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Resumo—Quando se utiliza encaminhamento multi-caminho
para engenharia de tráfego, o número total de caminhos ne-
cessários é potencialmente muito elevado, da ordem de O(kn2),
onde n é a cardinalidade do conjunto de nós de entrada /
saı́da de tráfego (edge nodes) e k é o número de caminhos
distintos, simultaneamente usados entre cada par desses nós. A
dimensão das tabelas de encaminhamento dos nós é proporcional
ao número total de caminhos necessários. Reduzir o seu número
é um objectivo importante, que pode ser conseguido através da
agregação dos caminhos em árvores. No entanto, determinar o
número mı́nimo de árvores que cobrem um conjunto de caminhos
é um problema NP-difı́cil.

Este artigo começa com uma análise das diferentes alternati-
vas que podem ser usadas para realizar encaminhamento multi-
caminho, usando equipmentos off-the-shelf, baseado na utilização
de várias árvores. Em seguida, apresenta um novo algoritmo
de agregação de caminhos num número reduzido de árvores,
destinado a optimizar a concretização de encaminhamento multi-
caminho e utilizável em várias das alternativas anteriores. Nos
testes experimentais efectuados, que envolvem redes sintéticas
e reais, o algoritmo produziu melhores resultados que outros
previamente publicados.

I. INTRODUÇÃO

Para o encaminhamento intra-domı́nio numa rede de com-
putadores, uma solução comum consiste em utilizar um ca-
minho único entre os nós origem e destino dos pacotes
(e.g., RIP, OSPF, IS-IS, ...). No entanto, quando critérios de
optimização da capacidade disponı́vel na rede assumem um
papel preponderante [1], é frequente recorrer a técnicas de
encaminhamento mais sofisticadas, recorrendo, por exemplo,
a formas de distribuição do tráfego com utilização simultânea
de mais do que um caminho entre cada par de nós origem /
destino do tráfego (e.g., usando MPLS [2] e engenharia de
tráfego [3] com encaminhamento multi-caminho). Entre os
diversos caminhos usados entre cada par de nós devem estar
presentes caminhos mais curtos, mas também caminhos que
proporcionem equidade entre fluxos e capacidade de optimizar
a distribuição do tráfego e a resistência a avarias [4], [5].

Num quadro de encaminhamento multi-caminho, a tendên-
cia mais recente consiste na computação e instalação destes
caminhos a priori, por métodos off-line. Assim, se os nós de
entrada do tráfego na rede tiverem a capacidade de realizar a
distribuição da carga pelos diferentes caminhos disponı́veis, a
complexidade dos nós interiores poderá ser minimizada, visto
que a sua configuração poderá ser estática (a menos da sua

eventual participação na sinalização de avarias e contabilização
de tráfego), na linha do defendido em [6].

A optimalidade da distribuição dinâmica de carga e da
reacção a avarias continua a ser objecto de investigação recente
[1], [4]. Mas o problema da simplicidade global dos nós da
rede tem sido mais desprezado. No quadro descrito, o número
total de caminhos parametrizados a priori nos nós da rede
é muito elevado, da ordem de O(kn2), onde n é o número
de nós de entrada / saı́da de tráfego (edge nodes) e k é
o número de caminhos distintos entre cada par desses nós.
Reduzir o número de entradas da tabela de encaminhamento
(i.e., da FIB - Forwarding Information Base) também é um
objectivo importante. Uma forma de realizar esta optimização
consiste na agregação dos diferentes caminhos em árvores.
Se a redução assim conseguida for significativa, o número de
entradas nas FIBs poderá ser muito reduzido. Infelizmente,
determinar o número mı́nimo de árvores que cobrem um
conjunto de caminhos é um problema NP-difı́cil [7], [8].

As principais contribuições deste artigo são, primeiro,
uma análise das diferentes alternativas que podem ser usadas
para concretizar encaminhamento multi-caminho com base na
utilização de várias árvores e, depois, um novo algoritmo
de agregação de caminhos num número reduzido de árvores,
destinado a optimizar a concretização de encaminhamento
multi-caminho e utilizável em várias das situações anteriores.
Nos testes experimentais efectuados, o algoritmo produziu
melhores resultados que outros previamente publicados.

Na secção II é discutida a concretização do encaminha-
mento multi-caminho com base em várias árvores. Na secção
III é apresentado trabalho prévio sobre o tema. A secção IV
descreve e analisa o algoritmo proposto. Em seguida, na secção
V, é efectuada uma análise empı́rica do mesmo e realizada uma
comparação com outros algoritmos. Finalmente, na secção VI,
são apresentadas algumas conclusões e trabalho futuro.

