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Nos últimos anos vem se observando a criaçaõ de sofisticados serviços de comunicações como: vídeo 

sob demanda, voz sobre IP e redes sociais. Esses serviços demandam a troca de grande quantidade de 

informações à elevadas taxas de transmissão.  A infra-estrutura de telecomunicações utilizada como 

meio de transmissão deve contemplar esses requisitos. Nos dias de hoje, a tecnologia de larga escala 

que melhor atende a esses requisitos são os sistemas de comunicações ópticas interligados em rede ou 

redes ópticas [1,2,3,4]. 

A tendência atual de implementação de redes ópticas caminha para arquitetura de rede multicanal em 

malha e com transmissão totalmente óptica para a maior parcela possível de caminhos ópticos no 

núcleo da rede [1,2,4]. Entretanto, o projeto dessas redes de alta capacidade não é um processo trivial, 

pois ele envolve a determinação de um grande número de variáveis como: interligação físicas dos nós 

da rede (topologia da rede), a quantidade de comprimentos de onda (dimensionamento de capacidade) 

que devem estar disponíveis por enlace óptico, a inserção e posicionamento de dispositivos de alto 

custo como regeneradores e conversores de comprimento de onda e o tipo de fibra óptica que deve ser 

utilizado em cada enlace [5,6,7,8].  

Há um dificuldade adicional no tratamento do projeto dessas redes. Ele deve ser tratado visando a 

otimização simultânea de vários aspectos importantes de rede como o seu custo financeiro, seu 

desempenho, sua capacidade de resiliência a falhas, entre outros. É importante perceber que esses 

aspectos são, em geral, conflitantes. Por exemplo, para se obter uma rede de alto desempenho ou alta 

tolerância à falha é necessário se empregar mais recursos financeiros. Estes conflitos de interesse são 

comuns em problemas reais de engenharia [5,6,8].  

O problema de projeto de redes de forma ótima é conhecido na literatura por ser um problema de 

elevada complexidade computacional (pois pertence à classe denominada NP-completo). Em muitos 

casos, a solução ótima para esse problema é inviável de ser obtida em um tempo razoável [8,9,10].  

Para se encontrar soluções otimizadas para esse problema de forma viável, é possível a utilização de 

algoritmos heurísticos propostos pela inteligência computacional (também chamados de 

metaheurísticos) [11]. Muitos desses algoritmos são inspirados em processos de otimização realizados 

na natureza por sistemas vivos. Por isso, também são chamados de algoritmos bioinspirados. Como 

exemplo tem-se: algoritmos genéticos (AG), otimização por enxame de partículas (PSO), otimização 

por colônia de formigas (ACO), entre outros. Os algoritmos metaheurísticos realizam a otimização de 

forma iterativa, avaliando diversas soluções candidatas para um determinado problema. Dependendo da 

avaliação feita, um conjunto de ações é aplicado às soluções avaliadas para que elas sejam alteradas 

para a iteração seguinte do processo [11].  

O uso da inteligência computacional para se otimizar diversos aspectos das redes de comunicação vem 

ganhando destaque nos últimos anos. Publicações especializadas em redes têm reservado edições 

especiais completas dedicadas a esse tema [12,13]. O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de 
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técnicas de projeto de redes ópticas que realizam um compromisso otimizado entre custo financeiro de 

implantação da rede e o desempenho da mesma atendendo a critérios de qualidade de serviço nas 

transmissões realizadas. 
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