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Resumo Nas redes de computadores, o tráfego entre cada par de nós pode ser
encaminhado sempre pelo mesmo caminho ou distribuı́do por vários caminhos.
Neste trabalho, aborda-se uma faceta do encaminhamento multi-caminho, apre-
sentando um novo algoritmo que calcula o conjunto dos caminhos a usar para
encaminhar o tráfego entre cada par de nós de entrada e saı́da da rede. A rede é
modelizada por um grafo simples, não orientado, conexo e pesado.
Os critérios de selecção dos caminhos são, de alguma forma, contraditórios. Para
privilegiar a comunicação entre o par de nós, devem-se seleccionar caminhos
de menor custo. No entanto, para aumentar, quer a distribuição de carga entre o
par de nós, quer a resistência às falhas, devem-se escolher caminhos disjuntos. O
algoritmo proposto tenta conciliar os diferentes requisitos. É parametrizável, para
se poder adaptar às diversas caracterı́sticas das redes.

1 Introduç

˜

ao

Nas redes de computadores o tráfego é encaminhado desde o nó origem até ao nó des-
tino usando diversos caminhos. A escolha destes é um problema fundamental pois do
mesmo depende o nı́vel de serviço fornecido a cada fluxo de tráfego, a capacidade da
rede reagir a falhas das suas componentes e a optimização global da utilização da capa-
cidade instalada.

Do ponto de vista do número de caminhos distintos usados simultaneamente entre
cada par de nós origem e destino do tráfego, o encaminhamento pode ser uni-caminho
ou multi-caminho. As soluções multi-caminho requerem técnicas e algoritmos mais
sofisticados e são utilizadas quando se pretende optimizar a utilização da capacidade da
rede. Estas soluções também são habitualmente designadas por soluções de engenharia
de tráfego [11].

A categoria de soluções multi-caminho em que estamos interessados realiza o cál-
culo de caminhos a utilizar a priori e só depois distribui os diferentes fluxos de tráfego
pelos mesmos [1]. Com efeito, uma vez esses caminhos computados, os nós da rede
recebem tabelas construı́das a partir dos mesmos, usando por exemplo Multi-Protocol
Label Switching - MPLS [8] ou diversas VLANs [7]. Os nós de entrada do tráfego na
rede realizam a sua distribuição pelos caminhos disponı́veis, tornando a tarefa dos nós
intermédios mais simples. Idealmente, o conjunto de caminhos disponı́veis a priori deve



poder suportar a distribuição de diferentes matrizes de tráfego,1 e permitir ainda realizar
o encaminhamento mesmo em caso de falhas. O problema da determinação a priori ou
off-line dos caminhos pode ser formulado com generalidade para suporte de diversas
classes de soluções multi-caminho: dado o grafo não orientado, pesado e conexo G e
um subconjunto N dos seus nós que são origem e destino de tráfego (nós de entrada e
saı́da da rede), determinar um subconjunto dos caminhos entre cada par de nós de N
que possa suportar diversas alternativas de encaminhamento em diversos cenários, com
e sem falhas.

A definição mais precisa do problema não é trivial pois os objectivos do encami-
nhamento multi-caminho são multi-facetados. Por um lado, os caminhos usados devem
suportar uma reacção rápida a falhas de forma a poder mascará-las. Por outro, os ca-
minhos disponı́veis devem permitir maximizar e optimizar o tráfego entre cada par de
nós particular, mas também devem permitir optimizar o tráfego globalmente encami-
nhado pela rede. Finalmente, o número de caminhos deve ser reduzido para diminuir a
complexidade dos nós da rede. Como não existe uma solução única que satisfaça cabal-
mente os requisitos de todos os potenciais contextos de utilização, o algoritmo deve ser
parametrizável. Um primeiro parâmetro k é o número de caminhos distintos que devem
ser seleccionados entre cada par de nós de N. Adicionalmente, os caminhos a considerar
devem ter caracterı́sticas interessantes. Por exemplo, não devem ter um comprimento
que exceda o comprimento do caminho de menor custo e comprimento mı́nimo em
mais do que um certo valor. Por outro lado, também não se devem seleccionar cami-
nhos cujo custo seja superior ao mı́nimo multiplicado por um factor de extensão. Uma
vez definido o subconjunto dos caminhos interessantes entre cada par de nós de N, é
necessário escolher os melhores k. Para esta escolha será necessário considerar o com-
primento e o custo de cada caminho mas também o grau de disjunção com os restantes
seleccionados, pois da mesma dependerá a resistência a falhas e a distribuição de carga.

