crescente de tráfego é necessário um minucioso 

planeamento da rede. A previsão do tráfego que circulará na rede é feita com base em suposições e 

estimativas resultantes de estudos da evolução do tráfego. O objetivo das operadoras deste tipo de redes é 

assegurar o transporte do sinal cliente garantindo a qualidade de sinal para que todas as aplicações possam 

coexistir e funcionar com níveis aceitáveis de performance, tudo isto tendo em conta a consequência das 

estratégias adotadas no CAPEX (Capital Expenditure) e OPEX (Operational Expenditure) das redes. 

Uma falha de um elemento da rede poderá levar ao colapso de serviços de comunicação causando 

a perda de enormes quantidades de informação. Estas falhas têm um impacto direto negativo na 

disponibilidade dos pedidos de tráfego da rede, isto é, percentagem de tempo no qual a comunicação se 

encontra ativa. Com o desenvolvimento de novos serviços de comunicação torna-se cada vez mais crucial 

maximizar a disponibilidade dos pedidos que circulam na rede, o que obriga a implementação de estratégias 

de resiliência de forma a acrescentar robustez à rede para que esta possa sobreviver a determinados 

cenários de falhas. 

Face às necessidades impostas, torna-se crucial a implementação e utilização de ferramentas de 

planeamento de redes. Tendo como objetivo a comparação e avaliação das diferentes estratégias que 

possam ser adotadas nos cenários desejados, possibilitando a utilização de estratégias que melhor se 

adequam aos mesmos e assim minimizar os custos da rede. 

O software de simulação de redes OTN utilizado nesta dissertação, inicialmente desenvolvido em 

linguagem C pelo coorientador Doutor João Pedro (Infinera) e posteriormente adaptado à linguagem MatLab 

na dissertação do Engenheiro André Fernandes [25] foca-se no planeamento de tráfego de forma possibilitar 

a contabilização do número de elementos da rede necessários para uma topologia física escolhida. O 

programa está dividido em dois módulos, sendo o primeiro correspondente à geração de pedidos de tráfego 
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e modulação dos elementos da rede. O segundo módulo corresponde ao módulo de encaminhamento de 

agregação do tráfego gerado no módulo anterior, que permite o estabelecimento de caminhos óticos de 

forma a encaminhar o tráfego cliente e adotando as estratégias escolhidas pelo utilizador, sendo que não 

estavam incluídas estratégias de resiliência ou cálculos de disponibilidade. 

1.3 Objetivo e estrutura do trabalho 

O principal objetivo desta dissertação consiste na adição de novas funcionalidades ao software de 

simulação de redes OTN desenvolvido em linguagem MatLab pelo Engenheiro André Fernandes [25]. As 

novas funcionalidades consistem essencialmente na implementação de várias estratégias de resiliência com 

base em algoritmos existentes, adaptados ao problema no âmbito da dissertação e cálculos de 

disponibilidade da rede baseados em métodos de cálculo também desenvolvidos no âmbito da dissertação.  

No Capítulo 2 é feita uma descrição geral das redes de transporte óticas (OTN), começando pela 

diferenciação entre a topologia física e lógica da rede, modelo de camadas, no domínio elétrico e ótico, 

elementos da rede, encaminhamento dos pedidos de tráfego, atribuição de comprimentos de onda e 

agregação de tráfego. Este Capítulo termina com uma análise de vários métodos de planeamento 

multiperíodo e uma análise das estratégias de resiliência tanto a nível ótico como a nível elétrico. 

O Capítulo 3 descreve os vários algoritmos de encaminhamento fixo, alguns já implementados no 

software de simulação e são também estudados algoritmos de encaminhamento fixo alternado e adaptativo 

com o objetivo de estudar o seu desempenho no balanceamento em diferentes topologias físicas e utilizando 

duas métricas de custo distintas. 

No Capítulo 4 é documentado o pacote de software de simulação de redes OTN e são descritas as 

opções do utilizador assim como o modo de funcionamento do programa, com o objetivo de contextualizar o 

leitor. São também analisados detalhadamente os novos métodos e algoritmos acrescentados no programa, 

descritos os novos processos de encaminhamento com recurso a fluxogramas e os elementos da rede 

incluídos e considerações para o cálculo das indisponibilidades. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos utilizando pacote de software detalhado no 

Capítulo 4. São analisados e comparados os vários métodos de planeamento multiperíodo e as diferentes 

estratégias de resiliência implementadas utilizando os algoritmos de encaminhamento acrescentados no 

programa, são também analisadas as consequentes disponibilidades dos pedidos de tráfego em várias 

topologias físicas para os diferentes cenários. Por fim, os desempenhos dos vários algoritmos são 

comparados e analisados de forma a concluir quais se adequam melhor nos cenários apresentados. 

1.4 Contribuições 

As principais contribuições desta dissertação focam-se sobretudo nos seguintes tópicos: 

• Estudo de algoritmos de encaminhamento heurísticos fixos, fixo alternados e adaptativos. 

Formulação do algoritmo de balanceamento iterativo e implementação dos vários algoritmos de 
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balanceamento de tráfego em várias topologias físicas de redes de transporte, comparação e análise 

de resultados para diferentes métricas de custo. 

• Implementação de várias estratégias de proteção e restauro tanto a nível elétrico como a nível ótico 

no pacote de software de simulação de redes OTN. 

• Implementação de várias estratégias de encaminhamento para caminhos de serviço e de backup 

disjunto para cenários com resiliência no software de simulação referido no ponto anterior. 

• Inclusão da estratégia de planeamento fim-de-vida às estratégias multiperíodo já existentes no 

software de simulação e reestruturação dos outputs do pacote de software de simulação de redes 

OTN. 

• Formalização de um método de cálculo para determinação da disponibilidade em cenários de 

restauro partilhado (Anexo F). 

• Integração do cálculo de disponibilidade dos pedidos de tráfego da rede para todos os cenários, 

considerando a disponibilidade dos vários elementos da mesma (amplificadores, interfaces de linha, 

ROADMs e ligações de fibra ótica) no pacote de software de simulação de redes OTN. 

• Estudo e avaliação dos resultados das simulações implementadas no simulador e descritas nos 

pontos anteriores. Análise do número de interfaces utilizado, somatório de comprimentos de onda 

utilizados em cada ligação, número de pedidos bloqueado e disponibilidade dos pedidos de tráfego.  
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2. Aspetos e considerações da Tecnologia OTN 

2.1 Topologia física 

A topologia física de uma rede OTN é composta pelas suas ligações óticas e os seus nós. estas 

redes podem ser definidas como um grafo G, caracterizado pelo seu conjunto de nós ou vértices, V = {v1, v2, 

v3, …, vN}, o seu conjunto de ligações ou arestas bidirecionais que interligam fisicamente os nós (uma fibra 

ótica em cada direção) A = {a1, a2, a3, …} e a capacidade de tráfego que cada uma consegue albergar, no 

vetor C. A matriz de adjacências do grafo G é uma matriz N x N sendo N o número total de nós, cada posição 

da matriz contém o valor 1 ou 0 caso exista ou não uma ligação física (troço de fibra) entre o par de nós a 

que essa posição corresponde. A matriz de tráfego do grafo G, com dimensões N x N, descreve para cada 

uma das suas posições volume de tráfego que é transmitido do nó emissor para o nó recetor (em unidades 

de tráfego). 

Cada ligação da topologia é caracterizada pelo seu custo, a métrica de custo utilizada [1] poderá ser 

definida por parâmetros como a distância, número de saltos, degradação do sinal, delay, fiabilidade, custo, 

entre outros. Na Figura 2.1 é exemplificada a determinação do caminho mais curto entre o nó emissor e o 

nó recetor aplicando métricas de custos distintas. 

 

Figura 2.1 - Diferentes métricas de custo aplicadas ao caminho mais curto entre dois nós (baseado em [25]);  

Um caminho ótico é um canal bidirecional de um só comprimento de onda, constituído por uma ou 

várias ligações de fibra ótica que une um par de nós da rede. O custo total de cada caminho ótico é calculado 

pelo somatório do custo de cada ligação, em cada salto efetuado. Os caminhos óticos são estabelecidos por 

algoritmos de encaminhamento de tráfego. 
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Figura 2.2 - Topologias físicas em anel (esquerda) e em malha parcial (direita); 

As topologias físicas mais comuns para redes OTN são a topologia em anel, na qual todos os nós 

possuem grau de nó (número de ligações de um nó) igual a dois, e as topologias em malha [3] com grau de 

ligações diferente de dois em pelo menos um dos nós da rede, ambas representadas na Figura 2.2. 

2.2 Topologia lógica 

Sob a topologia física, circula o fluxo de informação encaminhado na rede permitindo a ligação de 

elementos da rede que não estão fisicamente interligados, a forma como este tráfego circula na rede é 

descrita pela topologia lógica [3]. 

A topologia lógica de uma rede pode ser representada pela sua matriz de tráfego (N x N), que contém 

informação a respeito do volume de tráfego que flui na rede de forma descriminada para cada um dos seus 

nós, em que, os elementos da matriz, dij, representam o número de unidades de tráfego cliente que circulam 

entre o nó de origem i e o nó de destino j, estas ligações poderão ser unidirecionais ou bidirecionais, no 

segundo caso, dij terá um valor igual a dji. 

 

Figura 2.3 - Topologias lógica em malha, sob topologia física em anel; 

O conjunto de ligações que circula na rede poderá ser categorizado de três modos distintos, estático, 

incremental ou dinâmico [14]. No caso do tráfego estático, é realizado um estudo inicial da totalidade de 

pedidos da matriz de tráfego que circulam na rede, em que se pretende que todos os caminhos sejam 

atribuídos de forma a minimizar os recursos necessários; Quanto ao tráfego incremental, todos os pedidos 

chegam de forma sequencial descriminados por intervalos de tempo e permanecem por tempo 

indeterminado na rede. Finalmente, no tráfego dinâmico, a matriz de tráfego é dependente do tempo, as 

ligações são estabelecidas à medida que os pedidos surgem na rede, após um determinado período de 

tempo estes pedidos são libertados da mesma. 
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2.3 Modelo de camadas OTN 

Num modelo de camadas, as redes OTN estão divididas em dois domínios [6], o domínio elétrico e 

o domínio ótico. 

O domínio ótico funciona sob uma tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), e é 

responsável por gerar, multiplexar, permutar e gerir os canais óticos que operam a diferentes comprimentos 

de onda, interligando e fornecendo comprimentos de onda ótico ao domínio elétrico nas suas relações 

cliente-servidor, permitindo que múltiplos sinais de tráfego circulem na fibra em simultâneo e a diferentes 

comprimentos de onda. O domínio elétrico é responsável pelo mapeamento e agregação do sinal de cliente 

numa trama de tamanho fixo e adição de cabeçalhos que possibilitem a monitorização do sinal transportado. 

 

Figura 2.4 - Funcionamento por camadas em redes OTN [6]; 

Para garantir que não existem interferências significativas entre os vários sinais, os vários sinais são 

espaçados em frequência [3]. Os canais DWDM poderão adotar dois tipos de estratégia distinta quanto ao 

espaçamento de canais: uma estratégia de grelha fixa, ou seja, usam um distanciamento fixo entre canais 

adjacentes que poderá ser desde 12,5 GHz a 100 GHz (normalmente à volta de 50 GHz) em torno de uma 

frequência central nominal de 193,1 THz; uma estratégia de grelha flexível, em que, o espaçamento entre 

canais adjacente é variável consoante a necessidade (usando um número de intervalos elementares de 12,5 

GHz) [7]. A tecnologia OTN com multiplexagem DWDM permite o suporte transparente de vários formatos 

de dados (TDM, IP/MPLS, Gigabit Ethernet, SAN, …) sob a mesma camada física, provisionamento dinâmico 

e oferece grande escalabilidade, comparativamente à tecnologia OTN utilizando multiplexagem WDM, 

confere um menor espaçamento entre comprimentos de onda, o que permite um aumento da capacidade da 

fibra [5]. 

 No domínio ótico, existe um conjunto de subcamadas criadas para controlar e gerir as redes OTN. 

Estas subcamadas funcionam num modelo cliente-servidor em que cada uma oferece serviços específicos 

às suas respetivas camadas cliente e possuem as suas próprias funções de gestão de camada [4]. O domínio 

ótico é assim dividido em três principais subcamadas (representadas na Figura 2.5): 

• OCh (Optical Channel); 

• OMS (Optical Multiplex Section); 

• OTS (Optical Transmission Section); 
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 O canal ótico (OCh) consiste na implementação física do caminho ótico, esta subcamada permite a 

identificação do sinal, verificar a integridade do caminho e gerir a sua conectividade. Os canais óticos, cada 

um com a sua respetiva frequência, são depois agregados através de DWDM e, em conjunto com um 

comprimento de onda distinto contendo um canal ótico de supervisão (OSC) formam uma só unidade (OMU) 

na subcamada OMS, responsável pela atribuição e conversão de comprimentos de onda e multiplexagem. 

Por fim, a subcamada OTS define os parâmetros óticos associados às interfaces físicas e é responsável 

pela gestão e monitorização das mesmas [8]. 

 

Figura 2.5 - Subcamadas do domínio ótico (baseado em [8]); 

 No domínio elétrico, a formação da trama ODU inicia-se com a introdução do sinal cliente no payload 

da OPU (Optical Payload Unit), este sinal cliente corresponde à camada de serviço da rede que representa 

os serviços do utilizador final, enquanto que a camada OPU e todas as camadas em que esta se insere, 

pertencem à camada de transporte, responsável pela transmissão do sinal cliente. A trama OPU aceita sinais 

de débito binário variável como o caso de IP/MPLS e Ethernet ou constante como ATM e SONET/SDH [9], 

no seu cabeçalho encontra-se a informação do tipo de payload e os bits de cabeçalhos associados ao 

mesmo. 

 A trama OPU é depois inserida numa trama ODUk (com k = 0, 1, 2, 2e, 3, 3e2 ou 4), com cabeçalho 

que permite monitorização da performance (PM), deteção e localização de falhas, canais de comunicação 

genéricos (GCC), comutação para modo proteção automático e canais de comunicação para proteção 

(APS/PCC) e vários níveis de monitorização das ligações tandem (TCM) [8]. As tramas ODUk possibilitam a 

formação de uma base para um mapeamento e multiplexagem flexível, permitindo o encapsulamento de 

tramas ODU de menor ordem em tramas ODU de maior ordem (Tandem Connections). 

Tipo de trama ODU Débito Binário 

ODU0 1.25 Gbit/s 

ODU1 2.5 Gbit/s 

ODU2 10 Gbit/s 

ODU2e 10.4 Gbit/s 

ODU3 40.32 Gbit/s 

ODU3e2 41.8 Gbit/s 

ODU4 104.8 Gbit/s 

Tabela 2.1 - Tramas ODU e débito binário (baseado em [25]); 
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A trama OTUk (com k = 1, 2, 2e, 3, 3e2, 4 ou 5) contém a trama ODUk respetiva e cabeçalho 

adicional suportando GCC (General Communication Channel), que permite comunicação entre nós da rede 

e é usado para monitorização, deteção de falhas, manutenção, proteção e comunicação do plano de 

controlo. Sendo esta a camada mais baixa do domínio elétrico, possibilita o transporte no domínio ótico, é 

também esta trama que pode conter a técnica utilizada para deteção e correção de erros, FEC (Forward 

Error Correction). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.2 - Tramas OTU e débito binário (baseado em [25]); 

Sendo que, as tramas ODU de ordem inferior poderão ser agrupadas e encapsuladas numa ODU 

de ordem superior da seguinte forma como é representado na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 - Encapsulamento de tramas ODU em ODU de maior ordem e OTU (adaptação de [3]); 

Tipo de trama OTU Débito Binário 

OTU1 2.66 Gbit/s 

OTU2 10.7 Gbit/s 

OTU2e 11.09 Gbit/s 

OTU3 43.01 Gbit/s 

OTU3e2 44.58 Gbit/s 

OTU4 112 Gbit/s 

OTU5 400 Gbit/s 
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Figura 2.7- Hierarquia de transporte ótico OTH (adaptado de [8]); 

A mudança de domínio elétrico para o domínio ótico dá-se quando as tramas OTU são mapeadas 

em tramas OCh (em que cada trama OCh contém apenas uma trama OTU). Na Figura 2.7 é apresentada a 

arquitetura simplificada das tramas de uma rede OTN DWDM, contendo as tramas anteriormente detalhadas, 

tanto no domínio ótico como no domínio elétrico. 

2.4 Elementos da rede OTN 

As redes óticas podem ser caracterizadas como redes transparentes, opacas ou translucidas, sendo 

que nas redes transparentes, o sinal ótico é transportado desde a fonte até ao seu destino sem qualquer 

conversão de domínio ótico para domínio elétrico, em contraste, nas redes opacas, todos os sinais óticos 

são alvo de conversão de domínio ótico para elétrico e vice-versa em todos os nós por onde são 

encaminhados, finalmente, no caso das redes translucidas, recorre-se à conversão do sinal ótico em sinal 

elétrico quando é necessário efetuar regeneração do sinal, as redes OTN são um exemplo de rede 

translucida [3]. 

Começando por analisar o equipamento nos nós da rede OTN, no domínio ótico, os Reconfigurable 

Optical Add-Drop Multiplexers (ROADMS) são responsáveis pela adição e extração de comprimentos de 

onda recorrendo a um módulo de permuta seletiva de comprimentos de onda (WSS – Wavelength Selective 

Switch), constituído por multiplexers e desmultiplexers que permitem a separação e combinação do sinal 

ótico e um módulo de permuta ótico (Optical Switch). Estes multiplexers permitem, de forma remota, a 

reconfiguração da atribuição de comprimentos de onda durante o funcionamento do sistema sem afetar o 

tráfego já a circular no nó. Estes podem ser classificados em várias categorias, contentionless (caso evite 

que comprimentos de onda sejam bloqueados no caso de convergirem para a mesma entrada de um módulo 

de permuta seletiva de comprimentos de onda (WSS), permitindo que várias cópias do mesmo comprimento 

de onda possam ser usadas numa única estrutura adição/extração), colorless (caso permita a automatização 

dos processos de associação de comprimentos de onda a qualquer porto de adição e extração) e/ou 

directionless (caso permita encaminhar comprimentos de onda em todas as direções suportadas pelo nó) 

[2].  
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O ROADM, para além de estar ligado à fibra ótica da rede, encontra-se conectado a interfaces de 

linha (cartas de linha). Tipicamente, estas cartas têm como função a conversão os sinais OTU em sinais 

OCh, as interfaces de linha contêm conversores óticos que servem de ponte entre o domínio ótico e o 

domínio elétrico. O ODU Switch recebe o sinal cliente, realiza o encapsulamento em tramas ODU, e posterior 

agregação e comutação de forma dinâmica, gerando à sua saída sinais OTU. Por fim, as cartas cliente 

recebem e enviam o tráfego proveniente ou destinado ao cliente. Uma alternativa a este esquema poderá 

ser o uso de Muxponders que recebem o sinal cliente e têm como output o sinal OCh (sinal ótico). Esta 

arquitetura é ilustrada na Figura 2.8 (CC corresponde às cartas cliente e LI às interfaces de linha). 

 

Figura 2.8 - Arquitetura de um nó translucido - rede OTN (baseado em [6]); 

A transmissão na fibra ótica tem algumas limitações, essas limitações podem ser classificadas como 

lineares e não lineares [11], estas limitações condicionam o caminho ótico a uma distância máxima de 

transmissão, definida como distância máxima percorrida pelo caminho ótico em que é assegurada a 

qualidade de transmissão (QoT) do mesmo, que, tipicamente, ronda os 2000 km. Para contornar as principais 

limitações dos caminhos óticos, são inseridos regeneradores na rede ótica. Existem três aspetos principais 

na regeneração de sinais óticos (3R):  

• Amplificação do sinal ótico (Reamplify); 

• Reformulação dos pulsos óticos (Reshape); 

• Re-sincronização do sinal (Retime); 

Um amplificador 1R é um amplificador ótico (Erbium-Doped Fiber Amplifier é o mais utilizado, com 

ganhos que podem ser superiores a 20dB), mas permite apenas a amplificação do sinal ótico, no entanto, 

atualmente, a regeneração 2R e 3R requer a conversão do sinal ótico em sinal elétrico para depois criar um 

novo sinal ótico [8]. Cada regenerador apenas pode servir um único caminho ótico, ou seja, no mesmo nó, 

caso seja necessário regenerar dois comprimentos de onda distintos, serão necessários dois regeneradores 

[12]. Os componentes de conversão de domínio ótico para elétrico e vice-versa são os equipamentos que 

requerem maior investimento na estrutura da rede ótica [10], tendo toda a informação anterior em 
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consideração, será vantajoso utilizar um número mínimo de regeneradores que garanta a qualidade de 

transmissão em toda a rede. 

