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Descrição:
A infra-estrutura de rede de transporte para prover Internet e outros serviços de telecomunicações que
exigem elevada taxa de transmissão é constituída basicamente por redes de comunicações ópticas. Os enlaces
ópticos de longa distância de mais alta capacidade utilizam geralmente tecnologia WDM (Wavelength-Division
Multiplexing) ou DWDM (Dense WDM). Um requisito importante para redes de alta capacidade é a resiliência
contra falhas. Considerando que estas redes transportam uma grande quantidade de dados agregados, uma única
falha pode impactar na conexão final de milhares de usuários e resultar em grandes prejuízos financeiros para
usuários e operadoras de telecomunicações [1].
Uma grande quantidade de esquemas de proteção contra falhas estão disponíveis atualmente, mas na maior
parte dos esquemas é adotado o conceito fundamental de caminhos disjuntos para rotas de trabalho e de
proteção. A rota de trabalho transporta o tráfego em condições normais de operação e a rota de proteção fornece
um caminho alternativo para transportar tráfego em caso de falhas. As rotas de trabalho e de proteção precisam
ser obtidas de modo a não apresentarem enlaces em comum, pois em caso contrário, uma falha simples no enlace
em comum inviabilizaria o transporte os dados [1]. Um dos algoritmos amplamente usados para obtenção de
rotas disjuntas para um par origem-destino em uma rede é o algoritmo de Suurballe [2]. Contudo, há uma lacuna
na literatura sobre métodos que permitam uma quantificação prévia da capacidade de uma rede em permitir a
obtenção de caminhos disjuntos para todos os pares origem-destino em uma rede óptica.
Por outro lado, avanços em Ciências das Redes, especialmente relacionados com métricas topológicas,
permitiram a avaliação de diversas características de nível sistêmico em redes em diversos domínios do
conhecimento [3] e em especial em redes ópticas [4]. O projeto de mestrado ora proposto tem como objetivo
geral a proposição de métricas topológicas para quantificação da capacidade de provimento de rotas de proteção
da topologia física de uma rede óptica. Como objetivos específicos, podem ser apontados:
- Avaliar a correlação entre as métricas topológicas propostas e indicadores globais de resiliência já
conhecidos na literatura;
- Aplicar as métricas propostas em topologias de redes ópticas usadas em estudos sobre resiliência de redes;
- Propor uma abordagem integrada usando as métricas propostas como parte de uma ferramenta de
planejamento de redes resilientes.
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