Este problema não é novo mas tem sido tratado de forma não sistemática. Na li-
teratura encontram-se diversas soluções em que o problema apenas é formulado como
um problema preliminar a uma solução de encaminhamento particular (e.g., [4,10,9,7]).
Este artigo apresenta um algoritmo novo de selecção de caminhos num grafo, de forma
independente das estratégias de encaminhamento que os mesmos suportam, avalia a
sua complexidade computacional e avalia experimentalmente as caracterı́sticas dos ca-
minhos seleccionados.

Os resultados experimentais abrangem dois tipos de redes. Algumas redes sintéticas
e regulares, com propriedades bem conhecidas, e geralmente utilizadas em redes de
computação de alto desempenho ou em centros de dados. Por isso permitem verificar
que, naqueles casos, o algoritmo calcula os caminhos mais adequados para distribuir
carga e mascarar falhas. O segundo conjunto de redes inclui uma rede aleatória e al-
guns backbones reais cuja configuração é pública: as redes GÉANT (europeia), Internet
2 (norte-americana) e NTT (mundial). Os conjuntos de caminhos seleccionados pelo
algoritmo são comparados com os conjuntos de caminhos calculados por um algoritmo
alternativo (designado por SPAIN [7]).

1 Uma matriz de tráfego M é uma matriz em que M(x,y) representa o tráfego esperado com
origem no nó x e destinado ao nó y.



A organização do artigo é a seguinte. Na secção 2 é apresentado trabalho relacio-
nado. A secção 3 apresenta o algoritmo e discute a sua complexidade computacional.
Em seguida, na secção 4, é apresentada a análise empı́rica do algoritmo quando apli-
cado a diversos conjuntos de redes. Finalmente, na secção 5, são apresentadas algumas
conclusões e trabalho futuro.

2 Trabalho Relacionado

A aproximação tradicional de selecção dos caminhos utilizados para encaminhar e dis-
tribuir o tráfego baseia-se na optimização da distribuição de uma matriz de tráfego pela
rede. A selecção dos caminhos resulta implicitamente desta optimização. Em [4] é des-
crita uma aproximação que selecciona a priori os caminhos à disposição do algoritmo
de optimização como forma de o tornar mais eficiente. A qualidade dos caminhos selec-
cionados é aferida indirectamente pela qualidade da distribuição de tráfego, conseguida
com e sem selecção a priori dos caminhos, mas o algoritmo de selecção dos caminhos
não é explicitado.

A aproximação mais comum para lidar com falhas num contexto de engenharia de
tráfego consiste em seleccionar um conjunto de caminhos através de um algoritmo de
optimização aplicado à rede sem falhas, e introduzir adicionalmente caminhos de bac-
kup de cada um dos caminhos implicitamente usados nessa configuração. Na presença
de falhas a distribuição do tráfego será não óptima.

Em [10] é apresentada uma solução em que se calcula através de um algoritmo de
optimização qual a melhor distribuição da matriz de tráfego pelos arcos do grafo para
diversos cenários de falhas da rede. A partir destas distribuições é possı́vel determinar
um conjunto de caminhos. Finalmente, a partir destes caminhos é possı́vel calcular
formas de distribuição do tráfego pelos mesmos (a realizar pelos nós de entrada na
rede) nos diversos cenários de falhas.

Este método requer a disponibilidade de um modelo de falhas conhecido a pri-
ori. No caso em estudo o modelo existia para uma das redes mas era idealizado nas
restantes. Não só os operadores não revelam publicamente qual o historial das falhas
ocorridas na sua rede, como a prática mostra que muitas das falhas se concentram em
componentes envelhecidas e com anomalias excepcionais, e que muitas falhas se de-
vem a reconfigurações planeadas [5]. Todos estes aspectos mostram que desenvolver
um modelo de falhas realista não é uma tarefa trivial. Adicionalmente, a estimação da
matriz de tráfego também está longe de ser um problema trivial [11].

Na categoria de aproximações que seleccionam a priori caminhos independente-
mente de modelos de falhas e de matrizes de tráfego, encontram-se aproximações se-
melhantes às descritas em [9] que consistem em seleccionar caminhos entre cada dois
nós de entrada e saı́da que incluam pelo menos dois caminhos disjuntos em termos
de nós, e cujo comprimento seja inferior ao comprimento do caminho mais curto adi-
cionado de um factor de extensão. Quando não é possı́vel encontrar pelo menos dois
caminhos que satisfaçam estas propriedades, é escolhido um par disjunto em termos de
nós, com o menor comprimento possı́vel de cada um dos caminhos. Os autores utili-
zam uma heurı́stica que privilegia a resistência a falhas em detrimento de critérios de
optimização potencial da distribuição do tráfego.