As redes OTN, sendo translucidas, como referido anteriormente, permitem que a regeneração de 

sinais seja efetuada apenas caso necessário, para isso, a distância máxima de transmissão é utilizada como 

métrica para determinar pontos estratégicos na rede onde a regeneração é necessária, com o objetivo de 

minimizar o bloqueio de caminhos óticos por falta de recursos de regeneração, sem investir em demasia no 

equipamento [11], tornando-se vantajoso preservar ao máximo a transparência do sinal. A Figura 2.9 

apresenta a estrutura de um nó com regeneração. 

 

Figura 2.9 - Regeneradores num nó de uma rede OTN (adaptado de [13]); 

2.5 Encaminhamento e atribuição de comprimentos de onda 

Um dos desafios do planeamento das redes óticas, é o desenvolvimento de algoritmos e protocolos 

eficazes para o estabelecimento de caminhos óticos na rede, utilizando eficientemente os recursos da 

mesma e maximizando o número de ligações estabelecidas [15]. 

Ao processo de procura de uma rota e escolha de um comprimento de onda para a mesma, para 

determinado caminho ótico, é dado o nome de encaminhamento e atribuição de comprimento de onda 

(Routing and Wavelength Assignment – RWA), responsável pelo mapeamento da topologia lógica na 

topologia física da rede. 

Durante o processo de RWA, a cada pedido de tráfego deve ser administrada uma rota e um 

comprimento de onda. Sendo que o comprimento de onda deve ser consistente durante todo o percurso, a 

menos que sejam utilizados conversores de comprimento de onda. Dois caminhos óticos podem partilhar a 

mesma ligação ótica desde que utilizem diferentes comprimentos de onda [15]. 

O processo de RWA poderá ser estático, quando aplicado a um conjunto de ligações conhecido, em 

que é necessário atribuir um caminho ótico para cada uma dessas ligações. Este processo designa-se por 

Static Lightpath Establishment (SLE), as operações de encaminhamento e atribuição de comprimento de 

onda são realizadas offline e visam minimizar o número de comprimentos de onda necessários que 

possibilitam o maior número de ligações estabelecidas (minimizando o bloqueio causado por falta de 

comprimento de onda disponíveis) para um dado conjunto de caminhos óticos na rede. Em alternativa ao 
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RWA estático, tem-se o RWA dinâmico, em que os pedidos de ligação surgem na rede de forma dinâmica e 

permanecem na mesma durante um determinado período de tempo, designando-se Dynamic Lightpath 

Establishment (DLE) [14].  

 

Figura 2.10 - Rede ótica DWDM com caminhos óticos estabelecidos (adaptado de [14]); 

O processo de RWA pode ser separado em dois subproblemas, sendo o primeiro o encaminhamento 

e o segundo a atribuição de comprimento de onda. Na Figura 2.10 é exemplificado um cenário de 

encaminhamento e atribuição de comprimentos de onda, em que cada cor corresponde a um comprimento 

de onda distinto. 

As estratégias de encaminhamento de tráfego mais comuns nas redes DWDM são o 

encaminhamento fixo, encaminhamento fixo alternado e encaminhamento adaptativo. 

A forma mais simples de encaminhar uma ligação é a escolha de uma rota fixa entre cada par de 

nós fonte-destino, tem-se, portanto, o encaminhamento fixo. O exemplo mais utilizado é o encaminhamento 

fixo por caminho mais curto (consoante a métrica escolhida), em que o caminho mais curto entre cada par 

de nós é calculado utilizando um algoritmo de cálculo de caminho mais curto, como o algoritmo de Dijkstra. 

Embora simples, este tipo de encaminhamento tem a desvantagem do uso excessivo de certas ligações da 

rede, podendo levar ao bloqueio de elevado número de pedidos de tráfego. 

Ligeiramente diferente do encaminhamento fixo, o encaminhamento fixo alternado considera um 

conjunto de rotas para cada par de nós da rede. Este conjunto de rotas é incluído na Tabela de 

encaminhamento de cada nó de forma ordenada para cada nó de destino. Estas diversas rotas com o mesmo 

par de nós, emissor e recetor, poderão incluir por exemplo, o caminho mais curto, o segundo caminho mais 

curto e o terceiro caminho mais curto. 
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Finalmente, numa estratégia de encaminhamento adaptativo, a rota entre o nó emissor e o nó destino 

é escolhida de forma dinâmica e dependendo do estado da rede no momento de estabelecimento desta nova 

ligação. O estado da rede é determinado pelo conjunto de todas as ligações que circulam na rede. Um 

exemplo de encaminhamento adaptativo é o encaminhamento adaptativo de caminho de menor custo, que 

permite atribuir custos a cada ligação consoante o estado da rede e determinar o caminho com menor custo 

adaptado ao estado da rede [14]. 

O encaminhamento adaptativo requer conhecimento do estado da rede, este conhecimento poderá 

ser implementado de forma centralizada (plano de gestão) ou distribuída (plano de controlo). No algoritmo 

de conhecimento centralizado, uma única entidade, o plano de gestão, mantém a informação completa do 

estado da rede, enquanto que, no caso do conhecimento seja distribuído, este é partilhado entre os vários 

nós da rede, o que implica um maior grau de coordenação entre os mesmos [15]. 

No caso de o tráfego ser estático ou incremental, múltiplos caminhos óticos são examinados em 

simultâneo e é, portanto, necessário realizar uma ordenação dos mesmos consoante a prioridade que se 

pretende dar a cada pedido de tráfego, as estratégias de ordenação mais comuns são [1]: 

• Shortest-path-first (SPF): Estratégia na qual é dada maior prioridade a pedidos com menor custo de 

encaminhamento (definido pela métrica de custo); 

• Longest-path-first (LPF): Ao contrário da estratégia anterior, a prioridade é dada a pedidos com maior 

custo de encaminhamento (definido pela métrica de custo); 

• Largest-First (LF): Onde a prioridade é dada aos pedidos com maior unidade de tráfego da rede (por 

exemplo um pedido de dimensão ODU4 terá maior prioridade que um pedido de dimensão ODU3); 

• Random (R): A lista de pedidos é ordenada de forma aleatória. 

No processo de atribuição de comprimento de onda deverá ser escolhido um comprimento de onda 

a cada caminho ótico de forma a que nenhum dos caminhos óticos da rede partilhem o mesmo comprimento 

de onda no mesmo troço de fibra em simultâneo. 

Na atribuição de comprimentos de onda de forma estática, após a seleção das rotas das ligações 

(encaminhamento), o número de caminhos óticos que atravessam qualquer ligação física definem o grau de 

congestionamento dessa mesma ligação. A atribuição de comprimentos de onda para os diversos caminhos 

óticos deverá ser feita de forma a minimizar o número de comprimentos de onda utilizados na rede e / ou 

nas ligações mais congestionadas da mesma [14]. 

 Para seleção do comprimento de onda de cada caminho ótico, deverão ser adotados métodos 

heurísticos, que visão priorizar determinados comprimentos de onda consoante a estratégia pretendida. Os 

métodos mais comuns são os seguintes [14]: 

• Atribuição de comprimento de onda aleatório (Random Wavelength Assignment) – Entre os 

comprimentos de onda disponíveis, é selecionado um de forma aleatória; 
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• Primeiro comprimento de onda disponível (First Fit – FF) – Todos os comprimentos de onda são 

numerados, a procura de um comprimento de onda disponível é feita desde o comprimento de menor 

número até ao de maior, o primeiro comprimento de onda disponível para o pedido de tráfego será 

o escolhido; 

• Menos usado (Least Used – LU) – Seleciona o comprimento de onda disponível que está a ser 

menos utilizado na rede, tentando balancear o tráfego entre todos os comprimentos de onda; 

• Mais usado (Most used – MU) – Funcionamento oposto ao método anterior, procura utilizar os 

comprimentos de onda mais utilizados na rede que estejam disponíveis, com o objetivo de agrupar 

as ligações no menor número de comprimentos de onda possível, conservando a capacidade de 

comprimentos de onda menos usados. 

A criação de caminhos óticos requer a implementação de protocolos de controlo e gestão que 

efetuem não só as funções de encaminhamento e atribuição de comprimentos de onda, mas também 

troquem entre si informações e reservem recursos. 

Quando os caminhos óticos são estabelecidos e retirados de forma dinâmica, as decisões de 

encaminhamento e atribuição de comprimento de onda devem ser tomadas quando os pedidos surgem na 

rede. É possível que não existam recursos suficientes na rede para a criação de um caminho ótico e assim 

satisfazer determinado pedido de ligação, nesse casso o pedido é bloqueado. Num cenário dinâmico, o 

objetivo será escolher rotas e comprimentos de onda que maximizem a probabilidade de estabelecer futuras 

ligações [15]. A Figura 2.11 ilustra o problema abordado, havendo apenas três comprimentos de onda 

disponíveis na rede, não existe nenhum comprimento de onda disponível que possa ser atribuído ao pedido 

para que este possa ser encaminhado desde o nó emissor ao nó recetor e por essa razão o pedido é 

bloqueado. 

 

Figura 2.11 - Pedido bloqueado por falta de comprimento de onda disponível; 
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2.6 Agregação do tráfego 

As redes OTN permitem a agregação de tráfego de menor débito binário num único sinal ótico, 

possibilitando uma melhor eficiência na utilização dos recursos da rede. Caso a banda de um canal de um 

determinado comprimento de onda se encontre alocada com ligações de baixo ritmo binário, uma grande 

porção da capacidade de transmissão é desperdiçada. Com o propósito de resolver este problema, utilizando 

os recursos da rede de forma mais eficiente, as ligações de baixo ritmo binário devem ser multiplexadas ou 

agregadas de forma eficiente em caminhos óticos de velocidades elevadas [16]. 

O problema de agregação de tráfego pode ser formulado da seguinte maneira, dada uma 

configuração da rede e um conjunto de pedidos de tráfego de diferentes granularidades, é necessário 

determinar como estabelecer caminhos óticos de forma a satisfazer esse conjunto de pedidos, em que um 

ou mais pedidos poderão ser agrupados no mesmo caminho ótico. 

Nas redes opacas, a agregação de tráfego pode ser feita em qualquer nó da rede, assumindo que 

não há limitações no número de regeneradores instalados no mesmo nó. No caso das redes transparentes, 

a agregação de tráfego apenas pode ser feita nos nós limítrofes da ligação, uma vez que não há conversão 

do sinal ótico nos nós intermédios. Por exemplo, duas ligações de 40Gb/s entre o mesmo par de nós poderão 

ser agrupadas no mesmo caminho ótico (pressupondo que este tenha uma capacidade superior a 80Gb/s), 

enquanto que uma ligação que não possua o mesmo par de nós como fonte e destino, não poderá utilizar 

este caminho ótico. Em redes translucidas, como o caso das redes OTN, a agregação de tráfego poderá ser 

realizada no nó fonte, mas também nos nós intermédios que possuam conversão OEO [17]. A Figura 2.12 

exemplifica uma agregação de tráfego, onde uma trama ODU2 é agregada a uma trama ODU3 através de 

um ODU Switch. 

 

Figura 2.12 - Agregação de um ODU2 numa trama ODU3 num ODU Switch (adaptada de [23]); 

 

Na análise de tráfego estático ou incremental, o objetivo da agregação de tráfego será diminuir o 

CAPEX da rede num cenário onde não ocorre bloqueio de tráfego. Caso haja bloqueio de tráfego, o objetivo 

será maximizar a quantidade de informação a circular na rede. Num cenário de tráfego dinâmico, no qual os 

pedidos de tráfego surgem separadamente, o objetivo da agregação de tráfego será minimizar os recursos 

da rede utilizados para cada pedido, o que, implicitamente, procura minimizar a probabilidade de bloqueio 

de futuros pedidos. 
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2.7 Estratégia de planeamento multiperíodo 

A previsão do tráfego a ser encaminhado pela rede no futuro é feita baseada em suposições e 

estimativas resultantes de estudos da evolução de tráfego e projetos semelhantes anteriores e tendo sempre 

em atenção o tempo de vida da rede. No entanto os pedidos de tráfego futuros são sempre afetados pela 

incerteza, especialmente em grandes redes, onde é muito difícil prever de forma muito precisa as 

características de cada ligação, utilização da largura de banda, entre outros aspetos. 

Também é necessário ter em consideração a evolução tecnológica, onde as inovações no 

equipamento tendem a reduzir o custo de aquisição e de manutenção do mesmo, existindo, portanto, fortes 

incentivos para que o planeamento da rede mantenha sempre um olhar atento na reação do mercado a 

novas tecnologias, levando a que quanto mais tarde for realizado o investimento, menor seja a incerteza 

[19]. A referência [20] estuda várias estratégias de multiperíodo, tendo em consideração o custo de alocação 

e as dependências do planeamento com o decréscimo do custo do equipamento com o passar do tempo. 

Pelas razões apresentadas anteriormente, planeamento das redes de transporte óticas é essencial 

para se obterem soluções rentáveis que cumpram a qualidade de serviço necessária. A alocação excessiva 

de equipamento é muito dispendiosa e por essa razão, qualquer mecanismo que permita uma maior 

utilização sem provocar grandes sacrifícios na fiabilidade e qualidade de serviço resulta num aumento dos 

lucros. Em suma, o objetivo do planeamento da rede será utilizar o mínimo de recursos de forma a acomodar 

todo o tráfego com um grau de fiabilidade aceitável [22]. 

O processo de administração de equipamento e recursos da rede poderá ser feito adotando uma 

estratégia de multiperíodo de forma a prever o crescimento do tráfego na rede e assim reduzir o CAPEX 

inicial. Estas estratégias de multiperíodo aplicam-se dividindo o tempo de funcionamento da rede em 

diferentes períodos, possibilitando um processo de desenvolvimento gradual na rede. 

 Considerando o período de tempo total de operação da rede, esta é dimensionada de forma a 

suportar os requisitos de tráfego cliente. A cada período, novos serviços de cliente são implementados, 

consoante a necessidade, sendo que apenas são implementados caso os recursos já existentes na rede não 

sejam suficientes. 

As várias estratégias de planeamento dependem da quantidade de informação prevista para o 

tráfego, sendo que uma previsão de tráfego mais detalhada, poderá permitir uma implementação de 

equipamento mais adequada às necessidades da rede e consequentemente reduzir o CAPEX da mesma. 

Os métodos de planeamento multiperíodo abordados nesta dissertação são: 

• Planeamento sob todos os períodos (All periods planning); 

• Planeamento incremental (Incremental Planning); 

• Planeamento de fim de vida (End-of-life planning); 
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No método de planeamento sob todos os períodos, a cada iteração, a matriz de tráfego é descartada 

e a rede é reconfigurada considerando todos os pedidos de tráfego até ao período em análise. Caso a 

previsão seja perfeita, esta aproximação conduz à solução ótima para toda a rede. No entanto, este método 

requer a previsão de toda a matriz de pedidos de tráfego da rede à priori [20] e a reconfiguração da rede a 

cada iteração (o que poderá impor grandes impedimentos práticos). 

O planeamento incremental consiste na otimização da rede a cada período individualmente e 

sequencialmente. Sendo que apenas existe conhecimento da previsão dos pedidos de tráfego respetivos ao 

próximo período e tendo em conta o estado atual da rede no início de cada período a analisar. A cada 

iteração, à rede já construída são adicionadas novas ligações, utilizando recursos livres ou adicionando mais 

equipamento, obtendo-se assim uma solução calculada passo a passo para cada período separadamente 

[18]. Esta estratégia requer apenas que a cada iteração se preveja o tráfego do cliente até ao período 

seguinte, sendo que à matriz de tráfego já existente na rede são adicionados os pedidos de tráfego do 

período em análise. 

Embora este processo seja otimizado para cada período individualmente, permitindo a extensão 

mais otimizada por período, pode provocar algumas soluções menos otimizadas para o tempo total de 

operação da rede, e por esta razão, a solução final do planeamento incremental para todos os períodos pode 

apresentar um CAPEX mais elevado que o planeamento sob todos os períodos para a mesma matriz de 

tráfego [20]. 

Por fim, o planeamento de fim de vida consiste na análise da rede otimizando-a para determinado 

período no futuro, presumidamente, o último período de vida da rede [3], ou seja, antes da construção da 

rede, é planeada a composição final da mesma recorrendo à previsão do tráfego. Tal como o planeamento 

sob todos os períodos, esta estratégia requer a previsão de toda a matriz de pedidos de tráfego da rede 

acumulada até ao último período [21], a essa matriz são depois retirados, a cada iteração, os pedidos de 

tráfego dos períodos posteriores de forma obter-se a matriz de tráfego correspondente a cada período. 

A Figura 2.13 ilustra de forma simplificada o processo de cada iteração (representadas por uma seta) 

das várias estratégias de planeamento. Exemplos práticos destas estratégias poderão ser consultados no 

Anexo D. 

 

Figura 2.13 - A) Planeamento sob todos os períodos, B) Planeamento incremental, C) Planeamento de fim de vida; 
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2.8 Estratégias de sobrevivência nas redes OTN 

Nas redes OTN, uma falha de um elemento das mesmas poderá conduzir à disrupção dos serviços 

de comunicação e por conseguinte, à perda de enormes quantidades de informação devido ao elevado 

débito binário que circula na rede [30]. As falhas nas redes poderão ser categorizadas por não intencionais, 

causadas por desastres naturais, erros humanos, bugs de software, desgaste, entre outros, ou intencionais, 

para manutenção da rede. Embora as falhas de equipamento nos nós sejam menos comuns que as falhas 

nos troços de fibra ótica, estas provam ser mais devastadoras, uma vez que podem interromper todas as 

ligações adjacentes a esse mesmo nó [31]. 

No passado, as falhas eram resolvidas manualmente pelo reencaminhamento temporário das 

ligações cortadas. Atualmente, as redes óticas que ainda requerem um reencaminhamento manual são 

consideradas desprotegidas, uma vez que os períodos de recuperação com intervenção humana são 

inaceitáveis [31]. Tornando-se crucial a implementação de mecanismos de sobrevivência a falhas de forma 

a evitar a suspensão da transmissão de dados após a ocorrência de algum problema na rede [34]. 

Resiliência, sobrevivência e resistência a falhas são sinónimos que representam a capacidade da 

rede para continuar a providenciar serviços após a ocorrência de falhas, com o objetivo de tornar as falhas 

nas redes impercetíveis para os seus utilizadores [33]. 

Um canal de comunicação é definido pelo(s) seu(s) caminho(s) ótico(s) de serviço e de backup de 

um pedido de tráfego. A indisponibilidade de um canal de comunicação é definida como a probabilidade 

desse canal se encontrar fora de serviço num dado instante de tempo, é tipicamente expressa em 

percentagem ou em tempo total durante um ano [41]. O tempo médio entre falhas (MTBF – Mean Time 

Between Failures) define o tempo médio que decorre entre duas falhas consecutivas do mesmo elemento 

da rede, enquanto o tempo médio de reparo (MTTR – Mean Time To Repair) corresponde ao tempo médio 

necessário para reparar as falhas de determinado elemento da rede. Para os cabos de fibra ótica, o valor de 

MTBF é normalmente determinado utilizando o comprimento do cabo para o qual há em média um corte do 

cabo por ano (CCut – Cable Cut) [24]. 

Os mecanismos de sobrevivência requerem um sobre-aprovisionamento significativo dos recursos 

da rede, para que estes possam ser utilizados em caso de falhas. O aumento de recursos da rede implica o 

aumento do número de interfaces de linha e / ou a implementação de elementos específicos na mesma, 

tendo um impacto direto no CAPEX [26]. Por outro lado, o tempo de inatividade da rede contribui para um 

aumento do OPEX e perda de receita e tem impacto na disponibilidade de serviço. É, portanto, necessária 

a obtenção de uma solução ótima que satisfaça a qualidade de serviço (QoS) e disponibilidade com o menor 

custo possível (seja CAPEX ou OPEX). 

 Os mecanismos de sobrevivência mais comuns são classificados como esquemas de proteção 

dedicada ou restauro partilhado, em que, no primeiro, os recursos de proteção de cada sinal de serviço são 

reservados e dedicados unicamente a esse sinal. No caso dos esquemas de restauro, o modo de restauro 
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é apenas ativado pelo plano de controlo após a ocorrência de uma falha no sinal de serviço e os recursos 

de restauro poderão ser partilhados por diferentes sinais de serviço [28]. Ambos os esquemas poderão ser 

implementados tanto no domínio ótico como no domínio elétrico. 

