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Descrição: Os sistemas de comunicação óptica são considerados atualmente como a única
possibilidade para o atendimento da crescente demanda gerada nas redes de telecomunicações de alta
capacidade. Devido às altas taxas de transmissão utilizadas em redes ópticas e as altas multas previstas
em contrato em função do tempo de sistema sem operação, atualmente estão sendo empregados
diversos mecanismos de resiliência para minimizar o impacto de possíveis falhas sistêmicas [1].
Em redes ópticas, existem duas abordagens principais para tratar falhas [2]: Proteção, que consiste na
alocação redundante e prévia de recursos necessários para garantir a transmissão da informação; e
restauração, onde no momento que ocorrer uma falha, a rede busca quais são suas alternativas para
completar a transmissão original. Este mecanismos podem ser combinados para um melhor
desempenho.
Dado o alto custo para prover proteção e capacidade de restauração para todos os usuários da rede,
geralmente os usuários são classificados em classes de serviço (diamante, ouro, prata, etc.) que têm
acesso a diferentes garantias. Dadas as classes de serviço, geralmente se estipula que os usuários
pertencentes à melhor classe têm acesso a todos os mecanismos, enquanto os da pior classe têm
somente acesso à restauração com baixa prioridade.
Este projeto de dissertação tem como objetivo propor políticas para definição de classes de serviço e
suas prioridades, além de avaliar o desempenho destas políticas em topologias reais com tráfego
dinâmico. Todo o estudo será realizado por meio de simulações no SIMTON [4], que será adaptado
para este fim. A avaliação e comparação dos algoritmos será realizada a partir de emulação falhas em
topologias conhecidas e medição da taxa de proteção resultante e taxa de insucesso no recuperação de
falhas para testes com falha simples, falhas duplas e falhas múltiplas.
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