O sistema Spain [7] também utiliza a selecção a priori de caminhos independen-
temente de um modelo de falhas e de uma matriz de tráfego. O algoritmo que utiliza
tem apenas como entrada o grafo e o número k de caminhos que deve seleccionar en-
tre cada dois nós. O algoritmo privilegia a disjunção de arcos (evitando tanto quanto
possı́vel a sua reutilização) mas não impõe nenhum limite ao custo ou ao comprimento
dos caminhos seleccionados. Dadas as semelhanças de aproximação e objectivos deste
algoritmo, desenvolvemos uma comparação mais detalhada com o mesmo durante as
experiências que realizámos.

3 Algoritmo de Selecç

˜

ao de Caminhos

O algoritmo de selecção de caminhos calcula um conjunto de caminhos entre um par de
nós de entrada e saı́da da rede. Neste contexto, a 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), conexo (existe caminho entre dois quaisquer nós) e
pesado, sendo o peso de cada arco positivo. Seja N ✓V o conjunto dos nós de entrada
e saı́da da rede, ou seja, o conjunto dos nós que podem ser a origem ou o destino do
tráfego. O custo de um caminho p (custo(p)) é a soma dos pesos dos arcos de p e
o comprimento de p (compr(p)) é o número de arcos de p. Neste trabalho, todos os
caminhos são simples, i.e., todos os nós de um caminho são diferentes.

Uma noção fundamental é a de disjunção de um conjunto de caminhos. Um con-
junto de caminhos disjuntos (em termos de arcos) é um conjunto de caminhos cujos
arcos são todos distintos. Dado um conjunto D de caminhos, a disjunção de D (disj(D))
é a maior cardinalidade dos subconjuntos de D que são conjuntos de caminhos disjun-
tos. Por exemplo, a disjunção de A = {124, 12354, 1264, 1324, 154} é três porque
{1264, 1324, 154} é um conjunto de caminhos disjuntos e há três caminhos em A que
partilham o arco (1,2). Logo, só um deles pode pertencer a um conjunto de caminhos
disjuntos.

Sejam (x,y)2 N2 (com x 6= y) o par de nós para o qual se pretendem k > 0 caminhos
distintos, Pxy o conjunto dos caminhos simples de x para y, que não é vazio porque o
grafo é conexo, e Cxy o conjunto dos caminhos de custo mı́nimo (ou de menor custo) de
x para y:

Cxy = {p 2 Pxy | (8p0 2 Pxy) custo(p) custo(p0)}.
Para simplificar a notação, omitem-se os nós origem e destino dos caminhos, escre-
vendo apenas P e C .

No primeiro caso da função que selecciona o conjunto de caminhos (apresentada
na Figura 1), há pelo menos k caminhos de menor custo, retornando-se um “melhor
subconjunto” de C de cardinalidade k. Melhor significa que maximiza a disjunção e
que, de entre todos os subconjuntos cuja disjunção é máxima, minimiza a “partilha”
de arcos entre os seus caminhos. Para formalizar o conceito de partilha, sejam D um
conjunto de caminhos e e um arco. A função penalização(D,e) atribui uma penalização
ao uso (repetido) de e em D, onde ocorrências(D,e) denota o número de caminhos de
D em que e ocorre:

penalização(D,e) =
⇢

0, se ocorrências(D,e) 1;
(|D|+1)ocorrências(D,e), se ocorrências(D,e)� 2.



selecCaminhos(k,h, f ) =8
><

>:

melhorSubconj(C ,k, /0), se |C |� k;
Ih, f , se |C |< k e |Ih, f | k;
C [melhorSubconj(Ih, f \C ,k� |C |,C ), nos restantes casos.

melhorSubconj(D,n,F) é um conjunto R que satisfaz as três propriedades:
• R 2 (D)n (R é um subconjunto de D de cardinalidade n);
• (8X 2 (D)n) disj(R[F)� disj(X [F);
• (8X 2 (D)n) disj(X [F) = disj(R[F)) partilha(R[F) partilha(X [F).