2.8.1 Esquemas de proteção 

2.8.1.1 Esquemas de proteção dedicada no domínio ótico  

Analisando os esquemas de proteção, na camada ótica, estes podem ser utilizados na subcamada 

OMS que faz a gestão do conjunto dos canais transmitidos na fibra e por essa razão, a recuperação a falhas 

é tratada em cada ligação da rede individualmente e por esta razão, esta proteção é também denominada 

de proteção de ligação. Na subcamada OCh, onde o caminho ótico é a entidade protegida e em caso de 

falha, permutado para o seu caminho de proteção, estas operações de permuta são efetuadas nos nós 

emissores e recetores do caminho ótico, esta proteção é também denominada de proteção de caminho [32]. 

 

Figura 2.14 - Proteção de ligação (esquerda) e proteção de caminho (direita) (adaptado de [30]); 

No esquema de proteção de ligação, os caminhos de serviço e de backup disjuntos e comprimentos 

de onda são reservados em cada ligação do caminho de serviço durante o estabelecimento do mesmo. 

Quando alguma ligação falha, todos os caminhos de serviço que a utilizam são reencaminhados de forma a 

contornar essa mesma ligação, evitando serem afetados pela falha [30]. Quanto ao esquema de proteção 

de caminho, entre os nós emissor e recetor é estabelecido um caminho disjunto de backup. Quando alguma 

ligação falha, esta falha é detetada no nó recetor do sinal que inicia o processo de proteção. 

Na proteção dedicada 1:1, para cada caminho ótico de serviço são reservados recursos para um 

caminho ótico de proteção dedicado que apenas é ativado e passa a transmitir informação após a ocorrência 

de falha. 

No esquema proteção dedicada de caminho 1+1 (OCh) cada caminho ótico de serviço é protegido 

por um caminho ótico de proteção (esquema mais comum de proteção a nível ótico), o sinal é enviado pela 

mesma interface de linha e duplicado através de um Optical Switch (OS) e encaminhado pelos dois caminhos 

óticos disjuntos até ao nó de receção. A recuperação a falhas neste esquema de proteção é normalmente 

inferior a 100ms [32]. 
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Figura 2.15 - Criação do caminho ótico de proteção OCh (1+1) - Simplificação; 

2.8.1.2 Esquemas de proteção no domínio elétrico 

No domínio elétrico, poderá ser utilizada uma estratégia de proteção na camada ODUk. Embora para 

a camada ODU sejam definidas outras normas ITU-T, como a norma G.873.2 sobre proteção ODUk 

partilhada para redes em anel [35] ou a norma G.873.3 sobre proteção em malha partilhada [36], esta 

dissertação explora a norma ITU-T G.873.1, correspondente à proteção linear (de caminho) que define o 

protocolo de permuta automática para proteção (APS) e operações para esquemas de proteção linear nas 

tramas ODU numa rede OTN [29].  

Numa arquitetura de proteção linear (de caminho), a permuta para proteção ocorre após a deteção 

de determinadas falhas nas entidades de transporte do domínio protegido, e é dada nos dois nós limítrofes 

do troço, entre os quais existe o caminho de serviço e o de proteção. Os esquemas de proteção linear 

poderão ser 1+1 ou 1: N. Nos esquemas de proteção linear 1+1 em que cada sinal de tráfego é protegido 

por uma única entidade de proteção que se encontra ativa em simultâneo com a entidade de serviço, no 

caso de ocorrência de uma falha, a permuta do sinal de serviço para o sinal de proteção ocorre apenas no 

nó recetor do sinal. Quanto aos esquemas de proteção 1: N (N ≥ 1), um ou mais sinais de tráfego são 

protegidos por uma única entidade de proteção que não é estabelecida até o modo de proteção ser 

necessário [29]. 

 

Figura 2.16 - Função de proteção ODUk (1+1) entre dois nós – simplificação (baseado em [27]); 

Analisando o exemplo de proteção linear 1+1 presente na Figura 2.16, após a ocorrência de uma 

falha no caminho de serviço, a interface de linha de serviço (LI (S)) deteta a falha e o Switch ODU é operado 

para bloquear o caminho de serviço e passa a operar utilizando o caminho de proteção provindo da interface 

de linha de proteção que é depois enviado para a carta cliente. O tráfego que circula na trama ODU de 

serviço e na trama ODU de proteção é enviado simultaneamente e selecionado pelo Switch ODU, o tempo 

de recuperação a falha é bastante reduzido e ronda os 10ms [27]. 
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2.8.2 Esquemas de restauro partilhado 

Analisando agora os esquemas de restauro partilhado, que, tal como os esquemas de proteção 

dedicada, podem ser introduzidos tanto no domínio ótico como no domínio elétrico. Comparativamente aos 

esquemas de proteção dedicada, os esquemas de restauro partilhado têm como objetivo diminuir a 

quantidade de recursos de resiliência necessários e, ao mesmo tempo, suportar uma capacidade 

sobrevivência adequada. 

Os esquemas de restauro partilhado pressupõem que não ocorre mais do que uma falha em 

simultâneo na rede, por essa razão, a mesma falha não poderá afetar simultaneamente dois caminhos 

disjuntos, o que permite que estes mesmos caminhos possam partilhar recursos de restauro, levando a que 

seja expectável a redução de recursos necessários na rede (dependendo do grau de partilha). 

Nas estratégias de restauro partilhado, o modo de restauro é apenas ativado após a deteção de uma 

falha por parte do plano de controlo que permuta o sinal de serviço para sinal de restauro. A alocação dos 

recursos da rede para estes esquemas pode ser efetuada de duas formas distintas, de forma proativa (pré-

planeada) onde os caminhos de restauro são calculados previamente e na ocorrência de falha, as ligações 

são reencaminhadas pelas rotas de restauro ou de forma reativa (dinâmica), na qual as rotas alternativas 

são calculadas após a ocorrência da falha, consoante os recursos disponíveis na rede. Enquanto no segundo 

caso, existe uma maior adaptabilidade às falhas e maior dinamismo na rede, no entanto o restauro partilhado 

pré-planeado proporciona uma recuperação a falhas relativamente mais rápida uma vez que não requer a 

análise de recursos disponíveis e cálculo de uma nova rota após a ocorrência de uma falha [30]. 

2.8.2.1 Esquemas de restauro partilhado no domínio elétrico 

 O esquema de restauro partilhado pré-planeado (PSR) pode ser utilizado na camada ODU, este é 

ativado através da intervenção do plano de controlo após uma falha ser detetada que permuta o tráfego para 

os recursos de restauro. Após a deteção de uma falha, no caso da alocação pré-planeada, a capacidade 

ODU reservada para o restauro na qual não circulava qualquer informação (na ausência de falhas) passa a 

transportar as tramas ODU de restauro que são introduzidas via ODU Switch. Dois caminhos de serviço 

disjuntos poderão partilhar recursos de restauro apenas se forem respeitados os requerimentos de disjunção 

entre eles. No caso do restauro partilhado no domínio elétrico, para haver partilha de um caminho ótico de 

restauro para ambos os caminhos de serviço, terá de existir um canal ótico extremo a extremo para o qual 

as tramas ODU de restauro possam ser permutadas (com ODU Switches). Esta última condição poderá 

limitar o grau de recursos partilhados com o esquema de restauro partilhado pré-planeado ODU uma vez 

que para que haja partilha terão de existir interfaces disponíveis para reagrupar o tráfego. O tempo de 

recuperação a uma falha num esquema PSR na camada ODU é tipicamente inferior a 100ms [28]. 
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Figura 2.17 - Topologia física de seis nós com esquema de restauro partilhado pré-planeado (baseado em [28]); 

Analisando a Figura 2.17, tem-se que os caminhos óticos de serviço S1 e S2 são disjuntos entre si. 

Enquanto isso, os caminhos de restauro R1 e R2 possuem uma ligação comum, entre os nós C e D. A 

partilha do caminho de restauro ODU entre os nós C e D apenas é possível a partilha da ligação se ambos 

os caminhos de restauro forem reagregados nesses mesmos nós.  

2.8.2.2 Esquemas de restauro partilhado no domínio ótico 

No restauro partilhado pré-partilhado na camada OCh, o pedido é permutado (após a falha ser 

detetada pelo plano de controlo) para o caminho de restauro através dos ROADMs e pode até ser 

reprogramado para um comprimento de onda diferente (sintonizando a interface de linha do caminho ótico 

de serviço). No entanto, este processo na camada ótica é mais demorado (pois requer a reconfiguração de 

interfaces óticas) e exige o uso de Colorless e Directionless ROADMs, tornando a tempo de recuperação a 

falhas mais elevado, podendo variar entre as centenas de milissegundos e vários segundos [28]. 

No caso do PSR OCh, e, regressando à Figura 2.17, não é exigida a alocação de interfaces de linha 

dos nós C e D para que haja a partilha da ligação nos caminhos óticos de restauro dos dois pedidos, isto 

deve-se ao facto da partilha ser feita na camada ótica, que, ao contrário da estratégia PSR ODU (que apenas 

permite partilha de recursos elétricos), possibilita a partilha do mesmo comprimento de onda para dois 

caminhos óticos de restauro distintos na mesma ligação (pois pressupõe que nunca serão ativados em 

simultâneo). E as mesmas interfaces de linha nos nós A, B, E e F são usadas tanto no caminho ótico de 

serviço como para o caminho ótico de restauro, sendo reconfiguradas após a deteção de uma falha (não são 

necessárias interfaces adicionais nos nós limítrofes do pedido de tráfego para esta estratégia). 

2.8.3 Características das principais estratégias de resiliência abordadas 

No software desenvolvido nesta dissertação são incluídos os esquemas de proteção dedicada (1+1) 

e restauro partilhado pré-planeado tanto na camada ODU como na camada OCh. 
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Existem vários fatores determinantes na escolha do melhor esquema de proteção dedicada ou 

restauro partilhado, entre eles o tempo de recuperação, grau de resiliência, qualidade de serviço, CAPEX, 

OPEX, etc. Todos estes indicadores deverão ser tidos em conta durante o processo de planeamento da rede 

para que os objetivos da rede sejam cumpridos. 

 
Proteção Dedicada Restauro partilhado pré-planeado 

ODU (1+1) OCh (1+1) ODU OCh 

Tempo de recuperação TR ≈ 10ms TR < 100ms TR < 100ms 100ms < TR 

Complexidade ROADM - + - + 

ODU Switch Obrigatório Desnecessário Obrigatório Desnecessário 

Grau de resiliência ++ ++ + + 

Interfaces de linha ++ + ++ + 

Tabela 2.3 - Características dos esquemas de proteção dedicada e restauro partilhado pré-planeado; 

 Analisando a Tabela 2.3, os esquemas de proteção dedicada são significativamente mais rápidos 

que os esquemas de restauro partilhado uma vez que no segundo caso, os recursos apenas são atribuídos 

após a deteção da ocorrência da falha. Ao contrário dos restantes esquemas, o restauro partilhado pré-

planeado OCh requere o uso de Colorless e Directionless ROADMs para permutarem e aceitarem qualquer 

comprimento de onda nos seus portos, e interfaces de linha sintonizáveis para que possam ser 

reconfigurados os comprimentos de onda do canal ótico. Para a proteção dedicada OCh (1+1) são requeridos 

Contentionless ROADMs para que permitam que comprimentos de onda não sejam bloqueados caso 

convirjam para o mesmo WSS e Optical Switches que dupliquem o sinal transmitido pela interface de linha. 

O tempo de recuperação de cada cenário de resiliência é diretamente afetado pelo tipo de tecnologia 

utilizada, pelo que os valores apresentados são valores típicos para os casos analisados em [27], [28] e [32]. 

Quanto aos métodos de proteção dedicada e restauro partilhado na camada ODU, ambos são feitos 

utilizando ODU Switches, pelo que, ao contrário dos esquemas na camada OCh, o uso dos mesmos é 

essencial. O grau de resiliência é ligeiramente inferior para as estratégias de restauro partilhado pré-

planeado uma vez que, para existir partilha de ligações, este esquema pressupõe da ocorrência de apenas 

uma falha na rede em simultâneo, o que pode em certas situações não corresponder à realidade. O número 

de interfaces de linha utilizado é significativamente menor para o caso da proteção dedicada 1+1 e PSR na 

camada OCh pois ambos os métodos permitem a utilização das interfaces de linha alocadas para o caminho 

ótico de serviço de forma a transmitirem também o caminho ótico de restauro ou de proteção. 
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2.8.4 Algoritmos estudados para determinar caminhos de serviço e de backup 

 Os esquemas de proteção e restauro também podem ser classificados quanto à sua capacidade de 

garantir que a rede sobreviva a falhas nas suas ligações ou a falhas nos seus nós. Os algoritmos de 

encaminhamento mais utilizados para determinar simultaneamente os caminhos de serviço e de 

proteção/restauro são o algoritmo Two-Step Dijkstra com ligações disjuntas [32], Two-Step Dijkstra com nós 

disjuntos [32] e algoritmo de Suurballe e Tarjan [34]. Os dois primeiros algoritmos, podem ser divididos em 

dois passos, no primeiro, é determinado o caminho mais curto utilizando o algoritmo de Dijkstra enquanto 

que no segundo é determinado o caminho mais curto disjunto (em ligação ou em nós) do caminho calculado 

no primeiro passo. Quanto ao algoritmo de Suurballe e Tarjan, este tem o objetivo de determinar o par de 

caminhos com ligações disjuntas cuja soma dos seus custos seja mínima, permitindo um maior 

balanceamento entre os caminhos disjuntos e minimizando o tráfego total de todas as ligações da rede. 

 

Figura 2.18 - Algoritmos de encaminhamento num cenário de proteção OCh (1+1); 

Na Figura 2.18 são representados os vários algoritmos de encaminhamento para um cenário de 

proteção OCh (1+1) de um pedido de tráfego entre o nó E e o nó R. Os algoritmos de ligações disjuntas e 

nós disjuntos permitem um caminho de serviço mais curto no entanto os respetivos caminhos de proteção 

são mais longos, comparativamente ao algoritmo de Suurballe e Tarjan, sendo que, a soma do número de 

saltos do caminho de serviço e de proteção, quando aplicado o  algoritmo de ligações disjuntas é 9, 10 para 

o algoritmo de nós disjuntos, e, apenas 8 para o algoritmo de Suurballe e Tarjan, sendo que este ultimo 

permite uma menor carga na rede para o mesmo pedido de tráfego. 
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3. Algoritmos de encaminhamento em redes OTN 

 Neste Capítulo, serão analisadas as várias topologias físicas apresentadas no Anexo A, 

considerando um cenário de tráfego estático (definido na Secção 2.2) e uniforme para toda a rede, em que 

se pretende fazer uma ligação ODU4 entre todos os pares de nós da rede sem resiliência. Obtendo-se uma 

matriz de tráfego generalizada (N×N) onde N é o número de nós da rede, em sinais múltiplos de ODU4, 

todos os elementos da matriz têm o valor um à exceção dos elementos na diagonal que têm o valor zero. 

 As topologias físicas estudadas são classificadas de regulares (grau de nó igual para todos os nós) 

e irregulares (nós com diferentes grau de nó). Na Tabela A.1 são apresentados os vários parâmetros físicos 

destas topologias, como número de nós, número de vértices, graus de nó, distância média, diâmetro da rede, 

mas também o número de ligações lógicas bidirecionais da rede para os cenários estudados neste Capítulo. 

Todos os algoritmos analisados neste Capítulo são métodos heurísticos. Também é possível 

determinar o encaminhamento utilizando uma formulação de programação linear inteira (Integer Linear 

Programming – ILP), [23] recorre a este método com o propósito de obter soluções ótimas para minimizar o 

maior número de unidades de transporte de canal ótico alocadas às diferentes ligações da rede, evitando 

congestionamento das ligações e distribuindo o tráfego por caminhos alternativos. Apesar deste método 

levar à obtenção de soluções ótimas de encaminhamento, este requer a enumeração e exclusão de todas 

as soluções possíveis, pelo que, o tempo de computação despendido pelo mesmo é elevado, o que limita a 

formulação ILP a redes de menores dimensões, sendo que, para sistemas de maior dimensão, os métodos 

heurísticos devem ser utilizados [15]. 

3.1 Algoritmos de encaminhamento fixo 

3.1.1 Algoritmo de Dijkstra [23] 

O caminho mais curto entre um par de nós é o caminho cujo somatório dos pesos (definidos pela 

métrica de custo utilizada) das ligações é o menor possível. O encaminhamento pelo caminho mais curto 

consiste no encaminhamento de cada elemento da matriz de tráfego pelo caminho mais curto desde o nó 

emissor até ao nó recetor. Como já referido anteriormente, o algoritmo de Dijkstra permite determinar o 

caminho mais curto entre todos os pares de nós da rede [23]. Algoritmo incluído no Anexo B. 

3.1.2 Algoritmo dos K-caminhos mais curtos de Yen [23] 

À semelhança do algoritmo de Dijkstra, o algoritmo dos K-caminhos mais curtos de Yen permite a 

descoberta do caminho mais curto entre cada par de nós, no entanto este algoritmo, permite também a 

descoberta do segundo, terceiro, k, caminhos mais curtos, excluindo caminhos que contenham dois ou mais 

nós repetidos (evitando ciclos). Algoritmo incluído no Anexo B. 
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3.1.3 Simulação dos algoritmos de encaminhamento fixo 

Os três algoritmos anteriormente descritos foram testados nas diferentes topologias físicas 

apresentadas no Anexo A no cenário de tráfego estático e uniforme para toda a rede (descrito no início do 

Capítulo).  

Começando por analisar os resultados dos algoritmos de encaminhamento aplicados às várias 

topologias irregulares, utilizando duas métricas de custo distintas, distância e número de saltos para os 

algoritmos de Dijkstra e de Yen (com K = 2 e K = 3): 

 COST239D NSFNETD UBND COST239H NSFNETH UBNH 

DIJKSTRA 

DMAX 1386 4444 7200 1971 5727 8850 

DAVG 679 2263 3015 779 2520 3263 

HAVG 1,8 2,4 3,2 1,6 2,1 3 

TMAX 11 24 64 7 17 42 

TMIN 0 2 0 1 3 2 

YEN: K=2 

DMAX 1387 5141 7600 1915 7307 8500 

DAVG 859 3293 3562 990 3739 3748 

HAVG 2,3 3,8 3,9 2,2 3,5 3,6 

TMAX 12 33 76 9 21 44 

TMIN 0 6 4 1 7 7 

YEN: K=3 

DMAX 1427 6167 7700 2191 8771 8800 

DAVG 999 3974 3912 1139 4599 4196 

HAVG 2,7 4,4 4,1 2,5 4 3,9 

TMAX 13 39 67 8 27 50 

TMIN 1 6 2 3 12 7 

Tabela 3.1 - Resultados dos algoritmos de encaminhamento (topologias irregulares); 

Na Tabela 3.1 podem ser observados os resultados da aplicação dos algoritmos de 

encaminhamento, o valor DMAX corresponde à distância do caminho ótico mais longo entre o nó fonte e o nó 

destino em quilómetros, DAVG corresponde à distância média dos caminhos óticos entre o nó fonte e o nó 

destino também em quilómetros, HAVG corresponde ao número médio de saltos de cada caminho até chegar 

ao seu destino, TMAX corresponde à carga de tráfego da ligação mais carregada (em ODU4) e TMIN 

corresponde à carga de tráfego da ligação menos carregada (em ODU4). Associadas a cada topologia, na 

Tabela 3.1, estão apresentadas as letras D e H, correspondente respetivamente às métricas de custo, 

distância e número de saltos. De notar que todos os valores obtidos para os três algoritmos de 

encaminhamento são semelhantes aos valores apresentados em [23]. 

Uma vez que os algoritmos de encaminhamento acima apresentados são soluções de 

encaminhamento fixas, ou seja, não se adaptam ao tráfego que está a circular na rede e simplesmente 

encaminham os pedidos de tráfego individualmente e independente de qualquer tráfego anteriormente 

colocado na rede, tal como esperado, os melhores resultados para ambas as métricas de custo, foram 

obtidos utilizando o algoritmo de Dijkstra, uma vez que, escolhendo sempre o caminho mais curto, utiliza-se 
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o mínimo de custo possível para qualquer pedido, que por sua vez minimiza a carga total de tráfego que 

circula na rede. 