II. ENCAMINHAMENTO MULTI-CAMINHO COM BASE EM
ÁRVORES

Para esta discussão, uma rede é definida por um grafo
G=(V,E) simples (um grafo sem lacetes nem arcos paralelos),
não orientado (onde (v1,v2) e (v2,v1) denotam o mesmo
arco) e conexo (existe caminho entre dois quaisquer nós). Seja
N ⊆ V o conjunto, de cardinalidade n, dos nós de entrada e
saı́da da rede, ou seja, o conjunto dos nós que podem ser
a origem ou o destino do tráfego. Para todos os pares de
nós (x,y) ∈ N2, com x < y (para uma qualquer relação de



ordem total em N), computaram-se previamente (até) k > 0
caminhos distintos com caracterı́sticas adequadas ao suporte de
encaminhamento multi-caminho [3], [5], [9], [10]. O número
total desses caminhos é geralmente próximo de k n(n−1)

2 , visto
que em certas redes e contextos podem não existir k caminhos
distintos para alguns pares de nós. Como veremos nas secções
seguintes, existem algoritmos que permitem agregar esses
caminhos num certo número de árvores.

Considera-se igualmente que existem mecanismos, ne-
cessários para engenharia de tráfego, que permitem a um nó
x de entrada de tráfego obter as seguintes informações: M1)
dado o endereço de destino de um fluxo, determinar o nó y
de saı́da a que o destino está ligado; M2) dado um nó y de
destino, conhecer os k caminhos para lhe chegar; e M3) dados
os k caminhos que permitem a x alcançar y, qual destes deve
ser escolhido para cada fluxo / pacote (segundo um critério de
engenharia de tráfego ou outro). A solução completa destes
3 problemas está fora do âmbito deste trabalho, no entanto,
nas subsecções que se seguem, faremos referência ao modo
como estes podem ser abordados em diferentes alternativas de
encaminhamento com base em árvores.

A. MPLS com Utilização de LSPs Multipoint-to-Point

Com MPLS cada caminho é concretizado na rede através
de um LSP (Label Switch Path). Como o seu número é muito
elevado, desenvolveram-se técnicas de agregação de LSPs com
o objectivo de utilizar uma única entrada na FIB de um nó
intermédio z, sempre que vários LSPs partilham o mesmo
caminho de z até ao destino [7], [11], [12]. Estes LSPs
especiais designam-se multipoint-to-point, ou m-t-p, e a sua
determinação tem semelhanças com a agregação de caminhos
em árvores.1 A secção seguinte refere algoritmos propostos
para esta agregação.

A utilização de MPLS para engenharia de tráfego com
parametrização estática dos LSPs é comum, pelo que existem
os mecanismos M1), M2) e M3) acima referidos nos equipa-
mentos com suporte de MPLS (ver, por exemplo, [3]).

B. Utilização de VLANs

Numa rede de switches Ethernet organizada em malha é
possı́vel desactivar o protocolo STP (Spanning Tree Protocol)
e parametrizar estaticamente em cada switch a que VLANs
devem estar associadas cada uma das suas portas. Assim, é
possı́vel parametrizar na rede até 4096 árvores distintas (o li-
mite do número de VLANs imposto pela norma IEEE 802.1D)
[10]. Com esta solução é possı́vel realizar o encaminhamento
multi-caminho com base num número reduzido de árvores.
A escolha do caminho que um dado pacote deve seguir é
equivalente à escolha da VLAN tag que o mesmo recebe à
entrada da rede. O encaminhamento é depois realizado usando
o tradicional algoritmo de inundação com aprendizagem pelo
caminho inverso.2 A proposta geral do método foi feita no
quadro do encaminhamento em redes para centros de dados.

1Um LSP m-t-p não é exactamente uma árvore (um subgrafo da rede G,
acı́clico e conexo), visto que é um grafo orientado (“dirigido para a raiz”, que
é o destino dos caminhos). Mas é acı́clico e fracamente conexo.

2Caso seja necessário preservar identificadores de VLANs com significado
fora da rede, deverá ser utilizada alguma forma de encapsulamento suplemen-
tar (e.g., IEEE 802.1ad).

Neste quadro a implementação dos mecanismos M1), M2) e
M3) pode ser realizada nos drivers Ethernet dos servidores
[10]. O método requer a utilização de inundação e de tabelas
de endereços MAC cuja dimensão pode ser significativa.