Figura 1: Conjunto dos caminhos seleccionados entre um par de nós (x,y). C é o con-
junto dos caminhos de menor custo e Ih, f é o conjunto dos caminhos interessantes de x
para y.

A partilha de arcos em D é a soma das penalizações atribuı́das ao uso dos arcos do
grafo em D:

partilha(D) = Â
e2E

penalização(D,e).

Se (D)n representar o conjunto de todos os subconjuntos de D de cardinalidade n, o
conjunto S retornado pelo algoritmo no caso que estamos a analisar verifica as três
seguintes propriedades:

– S 2 (C )k;
– (8X 2 (C )k) disj(S)� disj(X);
– (8X 2 (C )k) disj(X) = disj(S)) partilha(S) partilha(X).

Para exemplificar, considerem-se os dois subconjuntos de A de cardinalidade 4 cuja
disjunção é 3: B1 = {124, 1264, 1324, 154} e B2 = {12354, 1264, 1324, 154}.
Como partilha(B1) = 2⇥52 (porque os dois arcos de 124 ocorrem duas vezes em B1) e
partilha(B2) = 3⇥52 (porque (1,2), (2,3) e (5,4) ocorrem duas vezes em B2), o melhor
subconjunto de A de cardinalidade 4 é B1.

Nos dois outros casos, é necessário considerar caminhos com custo superior ao
mı́nimo, recorrendo-se à noção de caminho óptimo. Um caminho de x para y diz-se
óptimo se tiver custo mı́nimo e comprimento igual ao menor comprimento dos cami-
nhos de custo mı́nimo de x para y. Ou seja, o é um caminho óptimo se:

o 2 C e (8p 2 C ) compr(o) compr(p).

Os caminhos que poderão ser seleccionados, designados por caminhos interessantes,
são caminhos de menor custo ou próximos dos óptimos. Essa proximidade é caracte-
rizada através de dois parâmetros, h � 0 e f � 1, da seguinte forma: a diferença entre
o comprimento de um caminho próximo dos óptimos e o comprimento dos caminhos
óptimos não excede h; e o quociente entre o custo de um caminho próximo dos óptimos



e o custo dos caminhos óptimos não excede f . O conjunto Ih, f dos caminhos interes-
santes de x para y é (onde o é um caminho óptimo de x para y):

Ih, f = C [{p 2 P | compr(p) compr(o)+h ^ custo(p) f ⇥ custo(o)}.
Se o número total de caminhos interessantes não exceder k (segundo caso da função

selecCaminhos), o conjunto retornado pode ter menos elementos do que os desejados
(situação em que o gestor da rede deve ser informado, para poder aumentar os valores
dos parâmetros h e f ). Se houver mais caminhos do que os necessários para satisfazer
os requisitos (último caso de selecCaminhos), o conjunto S retornado tem todos os
caminhos de menor custo mais alguns dos interessantes restantes, i.e., é uma reunião
da forma S = C [R, onde R é um “melhor subconjunto” de Ih, f \C de cardinalidade
k� |C |. Ser melhor, neste caso, é maximizar a disjunção de S e, de entre os subconjuntos
de Ih, f \C que a maximizam, minimizar a partilha de arcos em S.

É fácil verificar que as duas definições de “melhor subconjunto”, usadas no primeiro
e no último caso do algoritmo, podem ser unificadas. A função melhorSubconj(D,n,F),
apresentada também na Figura 1, desempenha esse papel, onde D e F são conjuntos de
caminhos e n é um inteiro positivo que não excede |D|.

Na implementação do algoritmo, há três operações que merecem destaque: o cálculo
dos caminhos de menor custo, o cálculo dos caminhos próximos dos óptimos e o cálculo
de um melhor subconjunto. Até ao fim desta secção, g é o maior grau de um nó do grafo.

O conjunto dos caminhos de custo mı́nimo é obtido com uma variante do algoritmo
de Dijkstra [3] que guarda, para cada nó v, todos os nós que antecedem v nos caminhos
de menor custo (até ao momento) de x para v. Por isso, o tempo gasto na (clássica) pri-
meira fase é O(|E|+ |V | log |V |), usando uma fila de Fibonacci [2], enquanto a geração
dos caminhos tem complexidade temporal O(|C | |V |).

Os caminhos próximos dos óptimos são gerados por força-bruta, iterando os suces-
sores directos dos nós. Usa-se um vector de booleanos para garantir que os caminhos
são simples e pára-se assim que se pode concluir que os caminhos que estão a ser cons-
truı́dos teriam comprimento ou custo superior ao permitido. Portanto, no pior caso, esta
operação é O(gmin(compr(o)+h, |V |�1)), onde o é um caminho óptimo.