Ao utilizar a distância como métrica de custo, foi possível reduzir a distância máxima assim como a 

distância média percorrida por um pedido entre o nó fonte e o nó destino, o que seria expectável já que os 

algoritmos usam o caminho primeiro, segundo ou terceiro caminho mais curto (menor distância) para 

estabelecer uma ligação entre o nó emissor e o nó recetor. No entanto, utilizando o número de saltos como 

métrica de custo, foi possível minimizar o número de saltos de um pedido entre o nó fonte e o nó destino, 

diminuindo a carga de tráfego da ligação mais carregada, tendo como consequência o aumento das 

distâncias máxima e média dos caminhos óticos que circulam na rede. Analisando agora os mesmos 

algoritmos para as redes regulares, utilizando unicamente o número de saltos como métrica de custo, obtêm-

se os resultados apresentados na Tabela 3.2: 

 CUBO TETRAEDRO DODECAEDRO 

DIJKSTRA 

HAVG 1,7 2,1 2,6 

TMAX 9 12 23 

TMIN 1 5 11 

YEN: K=2 

HAVG 2,6 3,2 3,7 

TMAX 12 16 29 

TMIN 4 6 18 

YEN: K=3 

HAVG 3,4 4,3 4,5 

TMAX 10 22 34 

TMIN 4 11 21 

Tabela 3.2 - Resultados dos algoritmos de encaminhamento (topologias regulares); 

Conclui-se que, tal como no caso das redes irregulares, os melhores valores são obtidos utilizando 

o algoritmo de Dijkstra, pelas mesmas razões, a escolha de um caminho que minimiza o número de saltos 

influencia diretamente o número de carga total das ligações da rede e tende a diminuir a carga de tráfego 

nas ligações mais carregadas. Na Tabela 3.2 é também possível observar que, utilizando o algoritmo de 

Dijkstra, a ligação de maior carga é aproximadamente igual ao número de nós da topologia. 

3.2 Algoritmos de balanceamento do tráfego na rede 

O balanceamento do tráfego na rede consiste no encaminhamento do mesmo de forma a distribuí-

lo equitativamente por toda a rede e diminuindo a carga dos nós mais carregados da rede. A eficácia dos 

algoritmos de balanceamento do tráfego na rede não deve ser apenas avaliada pela sua capacidade de 

minimizar a carga nas ligações mais carregadas, mas também pelo impacto que este balanceamento impõe 

na distância total percorrida por cada caminho ótico.  

Num cenário real, o excesso de carga em determinadas ligações poderá levar ao bloqueio de 

pedidos de tráfego por falta de capacidade das mesmas, como por exemplo número insuficiente de 

comprimentos de onda, por outro lado, o número de comprimentos de onda necessários na rede depende 
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diretamente da estratégia de encaminhamento utilizada. Com o objetivo de diminuir a carga das ligações 

mais carregadas, evitando alterar muito significativamente distâncias médias e distância máxima dos 

caminhos óticos, foram analisados três algoritmos que, ao contrário dos algoritmos apresentados 

anteriormente, funcionam como soluções de encaminhamento fixo alternado e encaminhamento adaptativo. 

3.2.1 Algoritmo não iterativo [44] 

Este algoritmo, categorizado de algoritmo de encaminhamento fixo alternado, calcula o caminho 

mais curto entre os nós fonte e destino, numa segunda etapa, remove certo número de caminhos que 

passem pela ligação mais carregada da rede, substituindo-os pelos segundos caminhos mais curtos dos 

respetivos pares de nós, utilizando o algoritmo de K-caminhos mais curtos de Yen. Desta forma pretende-se 

apenas reencaminhar um valor reduzido de caminhos de forma a aliviar ligeiramente a ligação mais 

carregada da rede. 

 

Figura 3.1 - Algoritmo de balanceamento de tráfego não iterativo;  

3.2.2 Algoritmo iterativo 

No algoritmo iterativo, categorizado de algoritmo de encaminhamento adaptativo, os caminhos mais 

curtos são calculados utilizando o algoritmo de Dijkstra, de seguida, às ligações mais carregadas da rede, é 

adicionado um custo extra e os caminhos mais curtos de Dijkstra são novamente calculados utilizando a 

nova matriz de custos. Este processo é repetido enquanto se verificarem melhorias no balanceamento da 

rede. 
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Figura 3.2 - Algoritmo de balanceamento de tráfego iterativo;  

3.2.3 Algoritmo K-caminhos mais curtos balanceado 

Tal como o algoritmo 3.2.1, K-caminhos mais curtos com ordenação é categorizado de algoritmo de 

encaminhamento fixo alternado, este algoritmo permite que, no caso de existência de vários caminhos mais 

curtos com o mesmo custo, seja escolhido o caminho ótico que permite uma carga de tráfego menor na 

ligação mais carregada nesse mesmo caminho. 
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Figura 3.3 - Algoritmo K-caminhos mais curtos balanceado; 

3.2.4 Simulação dos algoritmos de balanceamento 

O balanceamento de uma rede poderá ser quantificado pela diferença entre a carga da ligação mais 

carregada da rede (TMAX) e carga menos carregada (TMIN). Quanto menor for essa diferença, mais 

balanceada está a rede. 

Para comparar a performance destes algoritmos de balanceamento, serão colocados os resultados 

do algoritmo de Dijkstra (comparando a solução de encaminhamento fixo obtida na Secção 3.1.1 com os 

algoritmos adaptativos desta Secção), para as topologias irregulares tem-se então: 

 COST239D NSFNETD UBND COST239H NSFNETH UBNH 

DIJKSTRA 

DMAX 1386 4444 7200 1971 5727 8850 

DAVG 679 2263 3015 779 2520 3263 

HAVG 1,8 2,4 3,2 1,6 2,1 3 

TMAX 11 24 64 7 17 42 

TMIN 0 2 0 1 3 2 

NÃO 
ITERATIVO 

(3.2.1) 

DMAX 1386 4867 7200 1971 5727 8850 

DAVG 696 2421 3073 789 2652 3331 

HAVG 1,8 2,7 3,3 1,6 2,3 3,1 

TMAX 10 20 58 6 16 42 

TMIN 0 2 0 1 3 2 

ITERATIVO 
X1=2 X2=1,25 

(3.2.2) 

DMAX 1511 4879 7200 1594 5727 8850 

DAVG 699 2319 3094 717 2639 3263 

HAVG 1,6 2,3 3,1 1,6 2,2 3 
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TMAX 6 17 50 5 15 42 

TMIN 1 2 0 1 4 2 

ITERATIVO 
X1=1,10 X2=1 

(3.2.2) 

DMAX 1386 4444 7200 1594 5727 8850 

DAVG 679 2266 3020 728 2551 3259 

HAVG 1,7 2,5 3,2 1,6 2,1 3 

TMAX 9 23 58 6 15 39 

TMIN 0 2 0 1 3 2 

K-CAMINHOS 
BALANCEADO 

(3.2.3) 

DMAX - - - 1971 5727 8850 

DAVG - - - 763 2579 3195 

HAVG - - - 1,6 2,1 3 

TMAX - - - 6 15 41 

TMIN - - - 1 4 3 

Tabela 3.3- Resultados dos algoritmos de balanceamento (topologias irregulares); 

 Começando por observar os resultados do algoritmo Não Iterativo (3.2.1) na Tabela 3.3, pode-se 

concluir que, comparativamente ao algoritmo de Dijkstra (3.1.1), de forma geral há uma ligeira diminuição da 

carga de tráfego das ligações mais carregadas das redes, sem influenciar significativamente a distância 

máxima e distância média entre os pares de nós da rede. Esta melhoria é ainda menos significativa quando 

o número de saltos é utilizado como métrica de custo, sendo que para a rede UBN não ocorre nenhuma 

melhoria no balanceamento, tal pode ser explicado pela falta de adaptabilidade do algoritmo, que apenas 

opta por escolher o segundo caminho mais curto em vez do primeiro caminho mais curto em alguns dos 

pedidos que utilizem as ligações mais carregadas, caso este segundo caminho partilhe a mesma ligação 

mais carregada, não há melhoria no balanceamento, acabando por se aumentar a carga total da rede 

desnecessariamente. 

 A eficiência do algoritmo Iterativo (3.2.2) depende consideravelmente do valor atribuído às 

constantes X1 e X2. Por essa razão, para a simulação do algoritmo Iterativo foram testados vários valores 

para X1 e X2, sendo que para valores superiores a 2 o algoritmo torna-se muito instável e não ocorrem 

melhoramentos no balanceamento da rede. Na Tabela 3.3 são apresentados os valores que obtiveram 

melhores resultados, para ambas as métricas de custo. Nas três topologias foi conseguido um 

balanceamento muito significativo sem afetar muito a distância máxima e média dos caminhos óticos da 

rede. É também importante referir que, pelos resultados observados, conclui-se que a escolha dos valores 

X1 e X2 deve ter em consideração a métrica de custo utilizada, sendo que X1 e X2 mais elevados permitem, 

de forma geral, um melhor balanceamento da rede quando a distância é utilizada como métrica de custo, no 

entanto, os melhores resultados para o número de saltos como métrica de custo surgem com valores de X1 

e X2 mais reduzidos. Este fenómeno poderá ser explicado pela maior instabilidade na variação dos valores 

provocada pelo algoritmo, uma vez que numa rede em que cada transição de um nó para um dos seus nós 

vizinhos tem um custo unitário, caso isto seja alterado para uma ligação em particular, esta passará a ter um 

custo superior a todas as outras ligações, correndo o risco de passar de ligação mais utilizada a ligação 

menos utilizada. 
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 O algoritmo de K-caminhos mais curtos balanceado (3.2.3) foi apenas simulado para um cenário 

com número de saltos como métrica de custo, uma vez que este algoritmo apenas se limita a escolher o 

caminho que melhor balanceia a rede em caso de igualdade entre dois caminhos mais curtos, o que é muito 

incomum de acontecer no cenário em que se usa a distância como métrica de custo, e por essa razão, este 

algoritmo iria apresentar resultados iguais ao algoritmo de Dijkstra neste cenário. Para as simulações foi 

considerado K = 2 e uma estratégia de ordenação de caminhos SPF, considerando o número de saltos como 

métrica de custo, verificou-se uma ligeira melhoria no balanceamento da rede, e os resultados foram 

bastante semelhantes aos do algoritmo Iterativo (3.2.2). 

 Comparando os três algoritmos de balanceamento, analisando a Tabela 3.4, torna-se claro que para 

ambas as métricas de custo, o algoritmo Iterativo (3.2.2) é consideravelmente mais eficiente na tarefa de 

balanceamento das várias redes nos casos em que é usada a distância como métrica de custo, para as 

simulações recorrendo ao número de saltos como métrica de custo, tanto o algoritmo Iterativo como o 

algoritmo de K-caminhos mais curtos balanceado apresentam valores semelhantes. Sendo que em ambas 

as métricas de custo, o algoritmo não iterativo (3.2.1) apresenta os piores resultados. Aplicando os mesmos 

algoritmos às redes regulares, utilizando o número de saltos como métrica de custo, tem-se então: 

 CUBO TETRAEDRO DODECAEDRO 

DIJKSTRA 

HAVG 1,7 2,1 2,6 

TMAX 9 12 23 

TMIN 1 5 11 

NÃO 
ITERATIVO 

(3.2.1) 

HAVG 1,8 2,2 2,7 

TMAX 8 12 24 

TMIN 1 6 11 

ITERATIVO 
X1=1,10 X2=1 

(3.2.2) 

HAVG 1,7 2,1 2,6 

TMAX 7 11 21 

TMIN 2 6 11 

K-CAMINHOS 
BALANCEADO 

(3.2.3) 

HAVG 1,7 2,1 2,6 

TMAX 5 10 18 

TMIN 3 6 15 

Tabela 3.4 - Resultados dos algoritmos de balanceamento (topologias regulares);  

 Começando novamente pelo algoritmo Não Iterativo (3.2.1), segundo a Tabela 3.4, não são 

apresentadas grandes melhorias no balanceamento da rede, isto é, não foi possível reduzir 

significativamente a carga máxima da ligação mais carregada da rede, sendo que acaba por piorar o 

balanceamento para as duas redes de maior número de nós. Tal como para as redes irregulares, a 

incapacidade de adaptação do algoritmo é evidente, não contribuindo com melhorias no encaminhamento 

do tráfego da rede. Para as topologias regulares, o algoritmo iterativo (3.2.2) não apresenta melhorias muito 

significativos no balanceamento do tráfego, à semelhança das topologias irregulares, quando aplicada a 

métrica de custo do número de saltos, apenas ligeiras melhorias são obtidas. Sendo que os melhores 
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resultados surgem quando X1 e X2 são valores mais próximos e até iguais a 1, como o caso apresentado 

na Tabela 3.4. 

 Para as topologias regulares, o algoritmo K-caminhos com ordenação (3.2.3), com K = 2 foi o 

algoritmo que provou maiores melhorias no balanceamento do tráfego. Uma vez que estas redes apresentam 

um maior número de caminhos com o mesmo custo para cada par nó fonte-destino, como seria de esperar, 

este algoritmo permite escolher entre um maior número de caminhos, optando de forma objetiva, pelo 

caminho que permite o maior balanceamento do tráfego da rede. Como se pode observar na Tabela 3.4, 

todas as ligações da rede CUBO (regular de 8 nós) têm entre 3 e 5 unidades de tráfego a circular nas 

mesmas, valores muito próximos, que pressupõe de um bom balanceamento da rede. Cenários semelhantes 

são repetidos para as redes de 12 e 20 nós. As Figuras com a carga discriminada para cada ligação da rede 

encontram-se no ANEXO C, Figuras C.4, C.5 e C.6 para respetivamente às redes regulares de 8, 12 e 20 

nós. 

3.3 Ligações com capacidade limitada 

Como definido em 2.1, num cenário real, as ligações de fibra ótica estão limitados a uma certa 

capacidade de informação que conseguem encaminhar, ou seja, limite de quantidade de tráfego que a 

ligação suporta num determinado intervalo de tempo. Até agora, nos cenários estudados não foi imposto 

qualquer limite de capacidade, pretende-se agora analisar o problema de capacidade limitada. 

Cada grafo, definido como G (N, A, C), está limitado a um número máximo de capacidade em cada 

ligação (até agora considerado infinito), nesta Secção será estudado o valor de C mínimo (em OTU4) para 

o qual não se observam bloqueios de pedidos, para o mesmo cenário de tráfego analisado anteriormente. O 

algoritmo de encaminhamento utilizado será o algoritmo de Dijkstra, no entanto, de modo a impor uma 

capacidade máxima nas ligações, sempre que qualquer ligação atinja o limite de tráfego estipulado (C), essa 

ligação é retirada do grafo que descreve a topologia física da rede, ou seja, o custo para o tráfego atravessar 

essa mesma ligação passará a ser infinito, o algoritmo de encaminhamento poderá, portanto, ser 

considerado um algoritmo de encaminhamento adaptativo. 

Para cada cenário simulado, a capacidade máxima das ligações é limitada ao valor mínimo que 

permite o encaminhamento de todos os pedidos de tráfego. Abaixo deste valor de capacidade MCAP, 

ocorreriam bloqueio de pedidos de tráfego nas redes. 

 COST239D NSFNETD UBND COST239H NSFNETH UBNH 

DIJKSTRA 
(Sem limite de 
capacidade) 

DMAX 1386 4444 7200 1971 5727 8850 

DAVG 679 2263 3015 779 2520 3263 

HAVG 1,8 2,4 3,2 1,6 2,1 3 

TMAX 11 24 64 7 17 42 

TMIN 0 2 0 1 3 2 

DIJKSTRA 
(C = MCAP) 

DMAX 1386 8811 7350 1971 5727 8850 

DAVG 716 2667 3259 787 2571 3272 
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HAVG 1,7 2,5 3,3 1,6 2,2 3,1 

TMAX 5 17 35 4 14 35 

TMIN 1 3 0 2 4 2 

MCAP 5 17 35 4 14 35 

Tabela 3.5 - Resultados para capacidade limitada (topologias irregulares); 

Comparando os resultados obtidos na Tabela 3.5 para ambas as métricas de custo, distância (D) e 

número de saltos (H), conclui-se que a métrica de custo tem influência no valor mínimo de capacidade 

máxima imposto na rede. Sendo que a métrica de custo com o número de saltos permite capacidades 

ligeiramente mais reduzidas nas circunstâncias estudadas. Ou seja, a capacidade máxima (MCAP) mínima 

das ligações de uma rede necessária para evitar bloqueio de pedidos está dependente do algoritmo de 

encaminhamento escolhido. As Figuras com a carga discriminada para cada ligação da rede encontram-se 

no ANEXO C, Figuras C.1, C.2 e C.3 respetivamente para as redes COST239, NSFNET e UBN. Aplicando 

os mesmos algoritmos às redes regulares, utilizando o número de saltos como métrica de custo, tem-se 

então: 

 CUBO TETRAEDRO DODECAEDRO 

DIJKSTRA 
(Sem limite de 
capacidade) 

HAVG 1,7 2,1 2,6 

TMAX 9 12 23 

TMIN 1 5 11 

DIJKSTRA 
(C = MCAP) 

HAVG 1,7 2,1 2,6 

TMAX 6 11 19 

TMIN 2 6 13 

MCAP 6 11 19 

Tabela 3.6 - Resultados para capacidade limitada (topologias regulares); 

 Analisando as Tabelas 3.5 e 3.6, conclui-se que a limitação da capacidade das ligações da rede 

alinhada com o algoritmo de encaminhamento adaptativo, produz também um balanceamento do tráfego 

que circula na rede. 

 Comparando os resultados observados na Tabela 3.5 com os da Tabela 3.3 permite concluir que o 

algoritmo de encaminhamento com capacidade limitada permite um maior balanceamento das redes 

irregulares do que qualquer outro algoritmo de encaminhamento simulado anteriormente, no entanto, redes 

com menor grau de ligações nos nós, poderão ser bastante afetadas pela remoção de certos troços de fibra 

(devido à capacidade máxima), como é o caso da rede NSFNET, que, para a simulação que utiliza a distância 

como métrica de custo, a distância máxima necessária a percorrer por um caminho ótico quase duplicou. 

Para as redes regulares, comparando a Tabela 3.6 com a Tabela 3.4, conclui-se que o algoritmo dos K-

caminhos com balanceamento (K=2) (3.2.3) permite um maior balanceamento das redes. 
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4. Descrição do simulador de redes OTN 

Neste Capítulo é descrita a ferramenta implementada em MatLab adaptada de [25], utilizada para 

obter os resultados presentes no Capítulo 5, este software está dividido em dois módulos, Topology & 

Demand Generation e OTN Simulator, o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação foca-se 

principalmente no segundo módulo, sendo que para o primeiro só foram alterados pequenos detalhes. 

4.1 Primeiro módulo de simulação - “Topology & Demand Generation” 

No primeiro módulo, “Topology & Demand Generation”, para a rede escolhida, são gerados os 

recursos da rede (interfaces de linha, comprimentos de onda disponíveis, etc.) assim como o tráfego 

incremental ODU (descrito na Secção 2.2), composto por pedidos de tráfego gerados aleatoriamente pelos 

vários nós da rede. 

Após a escolha da topologia física, surgirá a primeira GUI (Graphical User Interface), correspondente 

à seleção de características e recursos da rede, contendo vários parâmetros que o utilizador deverá escolher 

consoante o cenário desejado. Estes parâmetros são o número de comprimentos de onda disponíveis, débito 

de linha ou capacidade de cada comprimento de onda (débito OTU), alcance máximo de transmissão e 

redução do mesmo a cada salto, rácio de adição / extração para todos os nós da rede, estratégia de 

colocação de interfaces de linha e tipo de ROADM utilizado. 

 

Figura 4.1 - Seleção de características e recursos da rede (GUI); 

 Após submeter a primeira GUI (Figura 4.1), será apresentada uma segunda (Figura 4.2), relativa aos 

pedidos de tráfego, onde poderão ser selecionados os tipos de sinais utilizados (ODU-0, ODU-1, ODU-2, 

ODU-3, ODU-4, ODU-5) assim como o respetivo número de pedidos de cada tipo. Poderá também ser 

escolhida a estratégia multiperíodo a adotar sob o tráfego incremental, tendo como opções a estratégia de 
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planeamento sob todos os períodos (All periods planning), planeamento incremental (Incremental Planning) 

e planeamento de fim de vida (End of Life planning) (introduzidos na Secção 2.7). Finalmente são 

selecionados o número de períodos de cada simulação assim como o número de simulações corridas pelo 

software. 