Outra proposta baseada na utilização de VLANs consiste
em usar tantas árvores de cobertura, computadas pelo protocolo
STP, quanto o número de switches de N (i.e., n árvores),
cada uma com raiz em cada um desses switches [13]. Para
realizar a distribuição de tráfego multi-caminho, os fluxos são
distribuı́dos pelas diferentes n árvores numa forma round-
robin. No entanto, este método não permite controlar com rigor
os caminhos usados por cada fluxo e a qualidade dos mesmos.

C. Utilização de Longest-Prefix Matching

Dada uma árvore, é possı́vel realizar o encaminhamento
ponto a ponto usando equipamentos com suporte de enca-
minhamento IP, endereços hierárquicos e Longest-Prefix Mat-
ching, portanto sem recurso a inundação.

Para este efeito é necessário parametrizar os equipamentos
com rotas estáticas, especı́ficas para cada árvore, da seguinte
forma. Dada uma árvore t, é-lhe associado um prefixo ou
intervalo de endereços I, disjunto de todos os outros. Em
seguida, I é particionado em vários subintervalos, cada um
dos quais associado a um nó filho da raiz. Esta operação é
realizada recursivamente até às folhas. Em seguida, em cada
nó da árvore, I é associado à interface que dá acesso ao nó
pai (excepto na raiz) e cada subintervalo afectado a um filho é
associado à interface que lhe dá acesso. Finalmente, cada nó da
rede recebe um endereço no seu intervalo (este endereço não é
afectado a nenhum filho). É fácil verificar que o algoritmo de
encaminhamento Longest-Prefix Matching encaminha pacotes
destinados a um endereço contido em I, na árvore t, sem
necessidade de realizar inundação. Este método apenas requer
espaço nas FIBs para as rotas estáticas proporcional ao número
de árvores em que cada nó participa.

A escolha do caminho que um pacote deve seguir é
equivalente à escolha do endereço do nó destino na árvore pela
qual se pretende encaminhar o pacote. Esta transformação de
endereços pode ser realizada por vários métodos, como por
exemplo túneis IP sobre IP, ou recorrendo a LISP [14], que
fornece igualmente interfaces para a utilização dos mecanis-
mos M1), M2) e M3).

Na literatura é possı́vel encontrar diversas outras realiza-
ções de encaminhamento multi-caminho usando ECMP (Equal
Cost Multi-Path Routing) em redes fisicamente configuradas
com árvores, mas a comparação exaustiva das qualidades e
defeitos de cada um desses métodos, assim como dos métodos
indicados acima, ultrapassa o âmbito deste artigo.

III. AGREGAÇÃO DE CAMINHOS EM ÁRVORES:
PROBLEMA E SOLUÇÕES

O problema da agregação de caminhos em árvores pode
ser definido da seguinte forma. Dado um conjunto S de
caminhos num grafo G = (V,E) simples, não orientado e
conexo, pretende-se obter um conjunto T de árvores de G (ou
seja, um conjunto de subgrafos de G acı́clicos3 e conexos),

3Um grafo cı́clico (respect., acı́clico) é um grafo com (respect., sem) ciclos.
Um ciclo é um caminho com pelo menos dois nós, tal que o primeiro e o
último nós são iguais e cujos arcos são todos distintos.



com a menor cardinalidade possı́vel, tal que todo o caminho
de S seja um caminho em alguma árvore de T . Sem perda de
generalidade, assume-se que qualquer caminho p∈ S tem pelo
menos dois nós e que todos os nós de p são distintos. No sub-
problema da agregação de caminhos com o mesmo destino,
todos os caminhos de S têm o mesmo nó destino.

Sabe-se que o problema de decisão da agregação de cami-
nhos com o mesmo destino, onde se pergunta se é possı́vel
agregar os caminhos de S em m ≥ 1 árvores, é NP-completo
[7], [8]. Consequentemente, os dois problemas de optimização
referidos são NP-difı́ceis, não havendo actualmente algoritmos
polinomiais para os resolver. Portanto, os algoritmos que exis-
tem não garantem que a cardinalidade do conjunto retornado
é a menor possı́vel, sendo essa cardinalidade a medida para
avaliar a qualidade da solução computada.

O caso particular da agregação de caminhos com o mesmo
destino foi estudado no contexto de LSPs m-t-p. Em [11],
o problema é reformulado em termos de programação linear
inteira (do tipo 0-1). Em [7] é proposto um algoritmo greedy
que, basicamente, agrega caminhos (e árvores) por ordem
descrescente de comprimento dos “sufixos comuns”.