Na função melhorSubconj(D,n,F) geram-se subconjuntos de D de cardinalidade n
para encontrar aquele que é retornado, tentanto minimizar as computações relacionadas
com o cálculo das disjunções. Para cada conjunto X gerado, começa-se por determinar,
simultaneamente, o valor de partilha(X [F) e o maior número z de caminhos de X [F
onde um mesmo arco ocorre (i.e., z = maxe2E ocorrências(X [F,e)). Se z = 1, X [F
é um conjunto de caminhos disjuntos (logo, com a menor partilha possı́vel) e a função
melhorSubconj retorna X . Quando z � 2, sabe-se que disj(X [F)  |X [F |� z+ 1,
porque há z� 1 caminhos que não podem pertencer a um conjunto de caminhos dis-
juntos. Esta propriedade permite resolver com eficiência mais dois casos. O primeiro
é quando z = |X [ F |, que implica disj(X [ F) = 1. O segundo faz uso do valor da
disjunção obtido com o “melhor subconjunto” encontrado até ao momento. Denotando
esse valor por dmax, se dmax > |X [F |� z+ 1, não vale a pena calcular a disjunção de
X [F , passando-se à geração e análise do próximo subconjunto de D. As ocorrências
dos arcos do grafo (ocorrências(X [F,e), para cada e 2 E) são registadas numa matriz
(triangular superior) de inteiros, de |V | por |V |. Consequentemente, o número de pas-
sos para inicializar e preencher a matriz e para calcular os valores de z e da partilha



é de ordem O(k |V |+ |V |2), usando o facto de |X [F | = k em ambas as chamadas a
melhorSubconj.

Quando é necessário saber se disj(X [F)� dmax, geram-se subconjuntos de X [F
cujas cardinalidades variam descrescentemente entre k�z+1 e, no pior caso, dmax. Para
cada conjunto Y gerado, verifica-se se todos os arcos dos caminhos de Y são distintos
(recorrendo a uma matriz de booleanos de |V | por |V |) e, em caso afirmativo, conclui-se
imediatamente que disj(X [F) = |Y |. Se nenhum conjunto gerado for um conjunto de
caminhos disjuntos, o valor de disj(X [F) não chega a ser calculado, visto que é infe-
rior a dmax. Embora se restrinja o intervalo das cardinalidades dos conjuntos gerados,
quando z = 2 e dmax = 1, podem ser gerados 2k�k�1 conjuntos (porque só não são ge-
rados conjuntos de cardinalidades k e 0, e só é gerado um conjunto de cardinalidade 1).
Portanto, no pior caso a complexidade temporal desta operação é O(2k (k |V |+ |V |2)).

Somando os diferentes passos da função melhorSubconj, obtém-se uma expressão
de ordem O(Comb(|D|,n)2k (k |V |+ |V |2)), onde Comb(i, j) são as combinações de i,
j a j.

Em relação à complexidade temporal do algoritmo de selecção de caminhos, con-
sidera-se mais adequado defini-la em função dos conjuntos C e Ih, f , e não apenas em
função dos parâmetros de entrada. De facto, aqueles conjuntos só dependem do grafo,
dos nós x e y e dos parâmetros h e f , e a sua utilização permite que as fórmulas finais
não fiquem descaracterizadas (em consequência das inevitáveis maximizações). Anali-
sando separadamente os três casos, denotando por a o comprimento máximo admitido
para um caminho próximo dos óptimos (a = min(h+minp2C compr(p), |V |� 1)) e
assumindo que k  |V |, conclui-se que, no pior caso, o número de passos da função
selecCaminhos é de ordem:

8
><

>:

O(Comb(|C |,k) 2k |V |2), se |C |� k;
O(|E|+ |V | log |V |+ |C | |V |+ga), se |C |< k e |Ih, f | k;
O(ga +Comb(|Ih, f |,k) 2k |V |2), nos restantes casos.

Convém referir que, embora o algoritmo não seja polinomial, calcula os resultados
em tempo útil nos contextos para os quais foi criado. O número de caminhos entre cada
par de nós é de poucas unidades e o número de caminhos interessantes é controlado
pelos outros dois parâmetros.