 

Figura 4.2 - Pedidos de tráfego e aproximação multiperíodo (GUI); 

Após ser terminado o processo de preenchimento da segunda GUI (Figura 4.2), são gerados os 

ficheiros de output e o primeiro módulo de simulação termina.  

 

Figura 4.3 - Ficheiro de output NetInfo, simulação da topologia física COST239; 
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O ficheiro de output NetInfo reserva as características da rede, como o número de comprimentos de 

onda disponíveis na fibra, débito da linha (débito ODU), alcance máximo de transmissão, redução do alcance 

de transmissão a cada salto e número de interfaces de linha de cada nó como apresentado na Figura 4.3, 

estes valores são constantes e não poderão ser alterados no segundo módulo de simulação. 

 

Figura 4.4 - Ficheiros de output (TrafficLoad) para as diferentes estratégias multiperíodo ((a) All Period Planning, (b) 
Incremental Planning, (c) End of Life Planning) para um cenário com três períodos; 

Para cada estratégia multiperíodo são criados os ficheiros que contêm a carga de tráfego 

correspondente a cada iteração dessa mesma estratégia, de acordo com a Figura 4.4. 

 

Figura 4.5 - Exemplo de ficheiro de output (TrafficLoad); 

Cada ficheiro que contém a carga de tráfego (TrafficLoad) inclui também o número total de pedidos 

de tráfego, número de débitos ODU utilizados e a lista de pedidos de tráfego. Para cada pedido de tráfego 

presente nesta lista é apresentado o respetivo período de chegada, duração, débito ODU, nó emissor e nó 

recetor. 
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4.2 Segundo módulo de simulação - “OTN Simulator” 

No segundo módulo, “OTN Simulator”, são simulados os pedidos de tráfego incremental (gerados 

no módulo anterior) utilizando estratégias de planeamento multiperíodo, consoante o cenário escolhido pelo 

utilizador no primeiro módulo. 

 

Figura 4.6 - Fluxograma dos parâmetros de simulação do tráfego; 
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Após selecionar a topologia da rede, já simulada no módulo anterior, o utilizador terá à sua escolha 

alguns parâmetros de simulação, também ilustrados no fluxograma da Figura 4.6. A zona sombreada a 

vermelho corresponde às novas opções adicionadas ao software desenvolvidas no âmbito desta dissertação. 

Numa primeira fase o utilizador poderá escolher a estratégia de multiperíodo (planeamento sob todos 

os períodos, incremental ou fim-de-vida). De seguida, o utilizador poderá selecionar a métrica de custo para 

o encaminhamento (número de saltos, distância ou degradação do sinal) a adotar e nível de resiliência da 

rede. Poderá não ser aplicada qualquer estratégia de resiliência ou utilizar estratégias de proteção dedicada 

1+1 e / ou restauro partilhado pré-planeado, tanto a nível ODU como a nível OCh, as quais serão 

pormenorizadas na Secção 4.3.2. 

Para redes com resiliência, poderá ser selecionado o rácio de pedidos de tráfego que auferem 

proteção e/ou restauro relativamente ao número total de pedidos gerados e o tipo de algoritmo utilizado para 

encaminhamento do caminho de serviço e do caminho de proteção disjuntos, detalhados na Secção 4.3.3. 

Poderá também ser escolhido o número de caminhos candidatos entre cada par de nós da rede, 

podendo ser adotada uma estratégia de encaminhamento pelo caminho mais curto (SPR) ou 

encaminhamento fixo alternado (FAR) com o número de caminhos à escolha do utilizador. No caso de uma 

rede com resiliência, poderão ser ordenados de quatro formas distintas:  

• Caminhos de serviço mais curtos primeiro; 

• Caminhos de proteção mais curtos primeiro; 

• Caminhos de restauro mais curtos primeiro; 

• Menor soma do custo de todos os caminhos primeiro. 

Para redes sem resiliência, é possível selecionar o critério para a determinação de caminhos óticos 

candidatos ao encaminhamento do pedido de tráfego durante o processo de agregação. Poderão ser 

escolhidos um total de quatro critérios de seleção de caminhos óticos candidatos: 

1. Caminhos óticos estáticos de extremo a extremo pré-estabelecidos; 

2. Quaisquer caminhos óticos, sem limitações; 

3. Quaisquer caminhos óticos com limitação do número de regenerações imposto pelo software; 

4. Quaisquer caminhos óticos com limitação do número de regenerações imposto pelo utilizador. 

O primeiro critério define que os caminhos óticos estão restritos aos caminhos estáticos gerados 

durante o processo de encaminhamento entre todos os pares de nós. A segunda estratégia permite o uso 

de quaisquer caminhos óticos de forma a encaminhar o tráfego desde o nó fonte até ao nó destino, a terceira 

e quarta estratégia são semelhantes à segunda, no entanto impõe limite no número de regenerações 

efetuadas, ou seja, limita o número de caminhos óticos nos quais o tráfego pode ser encaminhado até ao nó 

destino [25]. 
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No entanto, para as redes com resiliência, o critério para a determinação de caminhos óticos 

candidatos ao encaminhamento do pedido de tráfego durante o processo de agregação utilizado é sempre 

o de caminhos óticos estáticos de extremo a extremo pré-estabelecidos, isto porque o encaminhamento com 

resiliência necessita de respeitar a disjunção entre o caminho de serviço e os caminhos de backup, o que 

não é garantido nas restantes estratégias. 

Por fim, a cada período de simulação o utilizador poderá alterar o tráfego previsto para o próximo 

período de simulação, esta opção não será explorada nesta dissertação, as simulações utilizarão sempre o 

tráfego previsto pelo módulo anterior. 

Após o preenchimento de todos os parâmetros por parte do utilizador, toda a informação é 

processada pelo software e é iniciada a simulação da rede OTN com os pedidos gerados no módulo anterior. 

À medida que a simulação é executada, são impressos no terminal do programa os resultados obtidos para 

cada período. 

 

Figura 4.7 - Simulação de uma rede com proteção a nível OCh (Período 1 – terminal); 

 Os resultados impressos no terminal (Figura 4.7) incluem o número total de caminhos óticos, número 

total de interfaces de linha, somatório de comprimentos de onda ocupados em cada ligação e número de 

pedidos de tráfego bloqueados na rede no respetivo período de simulação. Outros exemplos e explicação 

da contagem dos vários parâmetros são apresentados no Anexo E. 
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Figura 4.8 - Simulação de uma rede com proteção a nível OCh; 

Para cada período de simulação é gerado um ficheiro de output que contém a informação detalhada 

do encaminhamento de cada pedido de tráfego desse mesmo período. Este ficheiro contém a lista de 

pedidos, respetivos caminhos atribuídos, nível de resiliência e débito ODU, a lista de encaminhamento para 

cada pedido com os detalhes do caminho ótico criado, comprimento de onda e interfaces de linha atribuídas 

(numeradas), e finalmente a lista completa de caminhos óticos que circulam na rede durante o período em 

análise, com o seu respetivo tipo (serviço, proteção ou restauro), comprimento de onda, caminho, ocupação 

(pedidos ODU que transporta), interfaces de linha utilizadas e pedidos de tráfego transportados (exemplo 

ilustrado na Figura 4.8). 
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Figura 4.9 - Fluxograma de funcionamento do segundo módulo 

 O fluxograma da Figura 4.9 apresenta de forma simplificada o funcionamento do segundo módulo 

de simulação. Numa fase inicial é importada a rede simulada no módulo anterior, são selecionados os 

parâmetros de input (ilustrados na Figura 4.6), são inicializados os parâmetros de simulação, calculadas as 

rotas de encaminhamento para cada par de nós da rede. Após a fase inicial, é iniciada a fase de simulação, 

para cada iteração da estratégia multiperíodo são ordenados todos os pedidos de tráfego dessa iteração, 

onde a prioridade é dada a pedidos de maior débito binário (LF) e no caso de igual débito, é dada prioridade 

a pedidos com o menor caminho mais curto (SPF). São depois encaminhados todos os pedidos de tráfego 

um a um de forma ordenada e sequenciada. O processo de encaminhamento é apresentado com maior 

detalhe na Figura 4.11. 

4.3 Encaminhamento e mapeamento do tráfego cliente 

 Nesta Secção são examinados os processos de encaminhamento, mapeamento e agregação do 

tráfego, estratégias de seleção de caminhos óticos e estratégias de resiliência presentes no software de 

simulação de redes OTN.  

4.3.1 Mapeamento e agregação do tráfego 

 Na ferramenta implementada, admite-se que os pedidos de tráfego de cliente possuam um débito 

inferior ou igual ao débito da linha. No primeiro caso, sendo o débito inferior, como se pode observar no 

fluxograma da Figura 4.9, os ODUs são agregados com o objetivo de preencher a capacidade da fibra mais 

eficientemente. A agregação dos ODUs funciona através de uma estratégia de agregação flexível, permitindo 
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o agrupamento de qualquer conjunto de pedidos de tráfego de diferentes débitos (ou granularidades) desde 

que não seja ultrapassada a capacidade máxima do caminho ótico. No segundo caso, em que o débito do 

pedido corresponde ao débito da linha, é efetuado um mapeamento direto do tráfego, ou seja, é estabelecido 

um novo caminho ótico unicamente para transportar o tráfego desse pedido, não havendo agregação de 

ODUs [25]. Ambos os casos de mapeamento estão ilustrados de forma simplificada na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Mapeamento direto (esquerda) e agregação do tráfego com multiplexagem flexível (direita) (adaptado de 

[25]); 

  

O bloqueio de um pedido de tráfego corresponde ao não encaminhamento do mesmo e ocorre 

quando há falta de recursos na rede para o encaminhar. Um bloqueio pode acontecer por três razões, 

inexistência de comprimento de onda disponível em uma ou mais ligações do caminho ótico, 

indisponibilidade de interfaces de linha no nó emissor ou recetor ou ausência de ligação entre o nó emissor 

e o recetor (custo de ligação infinito). 

No caso de ser um pedido com resiliência (proteção e / ou restauro), a falta de recursos para 

encaminhar qualquer um dos caminhos óticos (serviço e proteção e / ou restauro) deste pedido, leva ao 

bloqueio do pedido. Por exemplo, no caso de um pedido de tráfego com proteção 1+1 a nível OCh, mesmo 

que haja recursos para o encaminhamento do caminho ótico de serviço, caso não existam recursos 

disponíveis para o encaminhamento do caminho ótico de proteção, a pedido é bloqueado. 

O processo de verificação de recursos disponíveis é o segundo passo no encaminhamento de cada 

pedido de tráfego, sendo o primeiro a comparação do débito ODU do pedido em comparação ao débito da 

rede. Na Figura 4.11 é representado o fluxograma do funcionamento do mapeamento do tráfego cliente. 
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Figura 4.11 - Fluxograma do processo de mapeamento do tráfego; 

 No mapeamento direto, os caminhos estáticos disponíveis para o encaminhamento do pedido são 

analisados sequencialmente (K caminhos no caso de encaminhamento FAR e apenas um caminho no caso 

SPR). Após a escolha do caminho estático, são atribuídos os comprimentos de onda e reservadas as 

interfaces de linha nos nós limítrofes do caminho ótico. 

No mapeamento de ODUs de menor ordem, ao analisar o pedido de tráfego, sabendo o par de nós 

origem e destino do mesmo, analisam-se os caminhos óticos previamente estabelecidos na rede por ODUs 

de menor ordem (ordem inferior ao débito da linha), no próximo passo, é efetuada uma procura de 

capacidade disponível nos caminhos óticos existentes cuja origem e destino coincidam com os do pedido 

para incluir o novo pedido. Existindo capacidade num dos caminhos óticos, então, o novo pedido é incluído 

nesse mesmo caminho ótico existente. Caso não exista nenhum caminho ótico disponível para transportar 

o novo pedido, verifica-se a existência recursos na rede para a criação de um novo caminho ótico que 

albergue este mesmo pedido. Por fim, não havendo recursos na rede disponíveis, considera-se que não 

existe uma solução de encaminhamento para o pedido e este é bloqueado [25]. 

4.3.2 Estratégias de resiliência 

 O mapeamento de ODUs com resiliência é ligeiramente mais complexo, como foi referido 

anteriormente, a ferramenta desenvolvida tem disponíveis seis opções diferentes de resiliência: 
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1. Proteção 1+1 na camada ODU; 

2. Restauro partilhado e pré-planeado na camada ODU; 

3. Proteção 1+1 na camada ODU e Restauro partilhado e pré-planeado na camada ODU; 

4. Proteção 1+1 na camada OCh; 

5. Restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh; 

6. Proteção 1+1 na camada OCh e Restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh. 

Tal como numa rede sem resiliência, para as redes com resiliência, são determinados os caminhos 

entre todos os pares de nós da rede, no entanto, para o segundo caso, são determinados os caminhos de 

serviço e de proteção e / ou restauro disjuntos entre si. 

Antes do encaminhamento de qualquer pedido, é verificada a existência de recursos (interfaces de 

linha, comprimento de onda) disponíveis na rede que suportem o encaminhamento do mesmo (consoante a 

estratégia), tanto para o caminho de serviço e como de proteção e/ou restauro. 

Apenas se existirem recursos disponíveis para o encaminhamento do pedido, tanto no caminho de 

serviço como no de proteção e/ou restauro, a comunicação é estabelecida, caso contrário o pedido é 

bloqueado na totalidade. 

Analisando o primeiro caso, a proteção 1+1 na camada ODU, pretende-se proteger a trama ODU a 

nível elétrico, ou seja, após a verificação de recursos disponíveis procede-se ao encaminhamento das tramas 

ODU de serviço e de proteção. No caso do débito ODU ser igual ao débito da linha, são criados caminhos 

óticos para cada um dos caminhos (serviço e proteção) cada um com as respetivas interfaces de linha e 

comprimentos de onda independentes, que alberguem estas tramas ODU. Para débitos ODU inferiores ao 

débito de linha, para cada uma das tramas é verificada a existência de caminhos óticos que possam os 

possam encaminhar, respeitando a rota pré-estabelecida do pedido, caso não existam caminhos óticos 

disponíveis, são estabelecidos novos caminhos óticos para transportar estes pedidos. 

 

Figura 4.12 - Proteção na camada ODU (esquema simplificado); 
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 O restauro partilhado e pré-planeado na camada ODU, tal como na proteção 1+1 na camada ODU, 

visa proteger a trama ODU a nível elétrico. No entanto, esta estratégia permite a partilha de recursos de 

restauro, tramas ODU de restauro poderão ocupar os mesmos recursos num caminho ótico caso os critérios 

de disjunção sejam verificados. Ou seja, antes de cada trama ODU de restauro ser encaminhada, de todos 

os caminhos óticos são retiradas virtualmente todas as tramas ODU de restauro que possam partilhar 

recursos com a nova trama, possibilitando a partilha de recursos de restauro do novo pedido com os recursos 

de restauro de pedidos anteriormente inseridos na rede. 

 

Figura 4.13 - Restauro partilhado e pré-planeado na camada ODU (esquema simplificado); 

 A proteção 1+1 e restauro partilhado e pré-planeado na camada ODU permite a implementação 

simultânea das duas estratégias anteriores de forma semelhante, no entanto, para além do caminho de 

serviço, existe também um caminho de proteção e um caminho de restauro, todos disjuntos entre si. Desta 

forma a trama ODU torna-se resiliente a uma dupla falha na rede, tendo ao seu dispor um terceiro caminho 

alternativo pelo qual a trama ODU poderá ser encaminhada. 

 No caso da proteção 1+1 na camada OCh, tenciona-se proteger o caminho ótico OCh. Sempre que 

é estabelecido um caminho ótico é também criada uma réplica do mesmo (que contém os mesmos pedidos 

de tráfego) que é encaminhada pelo caminho disjunto (pré-estabelecido), ambos os caminhos óticos (serviço 

e proteção) partilham as interfaces de linha, tanto no nó emissor como no nó recetor e ambos os caminhos 

óticos possuem o mesmo comprimento de onda. 
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Figura 4.14 - Proteção na camada OCh (esquema simplificado); 

 Para o restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh, tal como no caso anterior, impõe-se a 

proteção do caminho ótico OCh. Para cada caminho ótico estabelecido é também planeado o 

encaminhamento do respetivo caminho ótico de restauro, que, permite a partilha de recursos de restauro, 

desta vez na camada OCh, ou seja, antes do encaminhamento do caminho ótico de restauro, são retirados 

virtualmente todos os caminhos óticos que cumpram os critérios de disjunção, possibilitando a partilha dos 

recursos de restauro na camada OCh do novo caminho ótico com os caminhos óticos de restauro 

anteriormente inseridos na rede. O caminho ótico de serviço e o caminho ótico de restauro partilham as 

interfaces de linha, no entanto, como referido no Capítulo 2, sendo o caminho ótico permutado para o modo 

restauro através dos ROADMs, poderá também ser reprogramado para um comprimento de onda diferente, 

sendo que não terão obrigatoriamente de utilizar o mesmo comprimento de onda.  

 

Figura 4.15 - Restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh (esquema simplificado); 
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 Por fim, a proteção 1+1 e restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh, permitem a 

implementação simultânea das duas estratégias referidas anteriormente. Neste cenário, para cada caminho 

ótico de serviço existe também um caminho ótico de proteção e um caminho ótico de restauro disjuntos entre 

si. Tornando o caminho ótico resiliente a uma falha dupla na rede, pela possibilidade de utilização de um 

terceiro caminho alternativo pelo qual o(s) pedido(s) possa(m) ser encaminhado(s). 

4.3.3 Algoritmos de encaminhamento com disjunção 

Já mencionados no Capítulo 2, os algoritmos de encaminhamento disjunto utilizados na ferramenta 

de simulação são o algoritmo Two-Step Dijkstra com ligações disjuntas [32], Two-Step Dijkstra com nós 

disjuntos [32] e o algoritmo de Suurballe e Tarjan [34], todos os algoritmos são incluídos no Anexo B. 

O algoritmo Two-Step Dijkstra com ligações disjuntas [32] permite a descoberta do caminho de 

serviço mais curto e respetivo caminho de proteção ou restauro com ligações disjuntas, tornando o pedido 

resiliente a falhas de ligações. O software também disponibiliza a opção de utilizar o algoritmo de K-caminhos 

mais curtos de Yen aliado a este algoritmo, o que permite a obtenção dos K-caminhos mais curtos e seus 

respetivos caminhos de proteção ou restauro com ligações disjuntas. 

O algoritmo Two-Step Dijkstra com nós disjuntos [32] permite a descoberta do caminho de serviço 

mais curto e respetivo caminho de proteção ou restauro com nós disjuntos, tornando o pedido resiliente a 

falhas que ocorram nos nós intermédios do caminho ótico que alberga o pedido de tráfego. O software 

também disponibiliza a opção de utilizar o algoritmo de K-caminhos mais curtos de Yen aliado a este 

algoritmo, o que permite a obtenção dos K-caminhos mais curtos e seus respetivos caminhos de proteção 

ou restauro com nós disjuntos. 

O algoritmo de Suurballe e Tarjan [34] permite a descoberta do ciclo mais curto entre o nó emissor 

e o nó recetor, isto é, o par de caminhos disjuntos em ligação com a menor soma de custos, atribuídos ao 

caminho de serviço e caminho de proteção ou restauro. 

4.4. Indisponibilidade na rede 

Ainda no segundo módulo, após a simulação do encaminhamento dos pedidos de tráfego na rede, 

o utilizador poderá efetuar o cálculo da disponibilidade e indisponibilidade dos canais de comunicação 

estabelecidos. 

A indisponibilidade de cada canal de comunicação é uma medida da sua vulnerabilidade a possíveis 

falhas na rede, permitindo avaliar a eficiência dos mecanismos de resiliência utilizados. A indisponibilidade 

dos canais de comunicação estabelecidos é calculada baseada nos vários elementos pelos quais o caminho 

circula. Para este cálculo tem-se como base os seguintes pressupostos (semelhantes a [42]): 

• Cada elemento da rede encontra-se num de dois estados: serviço ou falha; 
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• As falhas em cada elemento da rede são independentes das falhas nos restantes elementos; 

• Apenas falhas singulares, duplas ou triplas são consideradas por serem as que ocorrem com maior 

probabilidade e por essa razão terem mais impacto na disponibilidade; 

• O tempo médio de reparação (MTTR) e tempo médio entre falhas (MTBF) são processos 

independentes e sem memória. 

Os elementos tidos em consideração para o cálculo da indisponibilidade são as interfaces de linha, 

ROADMs, amplificadores óticos, e fibra ótica. Para cada elemento, o utilizador poderá inserir o valor de 

MTBF e MTTR desejado para os cálculos, no caso dos amplificadores o utilizador poderá também escolher 

o espaçamento entre cada um. Para a fibra ótica, em vez de MTBF o utilizador deverá introduzir o valor de 

CCut (distância de cabo de fibra ótica que resulta em média numa falha por ano). 