Embora o problema geral pudesse ser atacado com estes
algoritmos, para os nossos conjuntos S de caminhos, o número
total de árvores nunca seria muito reduzido. Em geral, S tem
k caminhos para cada par (x,y) ∈ N2, com x < y. Ou seja,
|S| ≈ k n(n−1)

2 , onde n = |N|. Particionando S pelo vértice final
dos caminhos, seriam gerados n− 1 problemas de agregação
com o mesmo destino e, para cada um deles, o conjunto de
árvores retornado teria, no mı́nimo, k árvores, porque cada
um dos k caminhos com a mesma origem (e destino) teria de
ser coberto por uma árvore diferente. Portanto, obter-se-iam
pelo menos (n− 1)k árvores no total, não sendo esperadas
repetições. Esta estratégia de resolução do problema será
designada por estratégia LSPs m-t-p, na secção V.

Para simplificar as próximas definições, considere-se que
um caminho p = v1v2 · · ·vm−1vm (com m ≥ 2) induz o grafo
não orientado Gp = (Vp,Ep), onde Vp = {v1,v2, . . . ,vm−1,vm}
é o conjunto dos vértices e Ep = {(v1,v2), . . . ,(vm−1,vm)} é o
conjunto dos arcos. Sejam G′ = (V ′,E ′) um subgrafo acı́clico
de G e p∈ S um caminho. Diz-se que G′ contém ou cobre p se
Ep ⊆ E ′ e que p pode ser agregado a G′ se (V ′∪Vp,E ′∪Ep)
for um grafo acı́clico. A inserção ou agregação de p em G′
transforma G′ no grafo (V ′∪Vp,E ′∪Ep).

No âmbito do sistema SPAIN [8], [10], cujos objectivos
são muito semelhantes aos nossos, Mudigonda et al. desen-
volveram dois algoritmos aleatórios para agregar caminhos em
subgrafos acı́clicos (não necessariamente conexos). Devido à
sua natureza, ambos os algoritmos devem ser executados várias
vezes, sendo guardado e retornado um dos conjuntos calcula-
dos nas diferentes execuções com a menor cardinalidade.

O primeiro algoritmo [8], [10] é muito simples. Inici-
almente, o conjunto O de subgrafos é vazio. O conjunto
S é percorrido, por uma ordem aleatória, e cada um dos
seus caminhos p é tratado sequencialmente, começando-se por
verificar se algum subgrafo de O o contém. Em caso afirmativo,
passa-se ao caminho seguinte. Se nenhum subgrafo cobrir p,
percorre-se novamente O, por uma ordem aleatória, até se
encontrar um subgrafo G′ ao qual p possa ser agregado e

efectua-se a inserção de p em G′. Se p não puder ser agregado
a nenhum subgrafo existente, cria-se o subgrafo Gp (com os
vértices e os arcos do caminho), que se acrescenta a O.

O segundo algoritmo [8] é muito complexo para ser des-
crito em detalhe. Basicamente, S é inicialmente particionado
pelo vértice final dos caminhos, para que os sub-problemas
possam ser resolvidos em paralelo, e cada conjunto de subgra-
fos que agregam os caminhos com um mesmo destino é obtido
através de uma redução ao problema da coloração de vértices.
Como a reunião de todos os conjuntos computados (que é
uma solução do problema original) pode ser muito grande,
depois executa-se uma função não determinista que efectua
reuniões de subgrafos obtidos para destinos diferentes (quando
o resultado é um grafo acı́clico).

A justificação apresentada pelos autores para desenvolver
o segundo algoritmo é a diminuição dos tempos de execução,
devido à paralelização da primeira fase. Mas os dois algoritmos
não são comparados, nem quanto aos tempos de execução,
nem quanto à qualidade das soluções produzidas (dada pela
cardinalidade dos conjuntos retornados). Por estes motivos,
só comparámos o nosso algoritmo com o primeiro, cuja
implementação é significativamente mais simples.

IV. ALGORITMO DE AGREGAÇÃO DE CAMINHOS EM
ÁRVORES

O novo algoritmo de agregação de caminhos em árvores é
determinista. Partindo de um conjunto vazio de árvores, vão-se
agregando caminhos às árvores existentes, criando uma nova
árvore apenas quando a inserção dos caminhos em qualquer
uma das árvores que já existem resultaria num grafo cı́clico
ou não conexo. A grande diferença em relação aos algoritmos
semelhantes descritos na secção anterior é que se começa
por inserir “pares de caminhos compatı́veis”, por uma ordem
e numa árvore especı́ficas. Por abuso, chamamos par a um
conjunto {p,q} com dois caminhos, denotando-o por (p,q),
mas os caminhos são sempre distintos e a ordem pela qual
ocorrem é irrelevante. É importante recordar que S é o conjunto
de entrada (i.e., um conjunto de caminhos num grafo G), que
Gp = (Vp,Ep) denota o grafo induzido por um caminho p ∈ S
e que uma árvore t de G é um subgrafo de G conexo e acı́clico
(definido por (Vt ,Et)).