4 Avaliaç

˜

ao

O nosso algoritmo e o do Spain foram implementados em Java e para a avaliação
dos mesmos e da qualidade dos caminhos calculados, foram usadas diversas redes:
um grupo de redes regulares, representativas de configurações com propriedades bem
conhecidas, utilizadas frequentemente em redes para interligação de computadores em
centros de dados, e um grupo de redes não regulares, constituı́do por backbones reais e
uma rede aleatória. 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. Para cada rede, o algoritmo
foi executado para todos os pares (x,y) 2 N2 tais que x < y.



4.1 Redes Regulares

Foram utilizadas quatro redes regulares: full mesh, anel, fat tree e folded clos. Em todas
foi usado 1 como peso de cada arco. Devido a esta uniformidade de pesos, o parâmetro
f perde relevância. No entanto, de forma a que o seu valor não limite os caminhos
seleccionados, atribuiu-se a f o valor h+1.2

Na full mesh cada nó está directamente ligado a todos os outros formando uma cli-
que (como ilustrado na Figura 2a). 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. Os outros ca-
minhos já não têm interesse. Para cobrir aqueles caminhos basta utilizar os parâmetros
k = n�1, h = 1 e f = 2. Numa rede em anel, cada nó tem grau 2 e existem 2 caminhos
(disjuntos) entre cada par de nós (ver Figura 2b). Para cobrir todos os caminhos, k = 2,
h = n�2 e f = n�1. Nos testes, usou-se uma full mesh com 6 nós e um anel com 10
nós. Em ambas, todos os nós são origem e destino de tráfego (ou seja, N =V ).

(a) Full Mesh (b) Anel

(c) Fat Tree (d) Folded Clos

Figura 2: Representações das redes regulares

Uma rede fat tree é uma rede hierárquica frequentemente usada em centros de da-
dos. Para os testes foi utilizada a rede da Figura 2c. Configurada adequadamente, esta
rede assegura que entre quaisquer dois nós folha (os que pertencem a N) existe capa-
cidade garantida. O número de caminhos de menor custo entre cada par de nós folha é
22m�1, sendo m o número de nı́veis que é necessário subir para chegar ao nó de destino.
Para cobrir todos os caminhos de menor custo, os únicos interessantes, basta utilizar os
parâmetros k = 22m�1, h = 0 e f = 1. Nesta rede o conjunto N tem 8 nós.

2 Quando o peso dos arcos é 1, o custo de um caminho é igual ao seu comprimento. Portanto,
custo(p) custo(o)+h é equivalente a custo(p)/custo(o) 1+h/custo(o) 1+h.



Uma rede com topologia folded clos é definida por duas camadas distintas, for-
mando um grafo bipartido tal que cada nó da primeira camada está ligado a todos os
nós da segunda (ver Figura 2d). Os caminhos interessantes entre cada par de nós da pri-
meira 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. Para cobrir todos esses caminhos, k = n, h = 0 e f = 1. Na rede usada nos
testes, n = 6. As redes folded clos também são utilizadas em centros de dados e têm a
propriedade de assegurar a disjunção máxima de caminhos. É interessante referir que,
com a fat tree e a folded clos, é executado o primeiro caso do algoritmo.

A aplicação do algoritmo a estas quatro redes permitiu verificar que este seleccionou
exactamente os caminhos esperados. A execução do algoritmo para cada rede (i.e., para
todos os pares (x,y) 2 N2 tais que x < y) não excedeu 140 milissegundos.

O algoritmo do Spain apresenta resultados semelhantes, excepto com a rede fat tree
quando os caminhos de x para y têm de subir dois nı́veis. Nesses casos, k = 8 (porque
há 8 caminhos óptimos), mas o conjunto dos caminhos seleccionados tem cardinali-
dade quatro. Este comportamento deve-se ao critério de paragem do algoritmo. O Spain
aplica o algoritmo de Dijkstra para descobrir um caminho de custo mı́nimo de x para
y. Depois, aumenta significativamente os pesos dos arcos desse caminho (adicionando-
lhes o número de arcos do grafo, quando todos os pesos iniciais são 1). Estes dois passos
são repetidos até terem sido descobertos k caminhos de x para y ou até o caminho obtido
ser igual a um dos previamente descobertos. Ora, nos casos que estamos a analisar, os
quatro primeiros caminhos encontrados têm a forma: xv1 aw1 y, xv2 aw2 y, xv1 bw1 y e
xv2 bw2 y, onde v1 e v2 representam os nós adjacentes a x, w1 e w2 representam os nós
adjacentes a y, e a e b denotam os nós do nı́vel de cima. Nesse momento, os arcos inci-
dentes em x ou y têm todos peso 49 (1+24+24) e os incidentes em a ou b têm peso 25.
O problema é que o custo actual de qualquer um dos 8 caminhos óptimos é o mesmo
e, como o algoritmo de Dijkstra é determinista, o quinto caminho obtido é igual ao
primeiro descoberto. Os próprios autores reconhecem esta limitação ([6], secção 8.3).

