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Bruno Cesar Dos Santos Lima
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deficiências acadêmicas que de forma voluntaria me doou seu tempo para me instruir
e ensinar.
Ao Profo. Dr. Leandro Augusto, pelo fato de me orientar e lecionar em duas

disciplinas cursadas, pelo fato de ser o coordenador do programa e sua paciência e
compreensão nas minhas limitações apresentadas.
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Ao pós-doutor Rodrigo Pasti, pelas consultorias oferecidas.
Aos colegas de mestrado, Cristiano Benites, Roberto Bruno, Anderson Calixto,
Vinícius e Alexandre pelas horas juntas e experiências compartilhadas, sendo de
grande valia para a minha formação como pesquisador.
Ao Dr Nelson Tatsui, médico hematologista pela consultoria prestada para o
desenvolvimento da disciplina de cognição.
Ao Centro de Pesquisas Mackgraphe, pelo espaço de estudos disponı́vel e a bolsa
de estudos outorgada.
Ao Insituto Presbiteriano e a Universidade Presbiteriana Mackenzie pela bolsa
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RESUMO
A sociedade atualmente busca competitividade para seus negócios, alta performance e
uma plataforma de sustentação com baixo custo, isso idealiza o cenário contemporâneo
onde o mundo está interconectado por redes de comunicação. Surge com isso a
necessidade das redes ópticas pelas suas vantagens de alcançar grandes distância e altas
velocidade com uma boa largura de banda comparado com o sistema cabeado, mas o
próprio sistema óptico é limitado em seus recursos favorecendo a necessidade de
pesquisas para amenizar os danos causados pelas distorções dos sinais ópticos. A proposta
do presente trabalho utilizará as técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência
artificial para construir um modelo conceitual capaz de predizer distorções de sinais nos
projetos de enlaces ópticos e sua regeneração e com isso garanta sua otimização
autônoma, com o objetivo de reduzir o custo do projeto de implementação de enlaces de
fibra óptica. O potencial computacional tem aumentado nas ultimas décadas favorecendo
a executabilidade dos algoritmos de machine learning e promovendo as condições para
realização deste trabalho. Será feita uma análise comparativa entre três algoritmos já
utilizados na literatura em aplicacão de comunicações ópticas procurando encontrar o
algoritmo mais adequado para construção desse modelo de machine learning que
necessita de uma saída composta em suas predições, visto a abrangência de variáveis
necessárias para elaboração de um enlace óptico. Os resultados apresentados, são
motivadores, mostrando uma acurácia de predições alta dos algoritmos de machine
learning em torno de 99% e a na validação das predições realizadas um enlace otimizado
com uma BER 1.10−06 evidenciando a aplicação dos algoritmos de machine learning nos
projetos de enlaces ópticos.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Machine learning, Rede neural artificial, Bayes,
Comunicações Ópticas.

ABSTRACT
Society currently seeks competitiveness for its business, high performance and a low cost
support platform, idealizing the contemporary scenario where the world is interconnected
by communication networks. Thus the need for optical networks arises because of its
advantages of reaching long distances and high speeds with good bandwidth compared to
the wired system, but the optical system itself is limited in its resources favoring the need
for research to soften the data. damage caused by distortion of optical signals. The
purpose of this paper will use machine learning and artificial intelligence techniques to
construct a conceptual model capable of predicting signal distortions in optical link
designs and their regeneration and thus ensuring their autonomous optimization, with the
aim of reducing the project cost of implementing fiber optic links. The computational
potential has increased in the last decades favoring the execution of machine learning
algorithms and promoting the conditions for this work. It will be made a comparative
analysis between three algorithms already used in the literature in optical communications
application seeking to find the most suitable algorithm for the construction of this
machine learning model that needs a composite output in its predictions, considering the
range of variables necessary to elaborate a optical link. The results presented are
motivating, showing a high accuracy of predictions of machine learning algorithms
around 99% and in the validation of predictions made an optimized link with a BER
1.10−06 evidencing the application of machine learning algorithms in the projects of
optical links.

Keywords: Artificial intelligence, Machine learning, Artificial neural network, Bayes,
Optical Communications.
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1

INTRODUÇÃO
O constante crescimento na transferência de dados digitais pelas redes de

telecomunicações exige uma constante evolução das tecnologias envolvidas, os
primeiros métodos de comunicação utilizavam a t ransmissão de sinais
elétricos por cabos metálicos e posteriormente a tecnologia emergiu para os meios de
transmissão por fibras ópticas (SOUSA, 2009), (RIBEIRO, 2009). O surgimento de
novas tecnologias, como a internet das coisas (IoT-Internet of Things) e o uso e
armazenamento de grandes quantidades de dados com o Big Data, elevam a demanda na
transferência de dados ( ZHAO, 2017). O crescimento médio do Big Data será de
25% ao ano entre 2016 e 2021, atingindo 20,6 Zetabytes em 2021 (Cisco global
Cloud Index, 2016), conforme mostrado na figura 1. E a tendência é que esse cenário
de aumento na demanda seja intensificado pelos dados gerados pela IoT, que tem
sido amplamente adotada por empresas para o aumento de produtividade, a figura 2
mostra o aumento do uso de IoT pelas empresas e o aumento de produtividade
alcançado.
Figura 1: Tendência em big data.

Fonte: (Cisco Global Cloud Index, 2016-2021)
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Figura 2: Tendências de tecnologias que manipulam dados.

Fonte: (Adaptada de Vodafone, 2018)

Nesse cenário a transmissão de dados por meio de enlaces de fibras ópticas é a melhor
opção para transmissão desse grande volume de dados a altas taxas (CARVALHO, 2014),
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todavia as várias vantagens da fibra óptica não a isenta de distorções da informação
transmitida causadas por fenômenos ópticos qu e podem comprometer a qualidade
da transmissão, esses fenômenos de distorção podem ser tanto lineares, como a
atenuação e a dispersão do sinal, como efeitos não lineares, que são efeitos dependentes
da intensidade óptica da luz propagada e englobam efeitos como o efeito Brilloiun,
Raman, auto-modulação de fase e mistura de quatro ondas (KEISER, 2014). O grande
volume de dados produzidos atualmente aumentam exponencialmente o fluxo na rede
(PARK, 2015) e agrava o impacto dos efeitos ópticos nos enlaces devido ao aumento
de canais em uma mesma fibra, ao aumento das taxas de transmissão e a enlaces mais
longos (SHIMIZU, 2015) ( SHAMSUDDIN, ). A figura 3 ilustra as distorções que podem
afetar a detecção de um sinal óptico, ao longo da transmissão um sinal pode ser atenuado
ou sofrer distorções devido ao alargamento do bit causando erros na detecção.
Figura 3: Distorções em sinais ópticos.