A noção de “compatibilidade” é fundamental e define-
se entre dois caminhos, entre um caminho e uma árvore e
entre um par de caminhos e uma árvore. No primeiro caso,
a compatibilidade será usada para definir a ordem pela qual
os pares de caminhos são processados. Nos restantes, será
usada para escolher a árvore onde um caminho ou um par
de caminhos é inserido, quando há várias alternativas.

A compatibilidade entre um par de caminhos (p,q) é −1
se o grafo (Vp∪Vq,Ep∪Eq) for cı́clico; e é |Vp∩Vq|, o número
de nós em comum, no caso contrário. A compatibilidade entre
um caminho p e uma árvore t define-se de forma semelhante: é
−1 se o grafo (Vt∪Vp,Et∪Ep) for cı́clico; e é |Vt∩Vp|, no caso
contrário. A compatibilidade entre um par de caminhos (p,q)
e uma árvore t é −1 se o grafo (Vt ∪Vp∪Vq,Et ∪Ep∪Eq) for
cı́clico; e é |Vt∩Vp|+ |Vt∩Vq|, nos outros casos. Dois caminhos
(respect., um caminho e uma árvore, ou um par de caminhos e
uma árvore) dizem-se compatı́veis se a compatibilidade entre
eles — denotada por compat(·, ·) — for positiva.



Note-se que dois caminhos sem nós em comum (respect.,
um caminho sem nós em comum com uma árvore) não são
compatı́veis, porque a reunião dos respectivos grafos não é um
grafo conexo. Mas um par de caminhos pode ser compatı́vel
com uma árvore, mesmo que um dos caminhos não partilhe
qualquer nó com a árvore (desde que o outro partilhe). As
seguintes propriedades, que permitem efectuar operações com
entidades compatı́veis, são fáceis de verificar.

• Se (p,q) for um par de caminhos compatı́veis, a
criação de um novo grafo com (p,q), definido por
(Vp∪Vq,Ep∪Eq), produz uma árvore.

• Se o caminho p e a árvore t forem compatı́veis, a
inserção de p em t, que transforma t no grafo (Vt ∪
Vp,Et ∪Ep), produz uma árvore.

• Se (p,q) for um par de caminhos compatı́veis, t for
uma árvore, e (p,q) e t forem compatı́veis, a inserção
de (p,q) em t, que transforma t no grafo (Vt ∪Vp ∪
Vq,Et ∪Ep∪Eq), produz uma árvore.

O algoritmo de agregação de caminhos é composto por
três fases: (i) geração dos pares de caminhos compatı́veis e
dos caminhos singulares iniciais (os caminhos de S que são
incompatı́veis com todos os outros e que, consequentemente,
não ocorrem em nenhum par de caminhos compatı́veis); (ii)
agregação de pares de caminhos compatı́veis; e (iii) agregação
de caminhos singulares.

Na primeira fase, são analisados todos os pares de ca-
minhos de S e avaliada a sua compatibilidade. Os pares
compatı́veis serão processados na segunda fase, por uma ordem
que envolve três critérios: primeiro, por ordem decrescente
de compatibilidade do par; depois, por ordem decrescente
de “potencial de agregação” do par em S; e, em caso de
empate na compatibilidade e no potencial de agregação, por
ordem decrescente de comprimento do par (que é a soma dos
comprimentos dos dois caminhos).

O critério da compatibilidade tem como objetivo privilegiar
os pares cuja agregação é a mais “natural”, ou seja, aqueles
cujo resultado agregado é o menos diferente de cada um
dos caminhos. A ordenação pelo potencial de agregação dá
prioridade a pares de caminhos que têm um maior número de
nós em comum com todos os outros. Formalmente, o potencial
de agregação de um caminho p no conjunto S é a soma das
compatibilidades de todos os pares de caminhos de S que
envolvem p:

potAgreg(p,S) = ∑
q∈S\{p}

compat(p,q).

O potencial de agregação de um par de caminhos (p,q) em S
é a soma do potencial de agregação de p e de q em S:

potAgreg((p,q),S) = potAgreg(p,S)+potAgreg(q,S).

Por fim, com o terceiro critério, pretende-se tratar os caminhos
de maior comprimento o mais cedo possı́vel, enquanto existem
mais possibilidades de agregação, deixando para o fim os que,
em princı́pio, têm mais facilidade em se agregar.