Após a seleção de todos os valores necessários, são imprimidos no terminal os valores de 

indisponibilidade dos canais de comunicação com maior e menor indisponibilidade da rede, expresso em 

número de horas ou minutos por ano. 

 

Figura 4.16 - Exemplo de composição dos vários elementos considerados nos cálculos de indisponibilidade 

Na diretoria de resultados da simulação é também criado um novo ficheiro de output (Availability) 

que contém os valores de disponibilidade dos diferentes elementos da rede, disponibilidade total em cada 

troço de fibra e disponibilidade de cada pedido de tráfego encaminhado (exemplo ilustrado na Figura 4.17). 

Exemplos dos cálculos de disponibilidade para as várias estratégias de resiliência de podem ser consultados 

no Anexo F. 
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Figura 4.17 - Exemplo de resultados de disponibilidade (ficheiro Availability); 
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5. Simulações do software OTN 

Foram realizadas várias simulações para as três topologias físicas irregulares presentes no Anexo 

A (COST239, NSFNET e UBN). Para todas as simulações foram utilizados os seguintes parâmetros: 

• Débito de linha: OTU-4 (100Gb/s); 

• Alcance máximo de transmissão: 10000 km (apesar dos valores típicos rondarem os 2000 km, para 

estas simulações pretende-se evitar o uso de regeneração); 

• Redução do alcance de transmissão a cada salto: 80 km; 

• Rácio de adição e extração para todos os nós da rede: Igual, 100%; 

• Estratégia de colocação de interfaces de linha: Uniforme; 

• Arquitetura ROADM: Colorless & Directionless & Contentionless (CDC); 

• Número de períodos: 3; 

• Número de simulações: 1; 

• Tipos de sinais utilizados nos pedidos de tráfego: 

▪ ODU-2: 1000 pedidos; 

▪ ODU-3: 200 pedidos; 

▪ ODU-4: 20 pedidos; 

• Período inicial da simulação: 1; 

• Último período da simulação: 3; 

• Escolha do critério de custo: Degradação do sinal ótico; 

• Rácio de pedidos de tráfego com proteção / resiliência: 1; 

• Algoritmo de encaminhamento com disjunção: Two-Step Dijkstra com ligações disjuntas; 

• Estratégia de escolha de caminhos óticos candidatos para o encaminhamento dos pedidos de 

tráfego: caminhos óticos extremo a extremo pré-computados; 

• Opção de mudar o tráfego previsto na rede: Não; 

5.1 Análise de resultados para diferentes estratégias de resiliência 

Numa primeira análise pretende-se comparar a alocação de recursos com as diferentes estratégias 

de resiliência para as diferentes topologias. Para as várias simulações foram considerados um total de 120 

comprimentos de onda por fibra bidirecionais (para evitar bloqueio de pedidos de tráfego por falta de 

comprimentos de onda e / ou interfaces de linha, relembra-se que o número de interfaces de linha é calculado 

baseado no número de comprimentos de onda de cada ligação no primeiro módulo de simulação), com 

planeamento sob todos os períodos e utilizando a estratégia de encaminhamento fixo alternado (com K=3). 

Começa-se por analisar a topologia física COST239: 
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Figura 5.1 - Número total de interfaces de linha alocadas para cada estratégia de resiliência (COST239); 

Na Figura 5.1 representa-se o número de interfaces de linha (cuja função é detalhada na Secção 

2.4) requeridas para os diferentes esquemas de proteção. Analisando a figura, verifica-se que as estratégias 

de resiliência a nível ODU requerem a alocação de maior número de interfaces, que, ao contrário das 

estratégias de resiliência a nível OCh, não reutilizam as interfaces de linha de serviço para os recursos de 

backup. Pela razão anterior é necessária a alocação de interfaces de linha para o caminho de proteção e / 

ou para o caminho de restauro. 

 

Figura 5.2 - Número médio de comprimentos de onda alocados por ligação para cada estratégia de resiliência 
(COST239); 

Na Figura 5.2 representa-se o número médio de comprimentos de onda por ligação (bidirecionais) 

para as diferentes estratégias de resiliência. Através do número médio de comprimentos de onda por ligação 

alocados, calculado através do somatório de todos os comprimentos de onda alocados por casa ligação 

(contagem exemplificada no Anexo E) a dividir pelo número de ligações unidirecionais da topologia física, 

pretende-se quantificar o grau de ocupação da rede, resultante da implementação das várias estratégias. 

Comparativamente à estratégia sem resiliência, verificou-se um grande aumento do número médio de 

comprimentos de onda por ligação, causado pela quantidade de recursos alocados para os caminhos óticos 

de proteção e / ou restauro. Comparando as proteções a nível ODU e a nível OCh, verifica-se que o número 

médio de comprimentos de onda por ligação é muito semelhante, isto porque na prática o sinal de serviço é 
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duplicado para ambos os esquemas de proteção, no caso da proteção ODU duplicam-se as tramas ODU e 

no caso da proteção OCh duplicam-se os caminhos óticos. No entanto, no caso do restauro partilhado e pré-

planeado, constata-se que o número médio de comprimentos de onda por ligação é significativamente 

inferior quando usado na camada OCh, resultado dos requisitos para partilha de recursos que no caso do 

restauro a nível ODU são mais restritos pois exigem interfaces de linha nos limites dos subcaminhos para 

que possam ser partilhados pelos recursos de restauro (consultar Anexo E). 

  

Figura 5.3 - Número total de comprimentos de onda alocados para cada estratégia de resiliência (COST239); 

Para a simulação anterior, não se verificou a ocorrência de bloqueio de pedidos de tráfego para as 

várias estratégias de resiliência. Pelo que todas as simulações apresentadas para as várias estratégias 

apresentam exatamente o mesmo cenário de tráfego cliente. O número total de pedidos de tráfego no 

primeiro, segundo e terceiro período foram respetivamente 382, 796 e 1220. Analisando a Figura 5.3 poderá 

ser verificado o número total de comprimentos de onda distintos requeridos para cada estratégia de 

resiliência. Como seria esperado as estratégias que requerem maior número de comprimentos de onda são 

as estratégias de proteção e restauro simultâneo. A solução de resiliência que verifica menor número de 

comprimentos de onda alocados é o restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh (consequência da 

partilha de recursos de restauro que permite a reutilização de comprimentos de onda). Em seguida, faz-se 

uma análise semelhante para a topologia física NSFNET: 

 

Figura 5.4 - Número total de interfaces de linha alocadas para cada estratégia de resiliência (NSFNET); 
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Figura 5.5 - Número médio comprimentos de onda alocados por ligação para cada estratégia de resiliência (NSFNET); 

 

Figura 5.6 - Número total de pedidos de tráfego bloqueados para cada estratégia de resiliência (NSFNET); 

Nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 são apresentados respetivamente, o número total de interfaces de linha, 

número médio de comprimentos de onda alocados por ligação (bidirecionais), e número total de pedidos de 

tráfego bloqueados para cada período e para cada estratégia de resiliência, para a topologia física NSFNET. 

Verifica-se na Figura 5.6 a ocorrência de bloqueio nas estratégias de proteção e restauro partilhado 

e pré-planeado tanto na camada ODU como na camada OCh (ODU P&R e OCh P&R). O grau de nó mínimo 

da topologia física da rede NSFNET é igual a 2 (Tabela A.1), o que impossibilita a existência de três caminhos 

disjuntos para certos pedidos de tráfego (exigido pelas estratégias de proteção e restauro partilhado pré-

planeado) levando ao bloqueio do pedido independentemente do número de interfaces e comprimentos de 

onda disponíveis na rede. O número total de pedidos de tráfego no primeiro, segundo e terceiro período 

foram respetivamente 382, 796 e 1220. 

Excetuando o cenário de bloqueio verificado para esta rede nos cenários de proteção e restauro 

partilhado e pré-planeado, os resultados obtidos para as diferentes estratégias de resiliência demonstram 

relações entre si semelhantes às observadas para a topologia COST239. Por fim, fazendo uma análise 

idêntica para a topologia física UBN: 
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Figura 5.7 - Número total de interfaces de linha alocadas para cada estratégia de resiliência (UBN); 

 

Figura 5.8 - Número médio comprimentos de onda alocados por ligação para cada estratégia de resiliência (UBN); 

 

Figura 5.9 - Número total de pedidos de tráfego bloqueados para cada estratégia de resiliência (UBN); 

Nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 são apresentados respetivamente, o número total de interfaces de linha, 

número médio de comprimentos de onda (bidirecionais) alocados por ligação, e número total de pedidos de 

tráfego bloqueados para cada período e para cada estratégia de resiliência, para a topologia física UBN. 
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Mais uma vez, verifica-se a ocorrência de bloqueio de pedidos de tráfego para as estratégias de 

proteção e restauro na rede UBN (Figura 5.9). O grau de nó mínimo desta topologia física é também igual a 

2 (Tabela A.1) pelo que, à semelhança da rede NSFNET, são bloqueados pedidos de tráfego devido à 

inexistência de três caminhos disjuntos entre si para certos pedidos de tráfego. O número total de pedidos 

de tráfego no primeiro, segundo e terceiro período foram respetivamente 420, 826 e 1220. 

 Para todas as topologias físicas analisadas verifica-se o mesmo padrão de relação entre as 

diferentes estratégias de resiliência. As estratégias de proteção na camada ODU e de restauro partilhado e 

pré-planeado mesma camada requerem aproximadamente a alocação do dobro das interfaces de linha 

comparativamente ao cenário sem resiliência e aos cenários de proteção na camada OCh e restauro 

partilhado e pré-planeado na camada OCh. Quanto ao número médio de comprimentos de onda por ligação 

alocados, a estratégia de proteção na camada ODU e a estratégia de proteção na camada OCh apresentam 

sempre resultados muito próximos uma da outra. Comparativamente às estratégias de proteção, as 

estratégias de restauro permitem uma redução do número médio de comprimentos de onda por ligação 

alocados, derivado de possibilitarem partilha de ligações, sendo que a diferença é mais acentuada para o 

restauro partilhado e pré-planeado na camada OCh (consultar Anexo E). 

5.2 Análise do bloqueio para diferentes estratégias de encaminhamento e de 

resiliência 

Pretende-se agora analisar as diferenças de bloqueio de pedidos de tráfego impostas pela utilização 

de diferentes estratégias de encaminhamento para um planeamento sob todos os períodos nas várias 

topologias físicas irregulares estudadas. 

Para estas simulações, diminuiu-se o número total de comprimentos de onda por fibra ótica para 30 

(bidirecionais) de forma a reduzir os recursos da rede e, por consequência, aumentar o bloqueio. Foram 

consideradas as estratégias de encaminhamento pelo caminho mais curto (SPR) e encaminhamento fixo 

alternado com K=3 (FAR) utilizando o algoritmo Two-Step Dijkstra com ligações disjuntas. As Tabelas 5.1, 

5.2 e 5.3 apresentam o número total de pedidos de tráfego bloqueados para todas as estratégias de 

resiliência, a cada período de simulação respetivamente para as redes COST239, NSFNET e UBN. 

COST239 

Estratégias de resiliência 
SPR FAR (K=3) 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3 

Sem resiliência 0 0 0 0 0 0 

Proteção ODU 0 26 370 0 26 289 

Restauro ODU 0 18 298 0 18 204 

Proteção e Restauro ODU 0 107 503 0 92 430 

Proteção OCh 0 22 116 0 0 22 

Restauro OCh 0 0 100 0 0 23 

Proteção e Restauro OCh 6 156 335 1 31 141 

Tabela 5.1 - Número de pedidos de tráfego bloqueados a cada período de simulação (rede COST239); 
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Excetuando os casos em que o número de pedidos de tráfego bloqueados foi igual para ambos os 

algoritmos de encaminhamento, o encaminhamento fixo alternado com K=3 permitiu um menor bloqueio dos 

pedidos de tráfego, esta diferença é mais evidente no terceiro período de cada simulação para as diferentes 

estratégias de resiliência. O número total de pedidos de tráfego no primeiro, segundo e terceiro período 

foram respetivamente 420, 826 e 1220. 

NSFNET 

Estratégias de resiliência 
SPR FAR (K=3) 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3 

Sem resiliência 0 54 252 0 13 207 

Proteção ODU 59 372 800 31 349 722 

Restauro ODU 42 308 682 21 276 588 

Proteção e Restauro ODU 164 574 925 134 423 810 

Proteção OCh 60 205 466 17 139 394 

Restauro OCh 19 237 626 7 205 531 

Proteção e Restauro OCh 157 505 905 132 415 799 

Tabela 5.2 - Número de pedidos de tráfego bloqueados a cada período de simulação (rede NSFNET); 

 Comparativamente à rede COST239, a rede NSFNET, para igual número de pedidos de tráfego, 

apresenta uma quantidade de pedidos bloqueados muito superior, tal poderá ser explicado pelas diferenças 

nas topologias físicas destas redes, sendo que o grau de nó médio da rede NSFNET é significativamente 

inferior ao da rede COST239 (valores apresentados na Tabela A.1). O número total de pedidos de tráfego 

no primeiro, segundo e terceiro período foram respetivamente 434, 824 e 1220. 

Quanto ao número de pedidos de tráfego bloqueados, mais uma vez, o encaminhamento fixo 

alternado com K=3 permitiu um decréscimo significativo face ao número de pedidos de tráfego bloqueados 

utilizando o encaminhamento pelo caminho mais curto (SPR). 

UBN 

Estratégias de resiliência 
SPR FAR (K=3) 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 1 Período 2 Período 3 

Sem resiliência 3 70 262 4 53 117 

Proteção ODU 15 201 543 16 162 492 

Restauro ODU 7 168 451 6 132 366 

Proteção e Restauro ODU 165 487 914 117 415 824 

Proteção OCh 47 192 444 42 208 328 

Restauro OCh 28 177 485 21 117 337 

Proteção e Restauro OCh 177 456 842 167 413 748 

Tabela 5.3 - Número de pedidos de tráfego bloqueados a cada período de simulação (rede UBN); 

Quanto à rede UBN, o número de pedidos de tráfego bloqueados foi semelhante ao número de 

pedidos de tráfego bloqueados na rede NSFNET, embora as suas topologias físicas sejam bastante 

diferentes. Comparativamente à rede NSFNET, a topologia física da rede UBN contém um número de nós e 
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ligações significativamente superior, contudo, o seu diâmetro acaba também por ser bastante superior 

(Tabela A.1), tornando os caminhos óticos mais longos quando comparados aos da rede NSFNET. O número 

total de pedidos de tráfego no primeiro, segundo e terceiro período foram respetivamente 433, 815 e 1220. 

Como esperado, o número de pedidos de tráfego bloqueados mais elevado é verificado no último 

período de simulação para todos os cenários (período com maior número de pedidos de tráfego). 

Comparando as diferentes estratégias de resiliência, verifica-se que as estratégias de resiliência a nível ODU 

apresentam maior número de pedidos bloqueados do que as estratégias de resiliência a nível OCh, isto 

deve-se ao facto das primeiras utilizarem maior número de interfaces de linha e por consequência, nos 

cenários estudados, em que o número de interfaces é limitado, não havendo mais interfaces de linha 

disponíveis, o pedido é bloqueado. 

 Analisando o número de pedidos de tráfego bloqueados para os diferentes encaminhamentos, 

verifica-se mais uma vez, de forma geral uma melhoria significativa quando usada a estratégia de 

encaminhamento fixo alternado com K=3. No entanto, ao contrário das redes anteriores, para a proteção 

OCh 1+1, verifica-se um número de pedidos de tráfego bloqueados ligeiramente inferior para o 

encaminhamento pelo caminho mais curto no período 2 (Tabela 5.3), o que poderá ser explicado pela 

dependência entre a performance do algoritmo e o tráfego analisado, o bloqueio de determinado pedido de 

tráfego poderá minimizar o número total de pedidos de tráfego bloqueados na rede. 

De forma geral, a estratégia de encaminhamento fixo alternado demonstra ser mais eficaz na 

redução do número de pedidos de tráfego bloqueado quando comparada com o encaminhamento pelo 

caminho mais curto por ser uma estratégia mais adaptativa que apresenta alternativas para o 

encaminhamento de pedidos de tráfego que, caso contrário seriam bloqueados. No entanto, os resultados 

dependem do tráfego que circula na rede e o oposto também pode ocorrer em certos cenários de tráfego. 

5.3 Análise das estratégias multiperíodo 

 Atendendo agora às diferentes estratégias multiperíodo, pretende-se analisar a rede COST239, 

utilizando um encaminhamento pelo caminho mais curto e mantendo o número total de comprimentos de 

onda por fibra ótica utilizado na Secção 5.2. Analisando o cenário correspondente à simulação sem 

resiliência: 

 

Figura 5.10 - Número total de interfaces de linha alocadas para cada estratégia multiperíodo (sem resiliência); 
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Figura 5.11 - Número total de pedidos de tráfego bloqueados para cada estratégia multiperíodo (sem resiliência); 

 As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam respetivamente o número total de interfaces de linha e número 

de pedidos de tráfego bloqueados para cada estratégia de planeamento multiperíodo num cenário sem 

resiliência. Como esperado, os resultados da estratégia de planeamento sob todos os períodos (APP) são 

iguais aos resultados da estratégia incremental (INC) para o primeiro período de simulação e iguais à 

estratégia de fim de vida (EOL) para o último período de simulação (Anexo D). 

 Comparando agora as estratégias INC e EOL, tem-se que, o planeamento INC permite uma redução 

do número de interfaces de linha necessárias para os primeiros períodos de simulação, no entanto necessita 

de alocar mais interfaces de linha para o último período (Figura 5.10), no qual ocorre bloqueio de pedidos 

de tráfego apenas para esta estratégia, como se pode analisar na Figura 5.11. 

 O planeamento sob todos os períodos apresenta melhores resultados comparativamente às 

restantes estratégias, tal era previsto devido à reconfiguração da rede a cada iteração. Analisando agora o 

cenário correspondente à simulação com proteção ODU 1+1: 

 

Figura 5.12 - Número total de interfaces de linha alocadas para cada estratégia multiperíodo (proteção ODU 1+1); 
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Figura 5.13 - Número total de pedidos de tráfego bloqueados para cada estratégia multiperíodo (sem resiliência); 

As Figuras 5.12 e 5.13 apresentam respetivamente o número total de interfaces de linha e número 

de pedidos de tráfego bloqueados para cada estratégia de planeamento multiperíodo num cenário com 

proteção ODU 1+1. Tal como no cenário anterior, volta-se a cumprir a igualdade entre as estratégias APP e 

INC para o primeiro período de simulação e APP e EOL para o último. 

A análise desta simulação torna-se mais complexa com a existência de bloqueio nos vários períodos. 

Note-se que, para a estratégia multiperíodo EOL, existe bloqueio desde o primeiro período de simulação 

(Figura 5.13). A estratégia EOL permite otimizar o último período de simulação que, neste caso de bloqueia 

pedidos de períodos anteriores, fazendo com que estes pedidos surjam já bloqueados nos períodos 

anteriores. Embora a estratégia INC não provoque tanto bloqueio nos primeiros períodos de simulação, esta 

é a que apresenta o maior número de pedidos bloqueados para o último período de simulação. 

5.4 Análise da disponibilidade 

Considerando o cenário simulado na Secção 5.1, pretende-se agora determinar a indisponibilidade 

do pedido de tráfego de maior indisponibilidade de cada simulação. 

Dispositivo MTBF [h] MTTR [h] CCut [km] A [%] 

Interfaces de linha 298043 2 - 99.99932896 

Amplificadores óticos 236682 2 - 99.99915499 

ROADMs 508427 2 - 99.99960663 

Fibra ótica - 12 537 - 

Tabela 5.4 - MTBF, MTTR, CCut e Disponibilidade dos vários elementos da rede (baseado em [43]); 

Na Tabela 5.4 são apresentados os valores de disponibilidade para os vários elementos da rede, 

estes valores foram calculados com base nos valores de MTBF e MTTR referenciados em [43]. 
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COST239 

Estratégias de resiliência Menor indisponibilidade Maior indisponibilidade 

Sem resiliência 7 horas e 40 minutos por ano 33 horas e 22 minutos por ano 

Proteção ODU 5 minutos por ano 8 minutos por ano 

Restauro ODU 5 minutos por ano 13 minutos por ano 

Proteção e Restauro ODU 4 minutos por ano 4 minutos por ano 

Proteção OCh 12 minutos por ano 14 minutos por ano 

Restauro OCh 11 minutos por ano 20 minutos por ano 

Proteção e Restauro OCh 11 minutos por ano 11 minutos por ano 

Tabela 5.5 - Maior e menor indisponibilidade dos pedidos de tráfego (COST239); 

Na Tabela 5.5 são apresentados os valores indisponibilidade para os canais de comunicação com 

maior e menor indisponibilidade que circulam na rede, para cada estratégia de resiliência implementada e 

utilizando a topologia física COST239. 