Fonte: (Adaptada de IFSC, 2018)

Contudo, essas distorções no sinal podem ser minimizadas em um bom projeto
do enlace, minimizando os recursos e equipamentos necessários e maximizando a
qualidade da transmissão, entretanto esse projeto não é trivial e requer estudos
sistemáticos dos projetistas para que possam avaliar cada enlace considerando suas
particularidades, como a taxa de modulação, distância, quantidade de amplificadores,
uso de regeneradores, taxa de erro de bits tolerável etc. Essa grande quantidade de
variáveis e análises nos projetos de enlaces de fibras ópticas podem ser tratadas através
de técnicas de inteligência artificial (IA) que possuem potencial para reduzir
substancialmente o tempo para análise e projeto desses enlaces, poupando tempo e
recursos na instalação do enlace.
O uso de IA em comunicações ópticas tem mostrado resultados de automatização
consistentes nos últimos anos ( BRUCKNER, 2012), (EVANS, 1991). As pesquisas
atuais em inteligência artificial aplicada a enlaces de fibra óptica tem conseguido

17

compensar alguns problemas, como: aumentar a capacidade de banda em enlaces
com o algoritmo SVM estimando o c aminho de luz (MATA, 2017),
aumentar o comprimento do enlace sem intensificar as distorções dos sinais usando
backpropagation para definir o ponto de operação de amplificadores ( BARBOZA,
2013a), e

monitorar essas distorções (WU, 2011), mas ainda existem poucas

pesquisas focadas nos projetos de links de forma a otimizar os enlaces já em seu
projeto, reduzindo gastos com projetistas e reduzindo o tempo de elaboração dos
projetos. O uso da IA para esse tipo de solução tem se tornado cada vez mais viável
com o aumento do poder computacional possibilitando automatizar problemas que
envolvem lógica e herística (TAN, 2010).
Baseado nesses princı́pios foi proposto neste trabalho que o projeto de enlaces
ópticos sejam automatizados e otimizados por algoritmos de inteligência artificial em
que fornecido como dados de entrada o tamanho do enlace, a taxa de transmissão
de bits e a taxa de erro de bits (BER – Bit Error Rate) aceitável, o algoritmo
retornará a quantidade de amplificadores EDFAs (Erbium Doped Fiber Amplifier),
suas localizaçõ̃es no enlace e potência de bombeamento e o comprimento da fibra
de compensação de dispersão (DCF) que garantirá a BER desejada. O diferencial
desse trabalho comparado com literatura é a capacidade de uma predição do projeto
do enlace óptico como um todo em que a IA deverá retornar as múltiplas variáveis
supracitadas, para tanto foi escolhido um enlace simples utilizando o formato de
modulação NRZ, amplificadores ópticos EDFAs para compensar a atenuação do sinal e
fibra DCF para correção da dispersão do sinal. Por se tratar de um estudo pioneiro na
análise de múltiplas variáveis de saída foram testados diferentes algoritmos de IA para
avaliar a melhor ferramenta para o resolução do projeto, foram utilizados as técnicas de
IA REDES NEURAIS PERCEPTRON (MLP), k-nearest neighbors algorithm (KNN) e
DEEP LEARNING. Avaliando cada algoritmo em sua acurácia e capacidade de predição
será possível identificar otimizar os projetos de enlaces mais complexos no futuro,
reduzindo custos de projeto e implementação de enlaces de fibras ópticas.
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1.1

Materiais

Em aprendizado de máquina é comum o uso de plataformas livres como
frameworks para o desenvolvimento do código, (ZHANG, 2010) e o uso de data-sets
abertos no caso do ”Iris”( GREENIDGE, 2018) ou especı́ficos do caso.

A

necessidade do uso de data-sets é devido que os algoritmos precisam aprender e eles
aprendem com os dados (ZIBAR, 2006), os dados sem nenhum tipo de tratamento
reduz o número de informações que podem ser extraı́das, para que simples dados se
tornem em informações valiosas para o uso faz-se o emprego de softwares de
mineração de dados e outras técnicas. O framework Weka é utilizado na tarefa de
mineração dos dados e treinamento dos algoritmos podendo ser analisados os
resultados como matriz de confusão dentre outras informações relevantes dos
desempenho do algoritmos, tendo a vantagem de ter vários algoritmos incluı́dos
nesse software e de fácil manuseio sem colocar em detrimento a qualidade dos
resultado e possuindo uma interface GUI, sendo esse um dos softwares de inteligência
artificial adotada no presente trabalho. Foi também abordada o uso da biblioteca
de inteligência artificial H2O de plataforma aberta com possibilidade de gerar
gráficos e informações relevantes sobre o treinamento.
O software de simulação VPIphotonics é empregado no estudo de simulações de
enlaces ópticos em pesquisas acadêmicas (KHAN, 2012) pela sua robustez e
confianca foi uma ferramenta útil na composição do banco de dados dos distúrbios
ópticos simulados na presente pesquisa como também foi utilizado para realizar as
validações das predições dos algoritmos de machine learning, resultado da dificuldade
de se conseguir dados reais disponı́veis de diversos casos tratados nesse data-set
confeccionado. Os dados coletados das simulações no VPIphotonics foram inseridos
em uma planilha eletrônica para inserir as etiquetas nos dados, devido ao paradigma
de aprendizado não supervisionado adotado.
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1.2

Métodos

Os cenários simulados no VPI envolvem um link composto de um transmissor
OOK NRZ, fibras monomodos (SMF) e segmentos de fibras de compensação de
dispersão (DCF), amplificadores EDFA e analisadores de sinal. Os parâmetros
variados foram: comprimento total do link (100 - 200 km), O número de
amplificadores EDFA (1 - 3) e o ganho das potências dos amplificadores (0,01 2,575 W). Também a taxa de bits do transmissor (frequência) (8 - 400 Gb/s) e o
comprimento da fibra de compensação de dispersão (5 - 100 km, de acordo com o
comprimento total do link óptico sendo testado). O parâmetro de dispersão SMFs foi
ajustado em 18 ps/nm.km e sua taxa de dispersão a 0,09 ps/nm2.km. Dispersão da
DCF foram definidos em - 40 ps/nm.km e sua taxa de dispersão foi fixada em -0,117
ps/nm2.km, de acordo com as fibras disponı́veis comercialmente consultadas. Todos
os outros parâmetros são o padrão do VPI.
Na construção do volume de dados utilizados o simulador VPIphotonics
forneceu o equivalente a 301 situações de enlaces ópticos, onde foram coletados as
informações de construção desses enlaces e as distorções dos sinais nessas fibras, as
quantizações foram inseridas num arquivo CSV de planilhas para normalização dos
dados que foram colocados em números inteiros e acrescentado rótulos para o
paradigma de aprendizado supervisionado abordado nesses algoritmos. Os rótulos
contêm

informações referentes a quantidade de equipamentos de regeneração

necessários e a potência de bombeamento, como o comprimento da DCF necessário
para assegurar a BER alcançada no dado rotulado. As informações contidas nas
colunas da planilha CSV é: distância total do enlace, potência do transmissor, potência
de bombeamento do amplificador, quantidade de amplificadores, localização dos
amplificadores no enlace, frequência de transmissão, BER, tamanho da fibra DCF e a
quantidades de canais. Como trata-se de um problema supervisionado de uma
resposta já esperada pelos pesquisadores os rótulos utilizados serviram para treinar e
ensinar os algoritmos os problemas ópticos relacionados e a necessidade da proposta
de uma solução.
Os algoritmos utilizados nesse trabalho foram: ”KNN”, uma REDE NEURAL
ARTIFICIAL ”PERCEPTRON DE MÚLTIPLAS CAMADAS (MLP) ”e ”DEEP
LEARNING” para nı́vel de comparação de desempenho entre as diversas funções
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matemáticas abordadas por cada um dos algoritmos utilizados. Serão analisados no
treinamento a taxa de acurácia de cada algoritmo bem como sua capacidade de
predição. Os algoritmos uma vez treinados serão submetidos a testes com dados
inéditos (validação) para ver sua capacidade de predição e precisão para identificar
as distorções e propor soluções otimizadas dentro das BERs solicitadas. Na
sequência validar as predições com o VPI e analisar se o link proposto pelo algoritmo
atingiu uma BER 1.10−09 ou solicitadas com um menor número de equipamentos
de regeneração. A figura 4 ilustra um enlace óptico simulado no VPI.
Figura 4: Link óptico no VPIphotonics.