Na fase de agregação dos pares de caminhos compatı́veis,
processa-se um par de cada vez, pela ordem definida acima,
até todos os pares terem sido tratados. Começa-se por verificar,

para cada caminho do par, se alguma árvore existente o cobre,
sendo necessário distinguir três casos. No primeiro, os dois
caminhos estão contidos em árvores (possivelmente distintas)
e o processamento do par termina. No segundo caso, nenhum
dos caminhos está contido numa árvore. Se houver alguma
árvore compatı́vel com o par, insere-se o par de caminhos numa
das árvores existentes; senão, é criada uma nova árvore com
o par de caminhos. No terceiro caso, um dos caminhos está
contido numa árvore t e o outro (que designaremos por p) não
está contido em nenhuma árvore. Se p for compatı́vel com t,
o caminho é inserido nessa árvore; se p não for compatı́vel
com t mas houver alguma árvore compatı́vel com p, agrega-
se p a uma das árvores existentes; e se não existir nenhuma
árvore compatı́vel com p, o caminho é adicionado à estrutura
dos caminhos singulares (adiando-se a sua agregação).

Na fase de agregação dos caminhos singulares, os caminhos
são seleccionados por ordem decrescente de comprimento. O
processamento de cada caminho p também se inicia com a
procura de uma árvore que o contenha, não havendo nada mais
a fazer quando esta pesquisa tem sucesso. Se p não estiver
contido em nenhuma árvore, verifica-se se p é compatı́vel
com alguma árvore e, em caso afirmativo, insere-se p numa
árvore existente. Quando o caminho é incompatı́vel com todas
as árvores, a árvore Gp é criada e adicionada ao conjunto
resultado.

A procura de uma árvore compatı́vel com um dado ca-
minho ou par de caminhos α devolve, em caso de sucesso, a
árvore t onde a inserção de α será efectuada. Essa árvore é, de
entre todas as árvores compatı́veis com α, uma que maximiza
o valor da compatibilidade. Ou seja, se T for o conjunto das
árvores existentes, a árvore t ∈ T onde α é inserido verifica:
compat(α, t)≥ 1 e (∀t ′ ∈ T ) compat(α, t)≥ compat(α, t ′).

A complexidade temporal do algoritmo é O(|S|3 × |V |),
onde V denota o conjunto dos nós da rede G, pelos seguintes
motivos. A compatibilidade entre duas entidades pode ser
decidida e avaliada em O(|V |) passos, porque o comprimento
de cada caminho não excede |V | − 1. Consequentemente, o
custo da primeira fase é O(|S|2× (|V |+ log |S|)), uma vez que
todos os pares de caminhos são analisados e os pares com-
patı́veis são ordenados. Nas duas últimas fases, processam-se
os pares de caminhos compatı́veis, e ordenam-se e processam-
se os caminhos singulares. Como o processamento de cada
par ou caminho singular requer tempo O(|T | × |V |), onde T
representa o conjunto corrente de árvores, a complexidade total
das duas últimas fases é O(|S|2× |T | × |V |). A conclusão é
obtida usando o facto de que |T | ≤ |S|.

V. AVALIAÇÃO

Cada conjunto S de teste foi obtido com o algoritmo de
selecção de caminhos para encaminhamento multi-caminho
proposto em [5]. O algoritmo recebe a rede G (cujos arcos têm
custos positivos), dois nós distintos x,y ∈ N, o número k > 0
de caminhos desejados de x para y e mais dois parâmetros, que
limitam o comprimento e o custo dos caminhos pretendidos, e
retorna um conjunto de caminhos de x para y. Para cada rede
testada, o algoritmo foi executado para todos os pares de nós
(x,y)∈N2, com x < y, tendo-se contruı́do S com a reunião dos
n(n−1)/2 conjuntos retornados (onde n = |N|).



(a) Full Mesh (b) Anel

Figura 1: Representações das redes Full Mesh e Anel

(a) Fat Tree (b) Folded Clos

Figura 2: Representações das redes Fat Tree e Folded Clos

Testaram-se dois tipos de redes: redes regulares, represen-
tativas de configurações com propriedades bem conhecidas,
utilizadas frequentemente em redes para interligação de com-
putadores em clusters e em centros de dados, e redes não
regulares, que incluem backbones reais e uma rede aleatória.
Os caminhos seleccionados nas redes regulares são fáceis
de identificar e coincidem com os que serão classificados
como interessantes. Nas redes não regulares, são caminhos
que asseguram multiplicidade de encaminhamento, disjunção
de rotas e custo e comprimento adequados.