4.2 Redes N

˜

ao 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 re-
ais o custo dos canais usado é proporcional à distância entre os nós e na rede aleatória
o peso de todos os arcos é 1. A rede GÉANT é uma rede europeia de investigação e
educação que interliga as diferentes redes de investigação e educação dos paı́ses euro-
peus. 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 Estados Unidos da América. A configuração
testada tem 25 nós e 44 canais. A NTT Communications 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.



Tabela 1: Resultados da execução do algoritmo nas redes não regulares (com k = 3,
h = 5 e f = 5 ( f = 6, na rede aleatória))

Redes % de pares em que foram seleccionados % de pares que suportam % cobertura
1 2 3 0 1 2 de menor

caminho caminhos caminhos falhas falha falhas custo
GÉANT 1.29 1.72 96.99 1.29 75.7 23.01 100
Internet 2 0.33 0.33 99.33 0.33 98.67 1.0 100

NTT 0.85 1.71 97.44 0.85 68.95 30.2 100
Aleatória 0.0 0.23 99.77 2.99 60.23 36.78 90.64

Tabela 2: Resultados da execução do Spain nas redes não regulares (com k = 3)

Redes % de pares em que foram seleccionados % de pares que suportam % cobertura
1 2 3 0 1 2 de menor

caminho caminhos caminhos falhas falha falhas custo
GÉANT 0.0 12.69 87.31 0.0 74.19 25.81 95.71
Internet 2 0.0 31.33 68.67 0.0 88.0 12.0 100

NTT 0.0 10.83 89.17 0.0 65.81 34.19 95.45
Aleatória 0.0 4.83 95.17 0.0 51.72 48.28 75.13

Com estas redes, o nosso algoritmo foi executado com os parâmetros k = 3, h = 5 e
f = 5 e o do Spain com k = 3. Na rede aleatória, devido a todos os arcos terem peso 1,
f tomou o valor h+1, ou seja, 6, tal como aconteceu nas redes regulares. Os resultados
do nosso algoritmo encontram-se na Tabela 1 e os do Spain na Tabela 2. As tabelas
apresentam a distribuição do número de caminhos seleccionados e a distribuição da
tolerância a falhas, ambas em função dos pares de nós. O número de falhas suportadas
é o número de caminhos disjuntos seleccionados menos uma unidade. A percentagem
da cobertura de menor custo é (100 vezes) o quociente entre a soma do número de
caminhos de custo mı́nimo seleccionados e a soma do número de caminhos de custo
mı́nimo existentes. Esse valor é 100 se, para todos os pares de nós, o conjunto dos
caminhos seleccionados contém todos os caminhos de menor custo.

Os resultados do nosso algoritmo mostram que este selecciona todos os caminhos de
menor custo que existem, com excepção da rede aleatória, onde existem pares com mais
de 3 caminhos de custo mı́nimo. Para que todos fossem seleccionados, seria necessário
aumentar o valor de k.

Ao nı́vel da tolerância a falhas, os resultados mostram que nem todos os pares de
nós suportam pelo menos uma falha, existindo uma pequena fracção que não suporta
nenhuma. Essa fracção, nas redes reais, coincide com a fracção de pares para os quais
apenas é seleccionado um caminho. Estes são casos excepcionais, bem identificados,
que acontecem quando só há um caminho de menor custo que tem comprimento ou
custo muito baixo e os caminhos alternativos, por oposição, têm comprimentos ou cus-
tos muito elevados (não sendo portanto considerados próximos dos óptimos). Aumen-



tando o valor de h ou de f (e de k no caso da rede aleatória) para estes pares, consegue-se
eliminar estas excepções e garantir que todos os pares toleram pelo menos uma falha.

