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Encaminhamento 

relacionado com operações, em tempo real, sobre a 

rede e com um mecanismo de controlo ao nível das 

chamadas, que selecciona um dos caminhos 

disponíveis (se existir mais do que um) para 

estabelecer a comunicação entre dois pontos (origem e 

destino) da rede. 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

Algoritmos tradicionais de encaminhamento 

consistem em resolver problemas de caminho mais 

curto, em que a função objectivo se baseia numa 

métrica simples (por exemplo, custo, atraso, 

probabilidade de perda, etc.), ou numa única função 

englobando diferentes métricas. 

 

Redes integradas de comunicações 

requisitos de qualidade de serviço distintos 
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Problema de encaminhamento em redes integradas de 

comunicações 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

• 

• 

⇒ 

⇒ 

caminho mais curto com vários objectivos  

Caminho escolhido 

problema de caminho mais curto com uma única 

função objectivo. 

 

Requisitos de qualidade de serviço 

são incorporadas no modelo matemático através de 

restrições adicionais, o que  

provoca destruição da estrutura de rede 

implica um elevado esforço computacional 

 

Restrições no caminho 

função objectivo do encaminhamento 

aumenta o conjunto de soluções eficientes que serão 

calculadas 

 

Modelos com vários objectivos 
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racionalizar a comparação entre os diferentes 

encaminhamentos alternativos 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

é possível compreender os compromissos entre os 

diferentes requisitos de QoS, de forma a seleccionar 

um dos caminhos disponíveis 

Abordagem algorítmica 

determina as soluções não dominadas suportadas 

extremas (que pertencem à fronteira do invólucro 

convexo) optimizando somas ponderadas das funções 

objectivo 

procura as soluções não dominadas não suportadas 

pertencentes às zonas de desnível de dualidade 

(localizadas no interior do invólucro convexo) 

utilizando um algoritmo para calcular os k caminhos 

mais curtos 

 

Abordagem ao problema de encaminhamento em 

redes integradas de comunicações 

os requisitos de QoS são tidos em conta no modelo 

através de restrições adicionais “soft” (não 

incorporadas directamente na formulação matemática) 
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nos valores das funções objectivo, em termos de níveis 

requerido e aceitável para cada métrica, definindo 

regiões de preferência no espaço dos objectivos 
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Grande número de requisitos de QoS 

várias métricas ⇒ 

⇒ 

 

Regras de composição das métricas 

aditiva 

d(p) = d(i, j) + d(j, k) + .... + d(l, m) 

 atraso, custo 

multiplicativa ⇒ 

d(p) = d(i, j) x d(j, k) x .... x d(l, m) 

 probabilidade de perda (após transformação) 

côncava ⇒ 

d(p) = min { d(i, j) , d(j, k) , .... , d(l, m) } 

 largura de banda 
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custo
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custo óptimo

dominada convexamente por (3,4)

8

dominada por 7 e 4

dominada convexamente por (4,2)solução ideal

0

9

dominada pela 3

 

atraso

atraso óptimo
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