A. Redes Regulares

Foram utilizadas quatro redes regulares: full mesh, anel, fat
tree e folded clos. Nos dois primeiros casos, todos os nós são
origem e destino de tráfego (ou seja, N = V ). Na full mesh
cada nó está directamente ligado a todos os outros formando
uma clique (como ilustrado na Figura 1a). Numa rede destas
com n nós, entre cada par existe um caminho de menor custo
(com custo 1) e n− 2 caminhos com custo 2. O conjunto
S tem todos estes (n− 1)× n(n− 1)/2 caminhos, os únicos
considerados interessantes. Numa rede em anel, cada nó tem
grau 2 e existem apenas 2 caminhos (disjuntos) entre cada par
de nós (ver Figura 1b). Neste caso, S tem 2 caminhos por par.
Usou-se uma full mesh com 6 nós e um anel com 10 nós.

Uma rede fat tree é uma rede hierárquica frequentemente
usada em centros de dados. O teste foi efectuado com a rede
da Figura 2a. Configurada adequadamente, esta rede assegura
que entre quaisquer dois nós folha (os que pertencem a N)
existe capacidade garantida. Os caminhos interessantes entre
cada par de nós folha são os caminhos de menor custo, cujo
número é 22m−1, onde m é o número de nı́veis que é necessário
subir para chegar ao nó de destino.

Uma rede com topologia folded clos é definida por duas
camadas distintas, formando um grafo bipartido tal que cada
nó da primeira camada está ligado a todos os nós da segunda
(ver Figura 2b). Os caminhos interessantes entre cada par de
nós da primeira camada (que corresponde ao conjunto N) são
todos simultaneamente de menor custo e disjuntos entre si e
o seu número é igual ao número de nós da segunda camada,

dado por n. Por estes motivos, S tem n2(n− 1)/2 caminhos.
Na rede usada no teste, n = 6. As redes folded clos também
são utilizadas em centros de dados e têm a propriedade de
assegurar a disjunção máxima de caminhos.

B. Redes Não Regulares

Foram usados três backbones reais e uma rede aleatória.
Para os testes foram removidos das redes reais canais paralelos
e nós que não acrescentavam diversidade. Nas redes reais o
custo dos canais usado é proporcional à distância entre os nós
e na rede aleatória o peso de todos os arcos é 1 (tal como nas
redes regulares).

A rede GÉANT é uma rede europeia de investigação e
educação que interliga as diferentes redes de investigação e
educação dos paı́ses europeus. A configuração testada tem 31
nós e 50 canais. A Internet 2 é um consórcio norte-americano
que liga universidades, centros de investigação, corporações e
outras redes regionais de educação e investigação nos EUA.
A configuração testada tem 25 nós e 44 canais. A NTT Com-
munications é uma corporação subsidiária da NTT (Nippon
Telegraph and Telephone) e possui uma rede IP com uma
distribuição geográfica mundial. A configuração testada tem
27 nós e 63 canais. A rede aleatória utilizada foi gerada com
base numa distribuição de Poisson, com um grau médio dos
nós de valor 3. A configuração testada tem 30 nós e 48 arcos.
Nos quatro casos, todos os nós são origem e destino de tráfego.

C. Resultados da Agregação em Árvores

O novo algoritmo e o (primeiro) do SPAIN foram imple-
mentados em Java. Todos os testes foram executados num
computador com 4 Gbytes de RAM, CPU a 2,53 GHertz e
usando a Java VM versão 1.7.

A Tabela I apresenta alguns dados sobre os conjuntos de
teste e os resultados. A primeira coluna identifica a rede; a
segunda tem o número n de nós de entrada e saı́da da rede
(|N|); a terceira o número k de caminhos distintos pedidos ao
algoritmo de selecção de caminhos para cada par de nós de
N; e a quarta o número total de caminhos seleccionados (i.e.,
a cardinalidade do conjunto S).

Para as redes regulares, calculámos o número óptimo de
árvores (apresentado na quinta coluna da Tabela I), através da
análise da rede e dos caminhos seleccionados. Para as restantes
redes, não conhecemos a cardinalidade da solução óptima.

Os algoritmos de agregação de caminhos em árvores
comparados são o novo e o (primeiro) algoritmo do sistema
SPAIN [8], [10], cujos resultados se encontram na sexta e na
sétima colunas da Tabela I, respectivamente. A oitava coluna
apresenta o menor número de árvores que poderia ser obtido
com a estratégia LSPs m-t-p (c.f. secção III), assumindo que
não haveria repetições, e que corresponde a (n−1)k.