Fonte: (Autor)
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

História da comunicação digital

Com a criação da eletricidade (PINTO, 2018) houve uma procura de como o
homem poderia se comunicar sem ser presencialmente vencendo a barreira
geográfica imposta pela comunicação tradicional da época, isto idealizou o primeiro
meio industrial de comunicação o ”telegrafo” ilustrado na figura 5 (SOUSA, 2009).
Entretanto ainda era um aparelho com grandes limitações que já mostrava
ineficiência para uma comunicação abrangente e em tempo real, foi com essa visão
de dificuldade que a Bell inicia um protótipo que prometia revolucionar a forma de
o homem ser comunicar, o telefone (WU, 2011) e com o advento da comunicação
telefônica temos um momento disruptivo na história da humanidade, ou seja, a
civilização teria uma forma inédita para trocar informação rompendo a barreira
geográfica e em tempo real, desde então o homem começaria a entrar no que hoje
chamamos era digital, (DUBRAU, 2015) porém essa ideia ainda não estava
construı́da na cabeça dos seus idealizadores.
2.1.1

Advento das redes de computadores
A primeira rede de computadores idealizada, Arpanet (CARVALHO, 2014) foi

construı́da com o intuito de realizar as comunicações entre universidades e unidades
militares de forma segura, diferentemente da rede telefônica que tinha sua
configuração baseado em circuitos trazendo uma vulnerabilidade em tempos de
guerra. Essa rede primitiva de computadores inspirou o que hoje a sociedade chama
de ” rede mundial de computadores”, Internet.
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Figura 5: Telegrafo

Fonte: (Wikipédia, 2018)

2.1.2

Advento da Internet

A ideia da internet como rede mundial de computadores surgiu em meio as
guerras e climas de tensão bélicas das potências mundiais no perı́odo da guerra fria
(CARVALHO, 2014).

As nações temendo um ataque que prejudicasse a

comunicação cientifica que subsidiava teoricamente os armamentos definiram que
a comunicação teria que ser feita através de pacotes e não de circuitos reais como
eram na telefonia (TORRES, 2010) a arquitetura ”TCP IP” (Transmission Control
Protocol - Internet Protocol) ao qual a internet se baseia até hoje foi idealizada
nos anos de 1974 (CARVALHO, 2014).

2.2 Meio utilizado na comunicação
Existem três elementos básicos que compõem a comunicação, emissor, meio e
receptor, a soma dessa trı́ade constitui um sistema de comunicação tradicional.
Na comunicação face a face, esse sistema tem a seguinte descrição: a boca
seria o emissor, o ar o meio que trafega a informação e o ouvido seria o receptor,
apresentado conforme figura 6. Esse mesmo princı́pio é aplicado as comunicações
digitais, exemplificando isso no caso da comunicação telefônica, o emissor seria o
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aparelho telefônico de origem, o meio os cabos que trafegam as informações na
codificação analógica via cabos metálicos e o receptor o aparelho telefônico de
destino. A figura 7 apresenta um cenário típico telefônico. Atuamente o sistema
telefônico tem utilizado a internet em suas atribuições, o VoIP (Voice
Over Internet Protocol) aonde é utilizado o protocolo TCP/IP para transmitir voz
sobre IP.
Figura 6: Sistema de comunicação.

Fonte: (Adaptado de André David, 2018)
Figura 7: Sistema telefônico.

Fonte: (Adaptado de Efagundes, 2018).
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2.3 Principais meios utilizados na comunicação digital
Os meios mais utilizados na comunicação digital da sociedade contemporânea
são: o meio cabeado (cabos par trançado) que utiliza os elétrons no seu trafego da
informação, o meio óptico, (fibras ópticas) que usa a luz ou fótons no trafego da
informação e a comunicação sem fio (wireless) que usa ondas eletromagnéticas como
modulação na transmissão e todos esses meios possuem benefı́cios e limitações em
comparação uns com os outros.
2.3.1

Comunicação via cabos

A comunicação via cabo consiste em sua utilização majoritária o uso de cabos
de par trançado que são dois tipos de cabos manuseados: o UTP e o STP que a
única diferença principal entre os dois é o adicional de blindagem para
interferências no STP (TORRES, 2010). Alcançando velocidades de transmissão de
10 Gbps. As limitações desse tipo de meio encontrasse no fato de não ser imune a
interferências eletromagnéticas causando corrupção na informação no destino e a
limitação de comprimento, sendo que cada cabo atinge a marca de 100 metros. A
figura 8 ilustra ruídos externos na comunicação cabeada.
Figura 8: Ruido em comunicação via cabos

Fonte (Adaptado de webtech, 2018)
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2.3.2 Comunicação sem fio
A comunicação sem fio está na categoria de sinais de informação não guiados
diferentemente dos meios de luz (fibra óptica) e elétrons no caso dos cabos de par
trançado (FOROUZAN, 2008).
As redes sem fio possuem três emissores: laser, infravermelho e micro-ondas,
sendo esse último o alcance de 70 Km (MORAES, 2010) sua limitação existe por
conta de obstáculos que diminuem o alcance da comunicação como paredes, zona
de fresnel, a figura 9 mostra uma comunicação penalizada pela zona de Fresnel,
baixa taxa de transferência, interferências de rádio transmissão (interpolação de
canais) conforme apresentado na figura 10 e baixa segurança.
Figura 9: Zona de fresnel

Fonte: (Adapatado de Cpt, 2018)
Figura 10: Interpolação de canais

Fonte: (Adapatada de Guia do Hardware, 2018)

2.3.3 Comunicação óptica
A comunicação por fibras ópticas baseia-se na condução da luz pelas filetas
de vidro ou plástico. Sendo atualmente o meio mais robusto para comunicações
digitais pelas suas vantagens de imunidade de interferências eletromagnéticas, taxa
de transmissão maior e comprimento relativamente vantajoso comparado os outros
meios (MORAES, 2010), em contrapartida tem limitações de fenômenos ópticos que
distorcem as informações conduzidas pela fibra caso não sejam revertidos.
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2.3.4 Comunicação digital e os seus dilemas
A comunicação é imprescindı́vel ao desenvolvimento humano e a indústria
sempre tentou formular técnicas que a sociedade possa se comunicar a longa
distância e em tempo real, o telefone foi uma dessas técnicas apresentadas (WU,
2011), entretanto com o advento das redes de computadores viu-se a oportunidade
de transferir dados pela rede ocasionado num novo meio de comunicação que havia de
prevalecer pelo decorrer dos anos (MORAES, 2010). A solução consiste em
transportar dados via cabos de par trançado de forma elétrica feita a conversão
digital na entrada e saı́da do sistema de comunicação (MARIN, 2014).
Entretanto observou-se que esse método teria limitações pelas próprias
caracterı́sticas fı́sicas do meio abordado como limite de distância devido a atenuação
do sinal, sendo necessário repetidores de sinal ao longo do canal e baixa largura
de banda (SOUSA, 2009).
A alta demanda exige um sistema mais robusto para uma boa qualidade do sinal
e a variedades de dados transmitidos atualmente. Segundo Ribeiro (2009) o interesse
por comunicações digitais remonta perı́odos antes da segunda guerra mundial para
fins militares, desde então pesquisadores dedicam tempo para implementar o sistema
óptico para a comunicação pelo fato de atenuação ser menor e uma grande largura de
banda comparado ao sistema cabeado tradicional (CARVALHO, 2014). Com os
estudos avançados de óptica foi observado que a luz poderia ser guiada através de
meios como o vidro, plástico dentre outros materiais, conforme ilustrado na figura 11
a luz é guiada pela água, pois a fı́sica clássica descrevia o fenômeno luminoso como
ondas eletromagnéticas justamente apoiada pelas equações de Maxwell (RIBEIRO,
2009) só que com o nascimento da fı́sica quântica (HEWITT, 2009) que descreve a
dualidade da luz como sendo composta de onda e partículas (KEISER, 2014) a física
da luz teve outro olhar, o estudo da partı́cula fóton subsidia a criação do que hoje
chamasse comunicações ópticas

ou

enlace

óptico

via

fibras

de sílica que

popularmente é conhecido como fibras ópticas (KEISER, 2014).
A comunicação óptica é constituı́da de um emissor, meio e receptor,
tradicionalmente os três elementos clássico da comunicação ilustrado na figura 12. O
emissor trata-se de um diodo semicondutor que transmite o sinal luminoso, o meio é
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a fibra de sı́lica que é constituı́da de dióxido de silício e o receptor é um fotodetector
(RIBEIRO, 2009) que converte os fótons em sinal elétrico para os equipamentos
eletrônicos como computador.
Atualmente temos dois tipos de fibras ópticas, monomodo e multimodo sendo
que as caracterı́sticas que as diferencia são o diâmetro das fibras e a geometria
óptica do feixe de luz incidente, tendo a monomodo o avanço de conseguir maiores
distâncias que a multimodo no cumprimento do enlace (RIBEIRO, 2009) conforme
ilustrado na figura 13.
Figura 11: Luz sendo guiada através da água.