Começando por analisar a indisponibilidade máxima para os pedidos de tráfego da rede COST239, 

observa-se uma grande diferença de indisponibilidade entre a solução sem resiliência e as restantes. No 

entanto entre as várias soluções de resiliência a nível ODU não se verificam grandes melhorias da 

indisponibilidade, o mesmo acontece entre as várias soluções de resiliência a nível OCh. Este 

comportamento é observado quando a indisponibilidade dos elementos a funcionar em paralelo converge 

para zero e a indisponibilidade dos elementos partilhados pelos caminhos de serviço e de backup passa ser 

predominante no cálculo da indisponibilidade total. 

Como seria de esperar, a resiliência a nível ODU apresenta, comparativamente às estratégias de 

resiliência a nível OCh uma menor indisponibilidade, isto deve-se maioritariamente ao funcionamento das 

interfaces de linha em paralelo nos nós emissores e recetores no caso das estratégias de resiliência a nível 

ODU. Sendo que as estratégias de resiliência a nível OCh são incapazes de sobreviver a falhas nas 

interfaces de linha do nó emissor ou recetor (porque utilizam a mesma interface para os caminhos de serviço 

e de backup). 

NSFNET 

Estratégias de resiliência Menor indisponibilidade Maior indisponibilidade 

Sem resiliência 5 horas e 55 minutos 103 horas e 26 minutos por ano 

Proteção ODU 5 minutos por ano 1 hora e 29 minutos por ano 

Restauro ODU 6 minutos por ano 1 hora e 58 minutos por ano 

Proteção e Restauro ODU 4 minutos por ano 5 minutos por ano 

Proteção OCh 12 minutos por ano 1 hora e 28 minutos por ano 

Restauro OCh 13 minutos por ano 2 horas e 4 minutos por ano 

Proteção e Restauro OCh 11 minutos por ano 13 minutos por ano 

Tabela 5.6 - Maior e menor indisponibilidade dos pedidos de tráfego (NSFNET); 
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Na Tabela 5.6 são apresentados os valores indisponibilidade para os canais de comunicação com 

maior e menor indisponibilidade que circulam na rede, para cada estratégia de resiliência implementada e 

utilizando a topologia física NSFNET. 

Para a rede NSFNET, são observados valores de indisponibilidade bastante superiores aos obtidos 

para a rede COST239, o que pode ser explicado pela diferença nas topologias físicas das redes. Apesar das 

duas redes terem o mesmo diâmetro, a rede NSFNET apresenta uma distância média das ligações muito 

superior à distância média das ligações da rede COST239 (Tabela A.1) o que influencia diretamente a 

indisponibilidade dos caminhos óticos (maiores distâncias percorridas implicam o aumento da 

indisponibilidade). 

UBN 

Estratégias de resiliência Menor indisponibilidade Maior indisponibilidade 

Sem resiliência 6 horas por ano 156 horas e 1 minuto por ano 

Proteção ODU 6 minutos por ano 3 horas e 25 minutos por ano 

Restauro ODU 6 minutos por ano 4 horas e 10 minutos por ano 

Proteção e Restauro ODU 4 minutos por ano 6 minutos por ano 

Proteção OCh 13 minutos por ano 3 horas e 31 minutos por ano 

Restauro OCh 12 minutos por ano 4 horas e 13 minutos por ano 

Proteção e Restauro OCh 11 minutos por ano 13 minutos por ano 

Tabela 5.7 - Maior e menor indisponibilidade dos pedidos de tráfego (UBN); 

Na Tabela 5.7 são apresentados os valores indisponibilidade para os canais de comunicação com 

maior e menor indisponibilidade que circulam na rede, para cada estratégia de resiliência implementada e 

utilizando a topologia física UBN. 

Como a topologia física UBN apresenta um diâmetro superior às restantes redes estudadas (Tabela 

A.1) aumentando a indisponibilidade dos caminhos óticos e por consequência tornando a indisponibilidade 

do seu pedido de tráfego com maior indisponibilidade superior às restantes redes analisadas. 

Em todas as topologias físicas estudadas verifica-se que as estratégias de restauro partilhado e pré-

planeado, tanto a nível ODU como a nível OCh apresentam uma indisponibilidade superior às estratégias de 

proteção 1+1 nas mesmas camadas. Isto deve-se à partilha de recursos que ocorre no caso do restauro 

partilhado e pré-planeado, que não protege a rede contra falhas em simultâneo ocorridas em elementos de 

serviço de pedidos que partilhem recursos e por consequência aumenta o tempo de indisponibilidade dos 

pedidos de tráfego com partilha. 

Tendo em consideração os esquemas presentes no Anexo F, é possível concluir que nenhuma das 

estratégias de resiliência dispõe de elementos alternativos para os ROADMs dos nós de emissão e receção, 

sendo que se apenas considerarmos a indisponibilidade resultante do funcionamento em série destes dois 

ROADMs e, ignorando os restantes elementos, tem-se um limite mínimo de indisponibilidade de 

aproximadamente 4 minutos, tornando impossível obter valores de indisponibilidade inferiores para os 
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cenários estudados. Para os cenários de resiliência a nível OCh, não são alocadas interfaces de linha nos 

nós de emissão e receção que substituam as interfaces de serviço em caso de falha das mesmas. Por esta 

razão, todos os cenários resiliência a nível OCh, considerando apenas os dois ROADMs e as duas interfaces 

de linha destes dos nós de emissão e receção a funcionar em série, estão limitados a uma indisponibilidade 

mínima de aproximadamente 11 minutos. Estes cenários são verificados independentemente da topologia 

física estudada e podem ser comprovados nos resultados das redes COST239, NSFNET e UBN presentes 

nas Tabelas 5.5, 5.6 e 5.7. 

Na referência [43] define-se como objetivo cumprir uma disponibilidade mínima de cada pedido de 

99.999%, correspondente a aproximadamente 5 minutos por ano de indisponibilidade máxima. Sendo que 

este objetivo é apenas cumprido com a estratégia de Proteção e Restauro ODU para as redes COST239 e 

NSFNET, não é possível atingir o objetivo com nenhuma das estratégias estudadas para a rede UBN. De 

notar também que, embora as topologias físicas das redes UBN e NSFNET requeiram níveis de 

indisponibilidade obtidos apenas com proteção e restauro simultâneo, as mesmas topologias não possuem 

grau de nó suficiente para suportar estas mesmas estratégias em alguns nós das suas redes, sendo por isso 

necessário encontrar estratégias alternativas com as restrições impostas por estas redes. 
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Conclusões 

O planeamento de redes OTN consiste fundamentalmente em otimizar a agregação dos sinais 

clientes em canais óticos e encaminhar os mesmos canais óticos na rede DWDM. Tendo em conta o elevado 

volume de tráfego que estas rede suportam, a adoção de estratégias de resiliência é um requisito frequente 

de modo a permitir a recuperação contra falhas na rede. Nos primeiros dois Capítulos foram introduzidos os 

conceitos fundamentais das redes OTN. 

No Capítulo 3 procedeu-se ao estudo de dois algoritmos de encaminhamento fixo (algoritmo de 

Dijkstra e algoritmo dos K-caminhos de Yen), para várias topologias físicas utilizando a distância e o número 

de saltos como métricas de custo. Numa segunda fase foram estudados e desenvolvidos algoritmos fixo-

alternados e adaptativos para o balanceamento de tráfego, os quais foram simulados para várias topologias 

físicas, utilizando novamente o número de saltos e a distância como métricas de custo. Por fim, foi feito um 

estudo das várias topologias físicas impondo limitações na capacidade das ligações. Após comparar os 

algoritmos nos cenários estudados, concluiu-se que a capacidade de balanceamento do tráfego de um 

algoritmo de encaminhamento depende diretamente da métrica de custo e da topologia física da rede, sendo 

que se verificaram melhorias mais significativas para diferentes algoritmos em diferentes cenários. A 

imposição de uma capacidade reduzida nas ligações da rede poderá também ser uma estratégia de 

balanceamento do tráfego das ligações, no entanto aumenta drasticamente as distâncias dos caminhos 

óticos para certos cenários. 

No Capítulo 4 foi descrito o software de simulação de redes OTN inicialmente desenvolvido em 

linguagem C pelo coorientador Doutor João Pedro (Infinera) e posteriormente adaptado à linguagem Matlab 

no âmbito da dissertação do Engenheiro André Fernandes [25]. Foram também destacadas as novas 

funcionalidades acrescentadas ao software no decorrer desta dissertação, das quais as estratégias de 

proteção dedicada (1+1) e restauro partilhado e pré-planeado nas camadas ODU e OCh, os algoritmos de 

encaminhamento para os cenários de proteção e restauro, como os algoritmos Two-Step Dijkstra com 

ligações ou nós disjuntos (com encaminhamento SPR e FAR) e o algoritmo de Suurballe e Tarjan, assim 

como a nova estrutura de output. Por fim, é também referida a estratégia de cálculo da indisponibilidade dos 

vários elementos da rede, ligações óticas e canais de comunicação baseada em métodos matemáticos 

desenvolvidos no âmbito desta dissertação e adicionadas ao software. 

No Capítulo 5 foram apresentados os resultados das simulações efetuadas utilizando o software 

desenvolvido e detalhado no capítulo anterior. Em primeiro lugar foram simulados vários cenários para as 

diferentes estratégias de proteção e restauro utilizando várias topologias físicas irregulares com elevado 

número de interfaces de linha e comprimentos de onda. Para estas simulações observou-se que o número 

de interfaces de linha aumenta muito significativamente quando usadas estratégias de proteção e / ou 

restauro na camada ODU, enquanto que as estratégias de proteção e / ou restauro na camada OCh mantêm 

o número de interfaces de linha muito próximo do cenário sem resiliência. Verificou-se também a ocorrência 
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de bloqueio de tráfego para as redes NSFET e UBN nos cenários de proteção e restauro na camada ODU e 

OCh, consequência das características físicas da rede.  

Procedeu-se depois a simulações utilizando encaminhamento pelo caminho mais curto e 

encaminhamento fixo-alternado (com K=3) novamente para as estratégias de proteção e restauro utilizando 

as mesmas topologias físicas irregulares com menor número de interfaces de linha e menor número de 

comprimentos de onda (de forma a provocar bloqueio de pedidos de tráfego). Concluiu-se que de forma 

geral o encaminhamento fixo-alternado permite uma redução significativa do número de pedidos de tráfego 

bloqueado quando comparado ao encaminhamento pelo caminho mais curto. 

Numa terceira fase, foram analisadas as várias estratégias de planeamento multiperíodo para o 

cenário sem proteção e para o cenário com proteção dedicada (1+1) OCh para a topologia física da rede 

COST239. Como esperado, a estratégia de planeamento sob todos os períodos apresenta os resultados 

ótimos para cada período (no entanto exige reconfiguração da rede, o que não é possível em cenários reais), 

comparativamente ao planeamento de fim de vida, o planeamento incremental acaba por apresentar 

melhores resultados para os primeiros períodos (utiliza menos interfaces de linha), enquanto que o 

planeamento de fim de vida otimiza o último período de simulação, tornando o custo total da rede inferior 

quando comparado ao planeamento incremental.  

Por fim, foram calculadas as indisponibilidades dos canais de comunicação para o primeiro cenário 

simulado. Para as três topologias físicas simuladas são verificados valores muito diferentes de 

disponibilidade, consequência do diâmetro da rede e da distância percorrida pelas suas ligações. Concluiu-

se também que, como esperado, as estratégias de proteção apresentam indisponibilidades inferiores às 

estratégias de restauro, as estratégias de resiliência na camada ODU apresentam também indisponibilidades 

inferiores às estratégias de resiliência na camada OCh. 

Em suma, as simulações apresentadas no Capítulo 5 acentuam a importância das ferramentas de 

simulação e planeamento de redes. A indisponibilidade dos canais de comunicação dos pedidos de cada 

rede depende diretamente da topologia física dessa rede, diferentes cenários de tráfego e diferentes 

topologias físicas requerem diferentes mecanismos de resiliência para que sejam obtidos os valores de 

disponibilidade desejados. Embora os mecanismos de resiliência na camada OCh promovam uma redução 

significativa do número de interfaces de linha alocadas, estes mecanismos exigem equipamento mais 

complexo e mais caro o que poderá acabar por não beneficiar o CAPEX da rede.  

Como trabalho futuro propõe-se o estudo de estratégias de proteção e restauro simultâneas em 

diferentes camadas e estratégias de resiliência híbridas na rede (diferentes estratégias de resiliência para 

diferentes pedidos de tráfego), analisando as consequências da sua implementação num ambiente simulado. 

Propõe-se também um estudo das custos totais da implementação de estratégias de resiliência, para os 

diferentes equipamentos necessários de forma a quantificar a diferença de investimento para cada cenário. 
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Anexo 

A. Topologias físicas das redes analisadas 

As topologias físicas utilizadas nesta dissertação poderão ser divididas em dois grupos: 

• Topologias físicas irregulares: redes com grau dos nós (número de ligações em cada nó) variável; 

• Topologias físicas regulares: redes com grau dos nós igual para toda a topologia; 

As topologias irregulares analisadas nesta dissertação são a rede COST239, a rede NSFNET e a 

rede UBN. 

 

Figura A.1 - Topologia física da rede COST239 (distâncias em km, extraída de [23]); 

 

 

Figura A.2 - Topologia física da rede NSFNET (distâncias em km, extraída de [23]); 
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Figura A.3 - Topologia física da rede UBN (distâncias em km, extraída de [23]); 

 

Nesta dissertação são também analisadas três topologias físicas regulares, todas com o mesmo 

grau de nós, diferenciando-se apenas no número de nós. 

 

Figura A.4 - Topologia física regular 8 nós (cubo); 

 

 

Figura A.5 - Topologia física regular 12 nós (tetraedro); 
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Figura A.6 - Topologia física regular 20 nós (dodecaedro); 

 V A Grau mínimo Grau médio D DAVG NLL 

COST239 11 26 4 4,7 3 461 55 

NSFNET 14 21 2 3 3 1080 91 

UBN 24 43 2 3,6 6 977 276 

CUBO 8 12 3 3 3 - 28 

TETRAEDRO 12 18 3 3 3 - 66 

DODECAEDRO 20 30 3 3 5 - 190 

Tabela A.1 - Características das topologias físicas; 

Na Tabela A.1 são apresentados parâmetros associados às topologias físicas das várias redes. 

Sendo V o número de nós, A o número de ligações, NLL o número total de ligações lógicas bidirecionais, 

considerando a topologia lógica consequente da matriz de tráfego da Secção 3 e D o diâmetro da rede, 

correspondente ao número máximo de arestas entre dois nós usando um encaminhamento de caminho mais 

curto e DAVG a distância média de cada ligação, em quilómetros. 
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B. Algoritmos de encaminhamento 

 

 

  

Definições: 

𝐺 (𝑉, 𝐴)  Grafo da rede com V vértices e A arestas; 

𝑤 (𝑢, 𝑣)  Custo da aresta que linha o nó u ao nó v; 

𝑠  Nó fonte; 

𝐵  Estrutura de dados do tipo árvore balanceada; 

𝑆  Conjunto de nós analisados; 

𝑑(𝑢)  Custo total do caminho entre o nó s e o nó 𝑢; 

𝑝(𝑢)  Nó predecessor de u, pertencente ao caminho de 𝑠 para 𝑢; 

 

Algoritmo: 

1. 𝑆 = ∅ 

2. 𝑑(𝑠) =  0, 𝑑(𝑢) =  (𝑝𝑎𝑟𝑎 ∀𝑢 ≠  𝑠), 𝑝(𝑢)  =  0 (𝑝𝑎𝑟𝑎 ∀ 𝑢) 

3. Inserir todos os nós na estrutura B 

4. Ciclo (enquanto B não estiver vazia): 

I. Seja 𝑢 o vértice pertencente à ligação de menor custo 

II. Se 𝑑(𝑢) = ∞, sair do ciclo 

III. 𝑆 = 𝑆 ∪ {𝑢}, 𝐵 = 𝐵 − {𝑢} 

IV. Para todo o vértice 𝑣 adjacente de 𝑢: Se 𝑑(𝑣) > 𝑑(𝑢) + 𝑤(𝑢, 𝑣), então 𝑑(𝑣) = 𝑑(𝑢) + 𝑤(𝑢, 𝑣), 

𝑝(𝑣) = 𝑢 

 

 

 

Figura B.1 - Algoritmo de Dijkstra [23]; 
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Definições: 

𝑆  Nó de desvio; 

𝑑  Nó destino; 

𝐾𝑝  Número de caminhos mais curtos a calcular; 

𝐶𝑐  Lista de caminhos candidatos; 

𝐶𝑠𝑝  Lista de caminhos mais curtos; 

 

Algoritmo: 

1. 𝐶𝑐 =  ∅, 𝐶𝑠𝑝 =  ∅ 

2. Calcular o caminho mais curto, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

3. Adicionar caminho calculado a 𝐶𝑐 

4. 𝑘 =  1 

5. Ciclo (Se 𝐶𝑐 ≠ ∅ e 𝑘 <  𝐾𝑝) 

I. Retirar o caminho mais curto de 𝐶𝑐 e adicioná-lo a 𝐶𝑠𝑝 

II. S é o primeiro nó do caminho mais curto 

III. Se 𝐶𝑐 ≠ ∅: 

a) Retirar nós até ao nó S 

b) Retirar arestas desde o nó S e que existam nos caminhos de 𝐶𝑠𝑝 que têm caminho em 

comum até ao nó S 

IV. Ciclo (Para cada nó desde o nó S até 𝑑) 

a) Remover arestas deste nó que pertencem ao caminho selecionado 

b) Calcular o caminho mais curto utilizando o algoritmo de Dijkstra entre o nó S e 𝑑, 

adicionar o novo caminho a 𝐶𝑐 

c) Retirar o nó S 

V. Restaurar nós e arestas da rede original 

VI. Incrementar 𝑘 

 

 

 

Figura B.2 - Algoritmo dos K-caminhos mais curtos de Yen [23]; 
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Definições: 

𝑠  Nó fonte; 

𝑑  Nó destino; 

𝐺  Grafo da rede com o peso de cada ligação física; 

𝑆  Caminho mais curto entre os nós 𝑠 e 𝑑; 

𝑆′  Caminho disjunto mais curto entre os nós 𝑠 e 𝑑; 

 

Algoritmo: 

7. Calcular o caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 no grafo G, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

8. Armazenar o caminho calculado em 1 no vetor S 

9. Criar um novo grafo G’ igual a G 

10. Eliminar todas as ligações do grafo G’ que sejam utilizadas pelo caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 

11. Calcular o caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 no grafo G’, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

12. Armazenar o caminho calculado em 5 no vetor S’ 

Figura B.3 - Algoritmo Two-Step Dijkstra com ligações disjuntas; 

Definições: 

𝑠  Nó fonte; 

𝑑  Nó destino; 

𝐺  Grafo da rede com o peso de cada ligação física; 

𝑆  Caminho mais curto entre os nós 𝑠 e 𝑑; 

𝑆′  Caminho disjunto mais curto entre os nós 𝑠 e 𝑑; 

 

Algoritmo: 

7. Calcular o caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 no grafo G, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

8. Armazenar o caminho calculado em 1 no vetor S 

9. Criar um novo grafo G’ igual a G 

10. Eliminar os nós intermédios do grafo G’ que sejam utilizados pelo caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 

11. Calcular o caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 no grafo G’, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

12. Armazenar o caminho calculado em 5 no vetor S’ 

Figura B.4 - Algoritmo Two-Step Dijkstra com nós disjuntos; 
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Definições: 

𝑠  Nó fonte; 

𝑑  Nó destino; 

𝐺  Grafo da rede com o peso de cada ligação física; 

𝑃1  Caminho entre os nós 𝑠 e 𝑑; 

𝑃2  Caminho entre os nós 𝑠 e 𝑑 disjunto de 𝑃1; 

𝑎(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) Aresta que une o nó 𝑣𝑖 ao nó 𝑣𝑗; 