O algoritmo SPAIN foi executado para cada rede múltiplas
vezes. Mas, em vez de definir o número de execuções, limitou-
se o tempo total dessas execuções. Isto é, durante um certo
intervalo de tempo, o algoritmo foi executado repetidamente,
apresentando-se (na coluna sete da Tabela I) o menor número
de subgrafos obtido nas várias execuções. Nestes resultados, o
intervalo de tempo utilizado corresponde a 5 vezes o tempo de
execução do novo algoritmo para a mesma rede. A Tabela II



Tabela I: Resultados da execução dos algoritmos

# óptimo # de subgrafos LSPs
Redes n k |S| de árvores Novo SPAIN m-t-p

Full Mesh 6 5 75 6 6 10 25
Anel 10 2 90 10 10 10 18

Fat Tree 8 2 ou 8 152 8 8 14 56
Folded Clos 6 6 90 6 6 18 30

GÉANT 31 3 1381 — 30 38 90
Internet 2 25 3 898 — 14 16 72

NTT 27 3 1044 — 25 39 78
Aleatória 30 3 1318 — 27 34 87

Tabela II: Tempos de execução dos algoritmos

Redes Tempo (Novo) Tempo (SPAIN) # de execuções (SPAIN)
Full Mesh 193 ms 965 ms 699

Anel 3 ms 15 ms 83
Fat Tree 2 s 564 ms 12 s 820 ms 2274

Folded Clos 484 ms 2 s 420 ms 870
GÉANT 5 min 7 s 25 min 39 s 20268

Internet 2 6 min 51 s 34 min 19 s 32570
NTT 8 min 18 s 41 min 32 s 27391

Aleatória 4 min 35 s 22 min 56 s 22598

apresenta os tempos de execução dos dois algoritmos e o nú-
mero de execuções do SPAIN, para cada rede. Convém referir
que o algoritmo SPAIN foi implementado como foi descrito na
secção III e pelos autores [8], [10]. Por isso, o resultado é um
conjunto de grafos acı́clicos, não necessariamente conexos (o
que justifica o tı́tulo da sexta e da sétima colunas na Tabela I).

Os resultados mostram que o novo algoritmo agrega os
conjuntos de caminhos das redes regulares no número óptimo
de árvores. Para as restantes redes, ao não se conhecer o valor
óptimo, esta avaliação não pode ser realizada. No entanto,
analisando os resultados de forma comparativa, repara-se que
os do novo algoritmo são sempre os melhores e que o número
de árvores é muito reduzido. O SPAIN só tem um desempenho
igual para a rede em anel. Os valores da coluna LSPs m-t-p são
substancialmente mais elevados do que os resultados obtidos
por ambos os algoritmos, indiciando que aquela estratégia de
resolução do problema geral não é a mais adequada.

VI. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

Quando se pretende realizar o encaminhamento numa rede
usando engenharia de tráfego, a utilização de encaminhamento
através de múltiplos caminhos tem-se imposto. Neste quadro,
a procura de soluções simples, mas que não sacrifiquem a
optimalidade, na linha das defendidas em [6], é fundamental.

O trabalho aqui apresentado centra-se na problemática da
redução do número de entradas nas FIBs dos equipamentos
de encaminhamento, com recurso à agregação dos caminhos
num número reduzido de árvores, para encaminhamento com
equipamentos banalizados (off-the-shelf ) e sem necessidade de
recorrer a novos protocolos.

O recenseamento apresentado na secção II mostra que é
possı́vel encaminhar com base em árvores através de pelo
menos três métodos distintos. Usando MPLS e LSPs m-t-p,
usando diversas VLANs e usando Longest-Prefix Matching.
Este último método é implementável em qualquer equipamento
que suporte encaminhamento com base em tabelas de prefixos
IP e que possa ser parametrizado com rotas estáticas. Trata-
se de uma solução mais simples e mais escalável do que as

que recorrem a switches e VLANs, que encaminham através de
árvores, com base em inundação optimizada por aprendizagem
pelo caminho inverso. O mesmo também permite a utilização
de FIBs muito mais compactas do que as necessárias quando
se usa MPLS e m-t-p LSPs. Tanto quanto é do nosso conheci-
mento, a sua proposta não foi ainda previamente sistematizada
na literatura existente.

Em seguida introduzimos um algoritmo de agregação de
caminhos ponto a ponto num número reduzido de árvores. Nos
testes realizados, o algoritmo apresenta melhores resultados
que outros recenseados na literatura. Como trabalho futuro,
pretendemos tentar deduzir qual a distância máxima da solução
computada à solução óptima.

Este trabalho insere-se num trabalho mais geral que visa
desenvolver algoritmos e mecanismos de engenharia de tráfego
que permitam optimizar o funcionamento da rede num quadro
de carga variável e desconhecida a priori, incluindo a resposta
atempada às falhas dos canais e dos nós.
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