Fonte: (Unesp, 2018)
Figura 12: Fibra óptica.

Fonte: (Adaptado de Qconcursos, 2018)
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2.4 Sua importância no cenário atual
O grande volume de dados que circulam em rede é assustador e tende a crescer
com o decorrer dos anos (SHIMIZU, 2015), tecnologias emergentes como internet das
coisas, Big data e uma melhora na qualidade dos dados e seu tamanho impulsiona a
necessidade de um sistema de comunicação altamente capaz de transferir dados a
longas distâncias a uma velocidade grande e com uma grande capacidade de
comportar dados, tornando-se à comunicação óptica candidata mais viável para
necessidade contemporânea devido suas caracterı́sticas particulares de condução de
informação na forma de sinal luminoso.
Figura 13: Fibra óptica multimodo e monomodo.

Fonte: (Adaptado de Instituto CFTV, 2018)

(CARVALHO, 2014). A comunicação óptica consiste em um meio transparente
que confine o feixe de luz e o guie, as fibras ópticas. As limitações encontradas
nas redes cabeadas e sem fio versus as limitações das fibras ópticas tem feito empresas
de telecomunicações investir em remodelagem de seus meios de transmissão para os
meios ópticos. A figura 14 mostra o custo paralelo das fibras e cabeamento (par
trançado) nos anos de 2015.
Hoje o limite da fronteira do conhecimento dos possı́veis meios de comunicação
digital e a alta demanda por velocidade e distância tem feito os cientistas enxergar
o

urgente aperfeiçoamento óptico para continuar a suprir esse mercado de

comunicação digital exigente.

29

Figura 14: Infográfico do custo da fibra comparado com outras tecnologias.

Fonte: (Fapesp, 2018)
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3 Inteligência artificial
O ser humano é distinguido dentre os outros seres do planeta pela sua capacidade
de raciocinar e ter atitudes baseadas em inteligência e isso se torna um fato curioso,
pois como o ser humano consegue agir de forma sábia? É exatamente o que a
inteligência artificial tenta responder e reproduzir, segundo Russell Stuart (2013) os
estudos em inteligência artificial começaram logo após a segunda guerra mundial
tendo se estendido aos dias atuais e é uma das áreas da ciência que envolvem
múltiplas disciplinas desde matemática até neurociência.
A inteligência artificial ficou mais conhecida com teste de Turing proposto por
Alan Turing, (RUSSELL, 2013) que consiste em um interrogador humano
formulando questões de um lado e do outro lado ou um humano ou um computador
que responderia a enquete, se no outro lado o humano que formulou a questão não
soubesse discernir se foi uma máquina ou humano que deu a resposta a máquina de
Turing passaria no teste.
A inteligência artificial é atualmente uma das grandes soluções para automatizar
atividades humanas, pois na era industrial a sociedade já tinha esse objetivo de
automatizar seus trabalhos, entretanto só tarefas repetidas que não necessitasse de
cognição eram o que as máquinas conseguiam executar, (AHMAD, 2017) mas a
ambição humana quis ir mais além promovendo a automatização de atividades que
exigem um raciocı́nio lógico semelhante ao dos humanos e com esse pressuposto se
idealiza o que hoje se chama de inteligência artificial, (AHMAD, 2017). Porém a
inteligência artificial se decompõem em alguns subgrupos de estudo como: redes
neurais artificiais, machine learning, deep learning dentre outras técnicas (PALA,
2017).
A inteligência artificial tem promovido uma mudança no modo de se aplicar
ciência da computação no que em anos atrás a computação era aplicada mais em
negócios e indústria a inteligência artificial tem colocado a computação na condução
de carros autônomos e em condutas médicas um significativo avanço comparado a
computação clássica (OKUYAMA , 2018), literalmente um avanço na ciência da
computação.
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3.1

Inteligência artificial baseado em regras
Em meados das décadas de 40 e 50 a computação teve uma mudança de

paradigma passando da clássica programação estruturada em linguagens (fluxograma)
para uma computação algorı́tmica baseado em regras (simbólica) onde se observa
regras do raciocı́nio biológico para modelar soluções como os seres humanos
elaborariam, exemplo disso foi algoritmos que aprenderam as regras de grandes
campeões mundiais de jogo e obtiveram vitórias de tais competidores, essa
modalidade de computação ficou conhecida como inteligência artificial baseado em
regras ”simbólica” aonde tenta-se emular em máquinas a capacidade cognitiva
humana para soluções de problemas
Entretanto a inteligência artificial é um subcampo da ciência da computação
que em sua constituição possui outros subtópicos, precisamente essas subáreas que
tratam de regras para simular a capacidade cognitiva humana ficou conhecido como
a inteligência artificial “baseado em regras” foi o campo da inteligência artificial
que teve um desenvolvimento sem interrupções nas contribuições cientı́ficas da área,
evento não semelhante em outro subcampo da inteligência artificial ”conexionista”
como redes neurais artificiais, (emulando a biologia neural do cérebro humano) que
teve uma diminuição das pesquisas devido ao enfraquecimento do interesse depois
dos estudos do perceptron de camadas simples.
Recentemente esse subcampo da IA (simbólica) tem trabalhado com sistemas
cognominado de ”sistemas especialistas” que aprendem as regras via algoritmos
baseados em heurı́sticas e arvores de decisões para tomada de conduta médicas (LIN,
2004) e tendo se mostrado precisos em suas inferências comparado o raciocı́nio
tomado pelo profissional médico (TSANG, 1994).

3.2 Redes neurais artificiais
Redes neurais artificiais são fórmulas matemáticas que artificialmente emulam
os neurônios biológicos humanos, (HAYKIN, 2007) trazendo algumas aplicações
consigo entre elas estão: predição e classificação dentre outras técnicas (LIN, 2010)
que fazem análise de padrões encontrados nos dados com os algoritmos
implementados nessas redes neurais e essas analises resultam no aprendizado com
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as informações contidas nos dados passados e fazem as predições futuras em dados
inéditos (CARVALHO, 2014) e tem surgido técnicas diferentes de construção e
processamento dessas redes como: redes neurais profundas, recorrentes, por reforço
e baseadas em conhecimento com suas particularidades e limitações próprias
(ZHANG, 2018).
Redes neurais foi fruto de um trabalho de um matemático com um
neurofisiologista que uniram às duas técnicas para compor uma área da ciência da
computação capaz de realizar tarefas como os seres humanos e possivelmente melhor
do que eles. Como ilustra a figura 15 a estrutura do córtex humano serviu de
inspiração para a construção do arranjo matemático das redes neurais artificiais,
cujo pressuposto adotado que a imitação da estrutura do cortex humano em
funções matemáticas resultaria em desempenho de processamento semelhante ao do
cérebro do homem (HAYKIN, 2007). A figura 16 ilustra uma rede neural artificial.
O perceptron foi a primeira estrutura elaborada de redes neurais artificiais
entretanto os estudos posteriores apontaram que o perceptron de camada simples só
resolvia problemas linearmente separáveis (HAYKIN, 2007), resultando com isso
num perı́odo de inverno para o desenvolvimento cientı́fico das redes neurais artificiais,
todavia com o aperfeiçoamento do perceptron de camadas simples para o perceptron
de múltiplas camadas o ”MLP” esse problema da linearidade foi superado, devido
ao uso de funções de ativação não linear na construção do neurônio resolvendo
com isso problemas não linearmente separáveis retornado então com as pesquisas
em redes neurais. A figura 17 ilustra um neurônio da rede neural perceptron de única
camada.
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Figura 15: Córtex humano.

