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Abstract: O objetivo desse trabalho é realizar a análise de desempenho em Redes Ópticas
Elásticas (Elastic Optical Network (EON)) de cenários com diferentes topologias e tipos
de serviço com distribuição desigual das probabilidades de tráfego dos tipos de serviço
por tamanho de rota. A motivação para tal estudo é estabelecer um ambiente de rede mais
realı́stico para futuros trabalhos.

1.

Introdução

A EON surgiu como uma solução para gerir diferentes tipos de serviços, melhorando a escalabilidade e eficiência
da rede, por meio da utilização flexı́vel do espectro. Um ambiente de tráfego dinâmico, aliado às restrições de contiguidade e continuidade do espectro, causa fragmentação do espectro e afeta negativamente a eficiência e degrada o
desempenho da rede [1] [2].
A topologia adotada para a rede e a existência de vários tipos de tráfego devido ao requisito de largura de banda
desiguais, tornam os recursos disponı́veis mais fragmentados. A fragmentação do espectro resultante, de ambas as
restrições, é um parâmetro chave para determinar o desempenho da rede, medido, por exemplo, pela probabilidade de
bloqueio, que é uma razão entre o número de conexões bloqueadas e o número total de solicitações de conexão na
rede.
Como a probabilidade de bloqueio depende do nı́vel de carga em uma rede e como os tipos de serviço também
afetam a forma como os recursos do espectro são consumidos, várias pesquisas relatam e propõem heurı́sticas com
a finalidade de melhorar a ocupação espectral e normalizar o nı́vel de carga em uma rede [3] [4] [5]. Desta forma,
melhorando o desempenho da rede. Contudo, estas heurı́sticas foram implementadas assumindo uma distribuição
proporcional das probabilidades de tráfego dos tipos de serviço por tamanho de rota.
A Proposta deste trabalho, ao analisar o desempenho de cenários com as topologias mais utilizadas na literatura e
tipos de serviço com distribuição desigual das probabilidades de tráfego dos tipos de serviço por tamanho de rota, é
estabelecer um ambiente de rede mais realı́stico para futuros trabalhos.
A Figura 1 (a) e (b) mostra, de forma exemplificada, o principal estudo deste trabalho. Neste exemplo, tem-se
uma topologia hipotética com rotas de dois tamanhos (h = 1 e h = 2), medido em saltos (hops), e suas respectivas
probabilidades de rotas (p1 = 0,4 e p2 = 0,6), num cenário com dois tipos de serviço (s1 e s2 ) e suas respectivas
probabilidades de tráfego (pt1 = 0,6667 e pt2 = 0,3333).
Todas as possibilidades de tráfego dos tipos de serviço por tamanho de rota estão na matriz apresentada na Figura 1
(a) e (b). As linhas da matriz correspondem aos tamanhos das rotas de uma dada topologia, as colunas da matriz
correspondem aos tipos de serviços e cada elemento desta matriz é a probabilidade de tráfego do tipo de serviço em
cada tamanho de rota. Note que a soma dos elementos de cada linha da matriz corresponde a probabilidade de cada rota
e a soma dos elementos de cada coluna da matriz corresponde à probabilidade de tráfego de cada serviço por tamanho
da rota. A Figura 1(a) mostra as probabilidades de tráfego de cada tipo de serviço distribuı́das de forma proporcional
ao tamanho cada rota. A Figura 1(b) mostra as probabilidades de tráfego de cada tipo serviço distribuı́das de forma
desigual ao tamanho cada rota. Observe que em ambos cenários as probabilidades de rotas e as probabilidades de
tráfego dos serviços permanecem as mesmas.
O que nos motiva, a realizar este estudo, é usar os resultados em futuros trabalhos que avaliem a imparcialidade
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(fairness1 ) das probabilidades de bloqueio em ambientes mais realistas.
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Fig. 1. (a) Distribuição proporcional das probabilidades de tráfego dos tipos de serviço por tamanho
de rota. (b) Distribuição desigual das probabilidades de tráfego dos tipos de serviço por tamanho de
rota.

2.

Análise

O estudo deste trabalho será realizado por meio de simulação, usando o simulador OfNetSim, que vem sendo desenvolvido por nosso grupo de pesquisa. Os cenários analisados serão submetidos a um certo número (ainda não definido)
de serviços com proporções desiguais por tamanho de rota e atendidos por uma combinação de algoritmos conhecidos, mas que nunca foram avaliados em termos de desempenho neste contexto. Outra questão a se considerar é que,
embora a medida do tamanho das rotas em hops não seja a mais adequada para uma rede elástica, este estudo inicial
mais simples permite apontar alguns caminhos para o posterior aprofundamento da análise. Para tal, modificações no
simulador OFNetSim serão necessárias para a obtenção dos resultados pretendidos.
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1 Utiliza-se neste trabalho o termo inglês fairness (justiça), significando a diferença de desempenho observada em serviços com caracterı́sticas
diferentes, como por exemplo a demanda por largura de banda.
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