𝑝(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) Peso da aresta que une o nó 𝑣𝑖 ao nó 𝑣𝑗; 

 

Algoritmo: 

11. Calcular o caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 no grafo G, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

12. Armazenar o caminho calculado em 1 no vetor 𝑃1 

13. Alterar os pesos das arestas de 𝑃1 no grafo G: Se  𝑎(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ∈ 𝑃1, 𝑝(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) = ∞, 𝑝(𝑣𝑗, 𝑣𝑖) = 0  

14. Calcular o caminho mais curto entre 𝑠 e 𝑑 no grafo G, utilizando o algoritmo de Dijkstra 

15. Armazenar o caminho calculado em 4 no vetor 𝑃2 

16. Caso 𝑃1 e 𝑃2 não partilhem qualquer ligação saltar para 10 

17. 𝑃1 e 𝑃2 são redefinidos em 𝑃1’ e 𝑃2’ e as ligações em comum são retiradas 

18. Com base nos subcaminhos P1’ e P2’ são formados dois caminhos disjuntos que unem o nó 𝑠 ao nó 𝑑 

19. Armazenar os caminhos formados em 8 nos vetores 𝑃1 e 𝑃2 

20. Retornar os caminhos 𝑃1 e 𝑃2 

Figura B.5 - Algoritmo de Suurballe e Tarjan; 
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C. Principais resultados dos algoritmos de balanceamento 

 

Figura C.1 - Carga de cada ligação da rede COST239 (limitação da capacidade das ligações, distância como métrica 
de custo); 

 

 

 

Figura C.2 - Carga de cada ligação da rede NSFNET (limitação da capacidade das ligações, distância como métrica de 

custo); 
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Figura C.3 - Carga de cada ligação da rede UBN (limitação da capacidade das ligações, distância como métrica de 
custo); 

 

 

 

Figura C.4 - Carga de cada ligação da rede regular de 8 nós (algoritmo de Dijkstra e algoritmo dos K-caminhos 
balanceado, número de saltos como métrica de custo); 
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Figura C.5 - Carga de cada ligação da rede regular de 12 nós (algoritmo de Dijkstra e algoritmo dos K-caminhos 
balanceado, número de saltos como métrica de custo); 

 

 

 

 

Figura C.6 - Carga de cada ligação da rede regular de 20 nós (algoritmo de Dijkstra e algoritmo dos K-caminhos 
balanceado, número de saltos como métrica de custo); 
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D. Estratégias de planeamento multiperíodo (exemplos) 

Começando por analisar a topologia física com quatro nós (com débito de linha OTU-4), na qual se 

pretende encaminhar a seguinte lista de pedidos (distribuídos por três períodos), adotando as várias 

estratégias multiperíodo e considerando a estratégia de ordenação do simulador (descrita no Capítulo 4): 

 

Figura D.1 – Topologia física com quatro nós numerados; 

 

 

Figura D.2 - Lista de pedidos a circular na rede (período, duração, ODU, Nó emissor e nó recetor); 

 

 

Figura D.3 - Planeamento sob todos os períodos, ordenação da lista de pedidos a cada iteração; 

O planeamento sob todos os períodos (Figura D.3) permite a reordenação da totalidade dos pedidos 

a cada iteração, partindo sempre de uma matriz de tráfego vazia (reconfiguração da rede). 
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Figura D.4 - Planeamento incremental, ordenação da lista de pedidos a cada iteração; 

O planeamento incremental (Figura D.4) analisa e ordena a cada iteração o tráfego correspondente 

ao período dessa iteração e encaminha os pedidos de tráfego desse período na rede onde já circulam 

pedidos de tráfego de iterações anteriores. 

 

 

Figura D.5 - Planeamento de fim de vida, ordenação da lista de pedidos a cada iteração; 

Numa primeira iteração, o planeamento de fim de vida (Figura D.5) ordena o tráfego para o último 

período (neste caso terceiro período de simulação) e nas iterações seguintes limita-se a retirar o tráfego de 

períodos superiores sem proceder a qualquer reordenação, permitindo uma convergência da rede para o 

último período sem recorrer à reconfiguração da rede. 

 A primeira iteração do planeamento sob todos os períodos e a primeira iteração do planeamento sob 

todos os períodos são iguais, ambas partem do início do primeiro período e terminam no fim do mesmo. Pelo 

que é esperado que ambas as estratégias obtenham o mesmo resultado para o primeiro período de 

simulação. Da mesma forma, a última iteração do planeamento sob todos os períodos e a primeira iteração 

do planeamento fim de vida são iguais, ambas partem do início do primeiro período e terminam no fim do 

último período, pelo que os resultados desta iteração serão sempre iguais para ambos os cenários.  



85 

E. Mecanismos de resiliência (exemplos) 

Para a rede exemplo da Figura E.1 com débito de linha OTU-4 pretende-se encaminhar dois pedidos 

de tráfego, entre o nó 1 e o nó 2 e entre o nó 7 e o nó 8, ambas ODU-4, utilizando as várias estratégias de 

resiliência com disjunção a nível das ligações. 

 

Figura E.1 - Topologia física exemplo com dois pedidos de tráfego (sem resiliência); 

Os resultados do encaminhamento dos dois pedidos sem resiliência, são apresentados na Figura 

E.1. Apenas existem dois caminhos óticos (ambos com o mesmo comprimento de onda – vermelho), um 

para cada pedido e são utilizadas duas interfaces de linha para cada um dos caminhos óticos (transmissão 

e receção), o somatório do comprimentos de onda ocupado por link é dado pelo número de saltos de cada 

caminho ótico multiplicado por dois (ligações bidirecionais, sendo que ambos os sentidos usam o mesmo 

comprimento de onda). 

 

Figura E.2 - Topologia física exemplo com dois pedidos (proteção ODU 1+1); 

Havendo proteção ODU 1+1 ambos os pedidos de tráfego (Figura E.2), são necessários quatro 

caminhos óticos, de forma a transportar as tramas ODU de serviço e de proteção por caminhos disjuntos. 

Para cada caminho ótico são utilizadas as respetivas interfaces de linha, perfazendo um total de oito. Uma 

vez que na ligação entre os nós 4 e 5 circulam dois caminhos óticos são utilizados diferentes comprimentos 

de onda (a verde e a vermelho). 
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Figura E.3 - Topologia física exemplo com dois pedidos (restauro partilhado e pré-planeado ODU); 

 Para haver partilha de um subcaminho de restauro, além de serem cumpridas as restrições de 

disjunção entre ambos os pedidos, no caso de restauro partilhado e pré-planeado ODU (Figura E.3) terá 

também de existir um caminho ótico extremo a extremo que possa ser partilhado pelos recursos de restauro 

dos dois pedidos, como tal não acontece, não ocorre partilha de recursos e os resultados são iguais à 

estratégia de proteção ODU 1+1 (Figura E.2). 

 

Figura E.4 - Topologia física exemplo com dois pedidos (proteção e restauro partilhado e pré-planeado ODU); 

 No caso da proteção 1+1 e restauro partilhado e pré-planeado ODU (Figura E.4), tal como no 

exemplo anterior, não existe partilha de recursos de restauro. São necessários um total de seis caminhos 

óticos, para albergar as tramas ODU de serviço, proteção e restauro de cada um dos pedidos, cada um com 

as suas respetivas interfaces de linha. 

 

Figura E.5 - Topologia física exemplo com dois pedidos (proteção OCh 1+1); 
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 Na estratégia de proteção OCh 1+1, as interfaces de linha são partilhadas entre o caminho ótico de 

serviço e o caminho ótico de proteção (são utilizados divisores de sinal óticos de forma a criar o sinal de 

serviço e o sinal de proteção), isto obriga a que os caminhos de serviço e proteção tenham também o mesmo 

comprimento de onda (cada comprimento de onda diferente é representado numa cor diferente na Figura 

E.5).  

 

Figura E.6 - Topologia física exemplo com dois pedidos (restauro partilhado e pré-planeado OCh); 

 Sendo o restauro partilhado e pré-planeado OCh (Figura E.6) realizado na camada ótica da rede, os 

recursos utilizados para criar caminhos óticos de restauro poderão ser partilhados por caminhos de restauro 

de pedidos cujos caminhos de serviço são disjuntos entre si. Permitindo a reutilização de comprimentos de 

onda. As interfaces de linha dos caminhos de serviço e restauro são também partilhadas já que os dois 

caminhos não existem em simultâneo (uma falha no caminho de serviço obriga a uma reconfiguração das 

interfaces de linha para operar em modo restauro). 

 

Figura E.7 - Topologia física exemplo com dois pedidos (proteção e restauro partilhado e pré-planeado OCh); 

No caso da proteção e restauro partilhado e pré-planeado OCh, as interfaces são partilhadas entre 

os caminhos de serviço, proteção e restauro pelas razões referidas anteriormente. No exemplo ilustrado na 

Figura E.7 existe novamente partilha de recursos óticos de restauro, diminuindo significativamente o 

somatório do número de comprimentos ocupados em cada ligação. 
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F. Cálculos de disponibilidade 

A indisponibilidade (U) de um elemento da rede poderá ser calculada com base nos seus valores de 

MTBF e MTTR (introduzidos na Secção 2.8). Esta é definida por [24]: 

(1)  𝑈 =
𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

A disponibilidade (A) do elemento é determinada da seguinte forma [24]:  

(2)  𝐴 = 1 − 𝑈 = 1 −
𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 No caso da fibra ótica, o valor de MTBF poderá ser calculado com base no comprimento de cabo de 

fibra ótica que resulta em média numa falha por ano (CCut) [24]: 

(3) 𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐶𝐶 × 365.25 × 24

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜ç𝑜
  

Como referido anteriormente, para calcular a disponibilidade de uma rede, assume-se que as 

disponibilidades dos vários elementos são independentes. Para elementos ligados em série, tem-se que, a 

disponibilidade total é dada pelo produto das disponibilidades de cada elemento. Para elementos ligados em 

paralelo, a indisponibilidade da rede é igual ao produto das indisponibilidades dos diferentes elementos [24]. 

Série:   (4)  𝐴𝑁 = ∏ 𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1  

Paralelo: (5)  𝐴𝑁 = 1 − 𝑈𝑁 = 1 − ∏ (1 − 𝐴𝑖)
𝑁
𝑖=1  

Utilizando as fórmulas de cálculo de disponibilidade em série e em paralelo (4) e (5), é possível 

determinar a disponibilidade de um pedido de tráfego encaminhado na rede (canal de comunicação). 

Pretende-se agora analisar as diferentes estratégias de resiliência do Capítulo 4 na topologia física 

representada na Figura F.1: 

 

Figura F.1 - Exemplo de uma topologia física OTN (6 nós); 

Num primeiro exemplo, pretende-se calcular a disponibilidade total de um pedido entre os nós 1 e 2 

sem resiliência: 
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Figura F.2 - Pedido de tráfego entre o nó 1 e o nó 2 sem resiliência; 

 Como todos os elementos se encontram em série, a disponibilidade total deste pedido é dada por: 

(6)  𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∏ 𝐴𝑖

𝑁

𝑖=1

=  𝐴𝐿𝐼 × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀 × 𝐴𝐹𝑂 240𝑘𝑚 × 𝐴𝑂𝐴 × 𝐴𝑂𝐴 × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀 × 𝐴𝐿𝐼 

 

Pretende-se calcular a disponibilidade total de um pedido entre os nós 1 e 2 com proteção ODU 1+1: 

 

Figura F.3 - Pedido de tráfego entre o nó 1 e o nó 2 com proteção ODU 1+1; 

 Como este pedido tem proteção ODU 1+1, existem alguns elementos a funcionar em paralelo e 

outros em série, por essa razão adota-se uma estratégia de separação por zonas. As zonas 1 e 5 

correspondem a duas interfaces de linha a funcionar em paralelo, a zona 2 e 4 a apenas um ROADM e a 

zona 3 corresponde a dois caminhos a funcionar em paralelo. Na Figura F.3 podem também ser observados 

os caminhos óticos de serviço (vermelho) e proteção (verde). 

(7)  𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 1 =  𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 5 =  1 − (1 − 𝐴𝐿𝐼) × (1 − 𝐴𝐿𝐼) 

(8)  𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 2 = 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 4 =  𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀  

(9)  𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 5 = 1 − (1 − 𝐴𝑊𝑂𝑅𝐾) × (1 − 𝐴𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁) 

(10)  𝐴𝑊𝑂𝑅𝐾 = 𝐴𝐹𝑂 240𝑘𝑚 × 𝐴𝑂𝐴 × 𝐴𝑂𝐴 

(11)  𝐴𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 = 𝐴𝐹𝑂 160𝑘𝑚 × 𝐴𝑂𝐴 × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀 × 𝐴𝐹𝑂 80𝑘𝑚 × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀 × 𝐴𝐹𝑂 160𝑘𝑚  × 𝐴𝑂𝐴 

 Tem-se então a disponibilidade total do pedido de tráfego dada pela composição em série de todas 

as zonas: 

(12)  𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 1 × 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 2 × 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 3 × 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 4 × 𝐴𝑍𝑜𝑛𝑎 5 
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Pretende-se agora calcular a disponibilidade total de um pedido de tráfego entre o nó 1 e o nó 2 

(pedido de tráfego 1) com restauro partilhado e pré-planeado ODU que partilha uma ligação com o pedido 

de tráfego entre o nó 5 e o nó 6 (pedido de tráfego 2). Ao contrário das estratégias anteriores, quando existe 

partilha de recursos de restauro, a disponibilidade de um pedido de tráfego depende também de falhas 

ocorridas em elementos do caminho de serviço que sejam utilizados por outros pedidos de tráfego que 

partilhem recursos. 

 

Figura F.4 - Cenário com dois pedidos de tráfego que partilham uma ligação de restauro (ODU); 

No cenário apresentado na Figura F.4, existem dois pedidos de tráfego que partilham uma ligação 

de restauro na rede. Para determinar a disponibilidade total do pedido de tráfego 1 consideram-se os 

seguintes eventos: 

• X: Pedido de tráfego 1 é encaminhado até ao seu destino; 

• Y: Pedido de tráfego 2 utiliza recursos de restauro; 

• Z: Pedido de tráfego 1 necessita de ativar os recursos de restauro; 

A probabilidade do pedido de tráfego 1 necessitar de ativar os recursos de restauro 

𝑃(𝑍) corresponde à indisponibilidade dos elementos do seu caminho ótico de serviço (indisponibilidade da 

área verde), não havendo falhas nos ROADMs no nó emissor ou recetor (uma falha num dos ROADMs 

bloqueia o caminho de serviço e de restauro e, portanto, não são ativados os recursos de restauro, a 

probabilidade de ambos ROADMs se encontrarem disponíveis é dada por 13). Tem-se então: 

 (13) 𝑃(𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀𝑠) = 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2  

(14) 𝑃(𝑍) = (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2 , 𝑃(�̅�) = 1 − (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀

2   
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A probabilidade do pedido de tráfego 2 utilizar os recursos de restauro sabendo que o pedido de 

tráfego 1 necessita de ativar os recursos de restauro 𝑃(𝑌|𝑍) é dada por metade (50% de probabilidade de 

cada um dos caminhos de restauro conseguir reservar os recursos de restauro) da indisponibilidade da área 

a vermelho, sendo que não ocorrem falhas nos ROADMs dos nós emissor e recetor: 

(15)  𝑃(𝑌|𝑍) = (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝑀𝐸𝐿𝐻𝑂) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2 ×

1

𝑁
 

Sendo N o número de pedidos que partilham os recursos de restauro (2 no cenário em análise). 

A probabilidade do pedido de tráfego 2 utilizar os recursos de restauro sabendo que o pedido de 

tráfego 1 não necessita de ativar os recursos de restauro é 𝑃(𝑌|�̅�) dada por: 

(16)  𝑃(𝑌|�̅�) = (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝑀𝐸𝐿𝐻𝑂) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2  

Sendo N o número de caminhos óticos de restauro que partilham os recursos (N=2 para o caso em 

estudo). 

Pela fórmula da probabilidade condicionada, tem-se: 

(17)  𝑃(𝑌) = 𝑃(𝑌|𝑍) × 𝑃(𝑍) + 𝑃(𝑌|�̅�) × 𝑃(�̅�) 

(18) 𝑃(𝑌) = (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝑀𝐸𝐿𝐻𝑂)(1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸)
𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀

4

𝑁
+ (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝑀𝐸𝐿𝐻𝑂) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀

2 (1 − (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸)𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2 ) 

(19) 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝑌) 

Sendo 𝑃(𝑌) a probabilidade do pedido de tráfego 2 utilizar recursos de restauro. 

A probabilidade do pedido de tráfego 1 ser encaminhado até ao seu destino sabendo que o pedido 

de tráfego 2 não utiliza recursos de restauro 𝑃(𝑋|�̅�) é dada pela disponibilidade do pedido como se não 

existisse partilha de recursos (calculada de forma semelhante ao caso da proteção ODU 1+1: 

(20) 𝑃(𝑋|�̅�) = (1 − (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸) × (1 − 𝐴𝐴𝑍𝑈𝐿)) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2  

A probabilidade do pedido de tráfego 1 ser encaminhado até ao seu destino sabendo que o pedido 

de tráfego 2 utiliza recursos de restauro é dada pela disponibilidade do caminho de serviço do pedido de 

tráfego 1: 

(21)  𝑃(𝑋|𝑌) = 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸 × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2  

Utilizando novamente a fórmula da probabilidade condicionada tem-se a disponibilidade total do 

canal de comunicação do pedido de tráfego 1 e com o valor de 𝑃(𝑌) da Equação 19: 

(22) 𝑃(𝑋)  = (𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸 × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀
2 ) × 𝑃(𝑌) + (1 − (1 − 𝐴𝑉𝐸𝑅𝐷𝐸) × (1 − 𝐴𝐴𝑍𝑈𝐿)) × 𝐴𝑅𝑂𝐴𝐷𝑀

2 × 𝑃(�̅�) 
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A Equação 22 é válida para cenários de restauro partilhado com partilha de recursos entre N 

caminhos óticos de restauro. 

O cálculo da disponibilidade total de um pedido de tráfego entre o nó 3 e o nó 4 com proteção e 

restauro partilhado e pré-planeado ODU poderá ser feito adotando a estratégia utilizada no cálculo da 

disponibilidade com proteção ODU 1+1 dedicada, apenas adaptando ao cenário em questão, com três 

interfaces de linha em paralelo tanto a transmitir como a receber o sinal e também três caminhos disjuntos 

em paralelo. Como descrito anteriormente, apenas se considera a existência de falhas duplas ou triplas na 

rede, tornando a disponibilidade de cada pedido independente da partilha de recursos de restauro (apenas 

deixaria de ser independente se fossem consideradas quatro ou mais falhas em simultâneo).  

 

Figura F.5 - Pedido de tráfego entre o nó 3 e o nó 4 com proteção e restauro partilhado e pré-planeado ODU; 

 

O cálculo da disponibilidade total de um pedido de tráfego entre o nó 3 e o nó 4 com proteção e 

restauro partilhado e pré-planeado ODU poderá ser feito adotando a estratégia utilizada no cálculo da 

disponibilidade com proteção ODU 1+1 dedicada, havendo apenas a diferença do número de interfaces de 

linha utilizadas que no caso da proteção OCh 1+1, usa apenas uma interface de linha para transmissão do 

caminho ótico de serviço e de proteção, o mesmo acontece na receção. 
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Figura F.6 - Pedido de tráfego entre o nó 1 e o nó 2 com proteção OCh 1+1; 

O cálculo da disponibilidade total de um pedido de tráfego entre o nó 1 e o nó 2 com restauro 

partilhado e pré-planeado OCh é semelhante ao cálculo do restauro partilhado e pré-planeado ODU 1+1 

descrito em F.3, com pequenas diferenças impostas pelos componentes utilizados para suporte de cada 

estratégia. 

 

Figura F.7 - Cenário com dois pedidos de tráfego que partilham uma ligação de restauro (OCh); 

O cálculo da disponibilidade total de um pedido de tráfego entre o nó 3 e o nó 4 com proteção e 

restauro partilhado e pré-planeado OCh poderá ser feito adotando a estratégia utilizada no cálculo da 

disponibilidade com proteção ODU 1+1. Comparativamente ao exemplo dado em F.4, apenas difere o 

número de interfaces de linha utilizadas, uma vez que, para a proteção e restauro pré-planeado OCh, a 

interface de linha pode ser partilhada para o caminho de serviço, proteção e restauro. 
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Figura F.8 - Pedido de tráfego entre o nó 3 e o nó 4 com proteção e restauro partilhado e pré-planeado OCh; 