Fonte: (Adaptado de Anatomia humana, 2018)
Figura 16: Rede neural artificial (MLP).

Fonte: (UFCG, 2018)
Figura 17: Perceptron de simples camada.

Fonte: (Adaptado de Germano Mendes, 2012)
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3.3 Aprendizado de máquina
O aprendizado de máquina é uma subárea da inteligência artificial aonde os
algoritmos aplicados aprendem com os dados e não necessitam de um fluxograma
(CARVALHO, 2014) isso justifica o nome dado a técnica, na programação clássica
as máquinas trabalham com as sequências pré-estabelecidas pelo homem
(fluxograma) e não dependem das informações contidas nos dados, entretanto na
programação usando o aprendizado de máquina os algoritmos aprendem com as
informações dos dados e agem conforme esse conhecimento adquirido resultando
numa

autonomia

dos

algoritmos

nas

decisões

tomadas

pelas

máquinas

(GUTZWILLER, 2017).
As vantagens dessa técnica deixam os pesquisadores da área com entusiasmo
das possíveis aplicações do aprendizado de máquinas nos desafios humanos
existentes atualmente como a predição de novos dados, classificação de categorias,
(LIN, 2010) emulando com isso a própria maneira dos humanos solucionar seus
problemas.

Existe diversos algoritmos já utilizados nos últimos anos, dentre estes

eles estão: redes bayesianas, naive- bayes, k-means, SVM, dentre outros, esses
algoritmos usam técnicas de estatı́stica, probabilidades, como outras para fazer suas
inferências e predições e alguns são caixas-pretas na forma de suas inferências obtidas
no aprendizado dos dados.
O aprendizado de máquina tem ficado popular nas técnicas empregadas pelos
cientistas de dados nas suas soluções empresariais para obtenção de perfis de clientes
e predição de novos negócios e avaliação de riscos com isso o aprendizado de máquina
mostra-se uma técnica robusta para análise de dados e condutas tomadas pelo
conhecimento obtido pelos algoritmos refletindo com isso num possı́vel avanço na
fronteira do conhecimento de áreas especificas de automação.

3.4 Deep learning
Aprendizado profundo que é a tradução da lı́ngua inglesa para o português da
palavra ”deep learning” ´e uma técnica do subcampo da área de redes neurais onde
o diferencial está em constituir-se de diversas camadas ocultas de neurônios
artificiais para a solução de algum problema e funções de ativacão mais elaboradas
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para tratar dados multivariados (SHERKHANE, 2017) as redes neurais tradicionais
possuem uma camada e algumas outras com um número reduzido de camadas
ocultas. O aprendizado profundo tem se mostrado eficaz na resolução de problemas
altamente complexos aonde o número de padrões nos dados é bem abstrato (WANG,
2017), exemplo disso é o reconhecimento de imagens por aprendizado profundo aonde
as redes neurais profundas conseguem achar padrões nas bordas e pixeis de imagens
(HAYAT, 2018). Atualmente o aprendizado profundo tem sido a técnica que possui
grandes contribuições cientı́ficas nessa última década (PALA, 2017) aumentando
com isso sua fronteira do conhecimento sendo a técnica que popularizou a inteligência
artificial recentemente (BULBUL, 2011) essa procura por tal técnica está sendo
possı́vel devido ao avanço em hardware nos últimos anos, pois o aprendizado
profundo exige um hardware de alto nível (GPU’s) para esse sub- campo de redes
neurais artificiais ser exequı́vel. O aprendizado profundo será a tendência em redes
neurais artificiais para os próximos anos sua aplicabilidade em soluções de problemas
será ampliada com o advento de carros autônomos, ilustrado na figura 18 e
reconhecimento de imagens devido ser aplicados técnicas de visão computacional.
O arranjo das redes neurais profundas são as que mais se aproximam da
forma do emaranhado do córtex humano foi com esse pressuposto, analisando a
estrutura biológica da área responsável pela visão no córtex que se elaborou as redes
de aprendizado profundo na visão computacional as redes “convolucionais” conforme
ilustrado na figura 19 (HAYAT, 2018).
Figura 18: Carro autônomo direcionado por inteligência artificial.

Fonte: (Adaptado de Nvidia, 2018)
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Figura 19: Rede neural artificial profunda .

Fonte: (Github, 2018)

3.5 Sua importância no cenário atual
A inteligência artificial cresceu muito nos últimos anos devido ao aumento
expressivo da capacidade computacional com o aperfeiçoamento do hardware as
técnicas de inteligência são agora viáveis devido ao alto nı́vel de processamento.
Isso trouxe um fôlego extra para o desenvolvimento cientifico na área da inteligência
artificial fazendo que ela se torne hoje uma das soluções computacionais
protagonistas para automatização das atividades feita pelo homem principalmente
as cognitivas, pelo seu alto poder preditivo e acurácia a inteligência artificial tornouse fator de diferencial e competitividade nos setores industriais e de negócios as
empresas gigantes no setor de tecnologia tem investido uma grande parcela de dinheiro
no seu desenvolvimento e aplicação.
Setores como visão computacional tem crescido ultimamente (ZHANG, 2010)
evidenciando com isso a procura por soluções que usem a inteligência artificial,
caminhamos para um mundo cada vez mais automatizado aonde em décadas atrás
atividades repetidas eram substituı́das por maquinas, mas atualmente há uma
mudança de paradigma aonde atividades cognitivas outrora só realizadas pelos
humanos estão sendo executadas por máquinas inteligentes (LIN, 2010).
A inteligência artificial aponta ser a principal ferramenta tecnológica de
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automação predominante no futuro carregando uma filosofia de redução de custos
com mão de obra especializadas em alguns seguimentos da economia e uma redução
do delay humano em execução de atividades cotidianas as vantagens são claras e
a receita da IA em 2025 de 60 bilhões apresentado na figura 20 demonstra sua
participação no mundo de serviços e industrialização competitivos da sociedade
globalizada. A figura 21 mostra o crescimento dos serviços em comparação com
a indústria.
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4 Aplicações da inteligência artificial em comunicações ópticas
4.1 Revisão da literatura e o estado da arte
A inteligência artificial tem se mostrado aplicável em diversas áreas do
conhecimento humano (HUANG, 2004) desde medicina a condução autônoma de
veı́culos consolidando- se uma ciência interdisciplinar. Com essa caracterı́stica multiaplicada pesquisas usando Inteligência artificial tem sido realizada nas comunicações
digitais mais precisamente nas comunicações ópticas visando seu aperfeiçoamento.
Buscando evidenciar o limite da fronteira do conhecimento já adquirido será
listado de forma concisa as áreas da comunicação óptica já submetidas as técnicas de
inteligência artificial nos últimos anos (MATA, 2018).
Figura 20: Infográfico do crescimento do mercado de inteligência artificial.

Fonte: (Fapesp, 2018)
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Figura 21: Relação de serviços e indústria.