Comparativamente, o algoritmo do Spain privilegia a tolerância a falhas face à
distribuição de carga. Selecciona um conjunto de caminhos que garante a tolerância
a pelo menos uma falha, embora não seleccione todos os melhores caminhos (ou seja,
os de custo mı́nimo). Por outro lado, e tal como já tinha acontecido com as redes regula-
res, o algoritmo selecciona menos caminhos (como se observa comparando as primeiras
três colunas das tabelas). Infelizmente, quando o algoritmo pára a geração de caminhos
prematuramente, aumentar o valor de k não altera o resultado.

Com o algoritmo do Spain, os resultados apresentados para cada uma das redes fo-
ram calculados em menos de 350 milissegundos. Com o nosso algoritmo, os resultados
foram obtidos em menos de 120 segundos, excepto para a NTT. Neste caso a execução
completa demorou cerca de 4 horas. Há aproximadamente 35 pares com uma, duas ou
três dezenas de milhares de caminhos interessantes, para cada um dos quais o tempo
médio de execução foi de cerca de 5 minutos. Curiosamente, o maior conjunto de cami-
nhos interessantes (com 29416 elementos) foi processado em menos de um segundo.

Em resumo, o nosso algoritmo, com os parâmetros adequados, selecciona os ca-
minhos interessantes, isto é, tenta satisfazer os dois objectivos: tolerância a falhas e
distribuição de carga. Adicionalmente, o algoritmo permite facilmente classificar a qua-
lidade dos caminhos seleccionados para cada par (porque compara o valor de k com
a cardinalidade do conjunto dos caminhos de custo mı́nimo e com a cardinalidade do
conjunto dos caminhos interessantes e sabe calcular a disjunção do conjunto retornado).
Numa segunda fase, isto permite a evolução do algoritmo para um mais inteligente que,
ao detectar conjuntos anómalos ou deficientes, por exemplo, sem nenhuma tolerância a
falhas, adaptaria os parâmetros para esses casos. Os valores de k, h e f funcionariam
então como valores mı́nimos, não limitando a qualidade do conjunto de caminhos se-
leccionados. Uma segunda alternativa para resolver a intolerância a uma falha (se se
detectasse que a disjunção do conjunto computado era um), seria executar o algoritmo
de Dijkstra no grafo sem os arcos de um dos caminhos óptimos, acrescentando-se o
caminho obtido ao conjunto retornado.

5 Conclus

˜

oes e Trabalho Futuro

Neste artigo foi apresentado um algoritmo para escolha de caminhos entre pares de nós
de um grafo que modeliza uma rede de computadores. O problema surge no contexto
do encaminhamento multi-caminho com escolha a priori dos caminhos pelo quais o
tráfego injectado na rede deve ser distribuı́do.

O algoritmo desenvolvido, avaliado e testado através de diversas redes sintéticas
bem conhecidas, e outras reais, revela-se mais abrangente e flexı́vel que outros algorit-
mos referenciados na literatura para atacar o mesmo problema. Com efeito, trata-se do
primeiro algoritmo que tenta sistematicamente acomodar vários tipos de critérios simul-
taneamente, nomeadamente: não permitir a explosão do número de caminhos seleccio-
nados pois impõe um limite ao número de caminhos distintos seleccionados; selecção
apenas de caminhos cuja diferença de custo ou comprimento em relação aos caminhos
óptimos seja limitada e portanto mais realistas; suporte de tolerância a falhas; e suporte



de distribuição de carga e da exploração da capacidade disponı́vel do ponto de vista de
cada par de nós.

Adicionalmente, o algoritmo calcula igualmente de que forma o critério tolerância
a falhas é suportado no que diz respeito às falhas de canais. Finalmente, o algoritmo
tem um tempo de execução significativo sobretudo quando o espaço de exploração de
hipóteses cresce devido aos parâmetros utilizados, mas este aspecto não é preocupante
pois o cálculo de caminhos para cada par de nós pode ser executado em paralelo.

Este trabalho faz parte de um trabalho mais geral e tem várias etapas seguintes: o
estudo de técnicas e algoritmos de agregação de caminhos que permitam diminuir a
complexidade espacial (do control plane) do encaminhamento na rede concreta, isto
é, diminuição do número de identificadores necessários para suportar o encaminha-
mento multi-caminho; avaliação da adequação dos caminhos seleccionados ao suporte
global de engenharia de tráfego, isto é, ao suporte de diversos tipos de optimização
da utilização da capacidade disponı́vel; avaliação da adequação dos caminhos selec-
cionados ao suporte de tolerância a falhas; e estudo de formas de gestão dinâmica da
distribuição do tráfego na rede com base nesta filosofia.
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