Fonte: (Adaptada de Economia de serviços, 2018)

4.1.1

Aplicação de IA em amplificadores

Nos amplificadores EDFAs tem sido aplicado técnicas de IA baseado que eles

são componentes de supra importância para o transporte óptico, cuja finalidade é
maximizar o alcance do sinal óptico através da regeneração do sinal. Há trabalhos
que demonstram que técnicas de machine learning modelam dependências de canais
em EDFAs (HUANG , 2016) Em uma outra abordagem é demonstrado o ajuste
do ponto de operação em amplificadores objetivando aumentar o desempenho do
enlace com ajuste de potências definidos previamente (BARBOZA, 2013).
4.1.2 Aplicação de IA no monitoramento de desempenho óptico
A área de gerência de monitoramento tem se beneficiado de pesquisas em IA
que resultam na análise da performance da rede, estudos com redes neurais mostram
a identificação de problemas não lineares com o diagrama de olho (WU, 2009) o
autor Tanimura (2016) usam deep learning para estimar OSNR com alta precisão.
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Ilustrado na figura 22, a,b, c, o arranjo esquemático do monitoramento.

Fonte: (Adaptada de Tanimura, et al, 2016)

Em outro trabalho semelhante (THRANE, 2016) é proposto com técnicas de
machine learning um monitoramento de OSNR e um classificador de formatos de
modulação com abordagem mista (redes neurais e SVM) os resultados mostram o
potencial da técnica utilizada para o monitoramento de OSNR.
4.1.3 IA aplicada na análise dos efeitos não lineares da fibra óptica
Um dos maiores dilemas das comunicações por fibras ópticas é a não
linearidade e recentemente a abordagem para solucionar e mitigar esse problema está
no processamento digital de sinal (DSP), entretanto técnicas de IA estão sendo
aplicadas (GONZALEZ, 2010) na recepção para identificar formatos de modulação
(QPSK, 8PSK, 16 QAM) e realizar a demodulação sem prejuı́zos, a figura 23 ilustra
a metodologia usada.
Figura 23: Imagem conceitual de demonstração de modulação mista usando receptor cognitivo.

Fonte: (Gonzalez, et al, 2010)
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Pesquisa do autor Wang (2015) evidência que o algoritmo SVM é capaz de
limitar erros não lineares em formatos de modulação M-PSK aumentando a distância
máxima do enlace. A figura 24 apresenta o algoritmo utilizado na pesquisa de
Wang.
4.1.4 IA aplicada em QoT óptico
QoT é um fator relevante em projetos de enlaces e modelagem de rede e técnicas
de IA são utilizadas para auxiliar, o trabalho de Barletta (2017) é empregado para
prever o melhor caminho de luz baseado na BER um outro autor Mata (2017)
apresenta uma solução com SVM para classificar conexões ópticas e os resultados
apresentados mostram uma redução no tempo computacional para estimar QoT de
um caminho de luz.
Figura 24: Algoritmo SVM implementado em enlace óptico para diminuir erro em formato de
modulação.

Fonte: (Adaptada de Wang, et al, 2015)

4.1.5

IA aplicada em projetos de links de fibra óptica

Trabalhos relacionados ao posicionamento dos amplificadores no projeto de
enlace foram elaborados (MORAIS, 2011) (MARTINELLI, 2014) (MORGAN,
2015) usando algoritmos genéticos e colônias de formigas, outro autor Rafique
(2018) propõem projetar o enlace óptico classificando o formato de modulação
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ideal com uso de redes neurais, como ilustra a figura 25, atingindo boa precisão na
classificação 98 %.
Foi observado que técnicas de inteligência artificial é aplicadas em diferentes
vertentes da comunicação óptica, sendo elaborados trabalhos em amplificadores,
sistemas QoT, mitigação de não linearidades na recepção e alocação otimizada da
localização de regeneradores no enlace, entretanto muitos dos problemas ópticos
como a distorção do sinal poderiam ser tratados no projeto de enlaces de fibra
óptica reduzindo a necessidade de intervenção no enlace em uso, porém a
contribuição de IA nessa área de projetos é modesta, baseado nesse pressuposto o
presente trabalho utilizará algoritmos e abordagem de IA para predizer projetos de
enlaces ópticos otimizados que forneça de forma autônoma, a quantidade de
amplificadores, a potência de bombeamento dos amplificadores, sua localização no
enlace e o comprimento da fibra de compensação de dispersão (DCF) baseado em
algumas variáveis de entrada na finalidade que no projeto do enlace óptico já seja
tratado a mitigação de efeitos lineares e não lineares e reduzindo o custo com
regeneração desnecessária, como também a redução de mão de obra especializada na
confecção dos projetos de enlaces ópticos, visto a automação pelos algoritmos.
Figura 25: Parametrização das redes neurais utilizadas.

Fonte: (Adaptada de Rafique, 2018)
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5

PROBLEMAS ÓPTICOS
A comunicação óptica é destacada pelas diversas vantagens em relação aos

outros meios de condução da informação digital, entretanto não pode ser ignorado seus
efeitos negativos.
A comunicação óptica guia luz nas suas filetas de sílica e a luz sofre alguns
fenômenos e alguns desses fenômenos estão ligados a deformação da onda
conduzida, ou seja, em alguns fenômenos a onda atenua perdendo sua amplitude
no percurso transcorrido e em outros casos a luz altera o formato que a onda foi
transmitida originalmente (dispersão/alargamento) como também existes outros
fenômenos não ligados a forma da onda incidida (RIBEIRO, 2009).

5.1

Atenuação óptica

A atenuação óptica é o fenômeno onde ocorre o enfraquecimento (diminuição da
amplitude) da onda portadora da informação e ela está intimamente relacionada a
distância percorrida da luz pela fibra, ilustrado pela equação da atenuação (1) , não
sendo esse o único motivo, mas acrescentando o modo de fabricação e qualidade da
fibra como fatores causadores desse enfraquecimento, pois impurezas na fabricação
da fibra como moléculas de impurezas absorvem parte da luz guiada como também
microcurvaturas podem levar a perda da potência emitida, A figura 26 ilustra as
microcurvaturas nas fibras, sendo fator limitante ao comprimento total do enlace.
P(L1) i P(L2) – potência óptica medida, na fibra óptica, nos pontos L1 e L2
distantes entre si de L. (1)
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Figura 26: Microcurvaturas em fibras ópticas.

Fonte: (Adaptada de Delta, 2018)

5.2 Dispersão
A dispersão caracterizada no alargamento do pulso na onda em comparação com
a sua emissão.

Esse fenômeno é limitante para comunicações, pois distorce a

informação no receptor não conseguindo discernir o pulso zero do um devido a
interpolação das bordas da onda (RIBEIRO, 2009). Tendo a dispersão diferentes
formas de se manifestar, sendo elas: dispersão modal, cromática e modos de
polarizacão. Podendo reduzir com isso a capacidade de transmissão do enlace, a
figura 27 ilustra o fenômeno da dispersão.
Figura 27: Dispersão em fibras ópticas

Fonte: (Adaptado de Ufrj, 2018)

5.3 Efeitos não lineares
Os efeitos não lineares são uma realidade presente nas comunicações ópticas e
ignorar pode trazer prejuı́zos na qualidade da transmissão. Foi observado que os
efeitos não lineares estão relacionados com a potência, ou seja, quanto maior a
potência emitida maior a probabilidade de ocorrer os efeitos não lineares
(KEISER, 2014). Sendo que os efeitos não lineares podem ser utilizados para
amplificar ou reduzir a amplitude da onda, existe tipos diferentes de efeitos não
lineares sendo eles:

espalhamento Raman, espalhamento brillouin, modulação
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cruzada de fase e misturas de quatro ondas. Figura 28 mostra efeitos de mistura de
quatro ondas (RIBEIRO, 2009).
Figura 28: Efeito mistura de quatro ondas

Fonte: (Adaptado de Ufrj, 2018)
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6 SIMULAÇÕES E TESTES (ETAPA 1)
6.1 Simulação
Nas simulações foi utilizado o software VPIphotonics um software proprietário
de uso por meio de licença o objetivo do manuseio desse sistema é a obtencão de dados
fidedignos para alimentação do data-set.
Devido à escassez de dados sobre as diversas configurações de enlaces
(variabilidade) e seus efeitos negativos e positivos nos sinais ópticos optou-se pela
a utilização desse simulador para coletar os efeitos de distorção e os cenários ideais
apresentados nas configurações utilizadas para assim os algoritmos possuı́rem dados
de cenários bons e ruins para telecomunicações e com isso eles terem o arcabouço
necessário para aprender as peculiaridades do enlace óptico.

6.2 Configurações escolhidas para os enlaces ópticos
Nas primeiras simulações foi adotado um comprimento de 50 Km sem a
utilização de amplificadores para coletar as BERs e apresentar aos algoritmos de
machine learning, cujo propósito era ensinar a distorção do sinal sem o uso dos
amplificadores.
Nas etapas subsequentes foi adotado o uso de um amplificador alternando sua
posição no comprimento do enlace óptico e paralelamente adicionando mais
amplificadores e coletando os resultados de BERs em um último estágio foi
aumentado os tamanhos dos comprimentos dos enlaces de 100 Km até 200 Km e
acrescentado multiplexadores e sucessivamente o acrescimento do ganho (potência
de bombeamento) dos amplificadores e feita a coleta do comportamento das BERs
e demais distorções dos sinais, a soma dessas etapas totalizou 600 cenários de enlaces
ópticos e suas respectivas distorções, sendo usado no data-set apenas 540 simulações.
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6.3 Modelo do data-set
A plataforma utilizada para elaboração do banco de dados foi uma planilha
eletrônica devido a necessidade de os dados serem normalizados e rotulados para
alimentar os algoritmos de aprendizado de máquina. A normalização foi alimentar a
planilha com dados inteiros excetuando os dígitos reais para evitar erro nos
algoritmos. A figura 29 mostra planilha sem normalização que contém dados da
frequência, BER obtida nas simulações e a distância total do enlace.
As técnicas de machine learning trabalha em classificação com dois paradigmas
de aprendizado, supervisionado e não supervisionado. Os paradigmas refletem a
maneira do treinamento dos algoritmos, visto que no paradigma supervisionado
existe a figura de um “professor”, ou seja, a saı́da dos dados já é esperada em
contrapartida no aprendizado não supervisionado não existe uma saı́da de dados
esperada como também a necessidade da presença de um “professor” no treinamento
dos dados. O paradigma adotado nesse trabalho é o supervisionado e de classificação.
Como se trata de um paradigma de aprendizado supervisionado no momento da
inserção dos dados na planilha eletrônica é que os cenários coletados pela simulação
recebem os rótulos para treinamento dos algoritmos, sendo os rótulos uma descrição
dos equipamentos de regeneração necessários para atingir os valores inseridos nas
colunas. A figura 30 ilustra a normalização e mostra a formatação dos dados em
números inteiros e a primeira coluna correspondendo ao comprimento total do enlace,
a segunda a potência do laser, terceira a potência de bombeamento dos amplificadores,
quarta a quantidades de amplificadores, quinta a localização dos amplificadores, sexta
a frequência de transmissão, sétima a BER, oitava o comprimento da fibra DCF e a
nona a quantidade de canais utilizados.
Figura 29: Planilha com dados sem normalização e rotulo

Fonte: (Autor)
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Figura 30: Planilha com dados sem normalização e rotulo

Fonte: (Autor)

6.4 Testes com os algoritmos de machine learning
6.4.1 Algoritmo KNN
O algoritmo K – Nearest Neighbors (KNN) analisa os dados medindo a
distância euclidiana entre os dados recebidos, ilustrado na figura 31, a fim de
encontrar o número “k” de dados mais próximos do dado desconhecido e com isso
predizer a classe ao qual o dado desconhecido pertence, sendo ele um algoritmo de
classificação não-linear. A equação 2 ilustra a equação utilizada no KNN. No
algoritmo KNN foi inserido o data-set de 540 simulações e o resultado obtido foi de
uma acurácia de 99% de precisão nas classificações do banco de dados elucidando
com isso sua boa performance de classifiacação. A figura 32 mostra a acurácia do
KNN. Em sua classificação obteve 536 links ópticos classificados corretamente e 4
incorretamente e com o mesmo data-set usando a técnica de validação cruzado a
taxa de acerto na classificação foi de 56 %. Acurácias corresponde ao treinamento.
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Figura 31: Distancia Euclidiana no KNN.

Fonte: (Adaptada de Genesis)
Equação Distancia Euclidiana

(2)

Figura 32: Algoritmo KNN treinado.

Fonte: (Autor)
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6.4.2 Rede neural multicamada MLP
Na rede neural multicamada perceptron (MLP) com uma taxa de aprendizado 0,3
e momentum 0,2 função de ativação sigmoide e 500 épocas foi alcançado a taxa de
acurácia 80%. No total de 540 instancias treinadas, 432 classificadas corretamente
108 incorretamente. Numa segunda etapa de treinamento, alterando os parâmetros
da rede neural, com a taxa de aprendizado 1,0 e o momentum 0.4 e 1000 épocas, foi
obtido uma taxa de acurácia de 83%. Sendo essas acurácias correspondentes ao
treinamento. A figura 33 ilustra MLP treinada.
Figura 33: Rede neural multicamadas treinada.

Fonte: (Autor)

6.5 Discussão dos Resultados do treinamento dos algoritmos de IA
(etapa 1)
Nessa fase da pesquisa alguns problemas foram encontrados na validação das
predições como, incompatibilidade das predições com a validação e ruı́do nos dados
de treinamento, ocasionando na impossibilidade de execução dos projetos de enlaces
ópticos previsto pelos algoritmos.
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Nesse banco de dados construı́do não foi levado em consideração inserir
informações sobre a fibra DCF e a falta dessa informação gerou viés nas predições
aonde os algoritmos só conseguiam aprender aspectos relacionados a atenuação e
ignorar os efeitos de dispersão. Baseado nessa primeira análise foram feitas as
seguintes considerações: aumentar o banco de dados (variedade de cenários) para
maximizar a capacidade de generalização dos algoritmos e evitar o sobreajuste
(overfitting), acrescentar nos dados as informações referentes a fibra DCF e realizar
uma nova etapa de treinamento baseado nessas considerações.
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7

SIMULAÇÃO E TESTES (ETAPA 2)
Nas simulações dessa etapa foi utilizado novamente o software VPIphotonics para

realização das simulações com os mesmos parâmetros utilizados na primeira etapa
descritos no tópico (métodos) dessa dissertação, como também os mesmos
algoritmos de machine learning variando apenas sua parametrização, logo que nessa
etapa foram acrescidas informações referentes à fibra DCF.

7.1

CONFIGURAÇÃO ESCOLHIDA PARA O TREINAMENTO
DOS ENLACES ÓPTICOS
O arranjo dessa etapa concentrou adicionar uma variável nas simulações, ou seja,

uma fibra de dispersão negativa, cujo valor da fibra é -40 ps/nm.km e slope -0,117
ps/nm2.km, isso aumenta os parâmetros nos dados, sendo agora: valor da fibra de
dispersão negativa e o comprimento dela.
A parametrização das simulações observa o número de amplificadores e sua
potência, posição dos amplificadores no enlace, potência do laser, comprimento da
fibra de dispersão negativa, frequência do sinal transmitido e comprimento do enlace
(fibras SMF).
Foram feitas dezenas de simulações que variam essas variáveis para formar um
banco de dados capaz de ensinar aos algoritmos os parâmetros da dispersão que
influenciavam na redução ou aumento da taxa de erros (BERs) no enlace óptico
caso não levados em consideração. Entretanto o perı́odo de simulações no VPI é
alto dificultando construir um banco de dados maior, sendo alcançado um número
de 301 simulações sem ruı́do que foram utilizadas nessa segunda etapa de predições.

7.2 TREINAMENTO DOS ALGORITMOS DE MACHINE
LEARNING
7.2.1

Algoritmo KNN

Foram inseridos 301 dados no treinamento e a taxa de precisão alcançada foi de
94%, classificando corretamente 285 instâncias e incorretamente 16 instâncias. O
algoritmo KNN demonstra robustez na análise de dados multivariados. O banco de
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dados inseridos no algoritmo contém grande variedade de variáveis e o método de
classificação não-linear do algoritmo KNN o torna mais apto para abordagens
envolvendo múltiplas variáveis, identificando padrões e correlações dispersas em
comparação com algoritmos de classificação linearmente separáveis. Sendo essa
acurácia de treinamento.

7.2.2 Rede neural multicamadas MLP
A parametrização da MLP usada nesse trabalho abrange os seguintes escopos:
duas camadas, sendo uma a camada de entrada com 100 “neurônios” e outra
camada oculta com 150 “neurônios”,

uma taxa de aprendizado de 0,5 e um

momentum de 0,3 com uma função de ativação sigmoide atingindo 1500 épocas de
treinamento. Foram inseridos 301 dados e a MLP alcançou uma precisão de 24%,
classificando corretamente 74 dados e incorretamente a 227. A função de ativação
sigmoide apresenta o dilema do gradiente pequeno, ou seja, tende a zero quando a
saı́da não aprendeu, saturando o processo de aprendizado, isso resulta em nı́veis
de precisão menores. A função de ativação Softmax é mais adequada para problemas
generalistas ou ainda do tipo multiclasses como era o caso do estudo do presente
trabalho. Fora optado o uso de uma taxa de aprendizado mais elevada (0,5) para
diminuir o número de épocas de treinamento, entretanto a MLP só conseguiu treinar
com um mı́nimo de 1500 épocas de treinamento. Sendo essa acurácia de
treinamento.

7.2.3 Deep learning
A construção de uma rede neural de aprendizado profundo (deep learning) foi
estabelecida pela biblioteca H2O de código aberto e quatro camadas foram
utilizadas para a parametrização. A primeira camada é a de entrada e na sequência
vêm duas camadas ocultas e uma camada de saı́da. A função de ativação utilizada
foi a ReLU, a camada de entrada continha 300 neurônios, as camadas ocultas tinham
400 neurônios cada uma e 300 neurônios totalizava a camada de saı́da. O número
de épocas utilizado foi de 500, atingindo uma taxa de precisão de 99%. Sua função
de ativação ReLU não-linear se mostra uma funcão de redes neurais adequada para
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trabalhar em ambientes não-linearmente separáveis e com diversas variáveis,
diferentemente da função de ativacão sigmóide que sofre com um pequeno gradiente.
Comparativo das acurácias dos algoritmos de IA apresentado na figura 34
Figura 34: Acurácia de treinamento.

Fonte : (Autor)

7.3 Predições dos algoritmos de machine learning (etapa 2)
Foram realizadas validações das predições com a utilização do software
VPIphotonics para averiguar a qualidade dos projetos de enlaces preditos pelos
algoritmos de machine learning e se atingiram a BER solicitada. Para realizar as
validacões, fora informado aos algoritmos o comprimento desejado do enlace óptico
e a frequência de bits almejada e a BER que cada enlace deveria apresentar. Desta
forma os algoritmos devem retornar a quantidade de equipamentos de regeneração
de sinal necessários para alcançar uma BER satisfatória (1.10−09 ) ou solicitada. As
configurações de enlace inseridas nos algoritmos foram as seguintes: 100 km de
comprimento total, com 100 Gb/s ou 40 Gb/s de taxa de transmissão de bits. O
algoritmo KNN obteve o melhor desempenho de previsão, atingindo com suas
predições a BER desejada. A Deep Learning apresentou performance semelhante ao
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KNN, entretanto com variações na BER idealizada. A rede neural perceptron (MLP)
não conseguiu predizer enlaces com uma BER aceitável e desejada.
Os valores retornados pelos algoritmos para o enalace de 100 Gb/s foram: KNN (2
amplificadores EDFAs, com potência de bombeamento de 750 mW no 1o amplificador
e 250 mW no 2o amplificador e o comprimento da fibra DCF de 45 km) a DEEP
LEARNING (2 amplificadores EDFAs, com potência de bombeamento de 250 mW no
1o amplificador e 05 mW 2o amplificador e o comprimento da fibra DCF de 45 km) a
MLP ((2 amplificadores EDFAs, com potência de bombeamento de 2575 mW no 1o
amplificador e 2575 no 2o amplificador e o comprimento da fibra DCF de 42 km) Os
valores retornados pelos algoritmos para o enlace de 40 Gb/s foram: KNN (2
amplificadores EDFAs, com potência de bombeamento de 750 mW no 1o amplificador
e 05 mW no 2o amplificador e o comprimento da fibra DCF de 45 km) a DEEP
LEARNING (2 amplificadores EDFAs, com potência de bombeamento de 500 mW
no 1o amplificador e 05 mW 2o amplificador e o comprimento da fibra DCF de 45
km) a MLP (2 amplificadores EDFAs, com potência de bombeamento de 2575 mW no
1o amplificador e 2575 no 2o amplificador e o comprimento da fibra DCF de 42 km)
Os resultados apresentam a precisão do algoritmo KNN em retornar
justamente a BER solicitada demonstrado nas figuras 35 e 36 em comparação com
a Deep Learning que retornou uma BER tolerável, entretanto com o valor acima do
requisitado apontando uma pobreza de otimização comparado com o KNN.
Figura 35: BERs solicitadas e alcançadas (enlace 40 Gb/s).

Fonte: (Autor)
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Figura 36: BERs solicitadas e alcançadas (link 100 Gb/s).

Fonte: (Autor)

Portanto o algoritmo KNN prevê um link óptico otimizado

de

forma

autônoma (aprendendo com os dados de simulação) os efeitos de distorção da luz
e os recursos de regeneração necessários para mitigar tais efeitos, usando de forma
inteligentes os recursos para regenerar o sinal evitando desperdı́cios de recursos em
comparação ao algoritmo MLP que retorna um enlace óptico com regeneração em
demasia, ocorrendo mais distorções (efeitos não-lineares) devido ao excesso de
potência nos amplificadores, resultando em um custo maior do projeto do enlace
óptico sem alcançar uma BER satisfatória para comunicações ópticas comerciais. As
figuras 37 e 38 apresentam as acurácias de validação do modelo treinado.
Figura 37: Acurácia de validação.

Fonte: (Autor
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Figura 38: Acurácia de validação do modelo (%).

Fonte: (Autor)

7.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os algoritmos de inteligência artificial utilizados nesse trabalho foram escolhidos
devido sua popularidade e aplicabilidade em problemas de dimensões não lineares
e pelo fato de serem descritos na literatura em abordagem de problemas ópticos.
O algoritmo REDE NEURAL PERCEPTRON (MLP) obteve um desempenho
ruim, não alcançando a proposta da pesquisa (prever enlaces ópticos otimizados com
uma BER aceitável ou solicitada).

Foi observado que o algoritmo apresentou

dificuldades de aprender os problemas ópticos relacionados a distorção e a regeneração
dessas distorções, pois realizava predições desconsiderando tais problemas ópticos e
utilizando a regeneração de forma incoerente, consequentemente retornava enlaces
ópticos que abusavam da regeneração do sinal ocasionando em outros efeitos de
distorção (não lineares) devido ao excesso de potência. Atribuı́do esse desempenho
ruim a dificuldade do algoritmo trabalhar em um ambiente multivariado e que o limite
entre as variáveis seja pequeno.
Os algoritmos KNN e DEEP LEARNING alcançaram desempenho satisfatório,
entretanto com peculiaridades. A DEEP LEARNING apresentou capacidade de
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generalizar bem suas predições conforme ilustrado na figura 39 (podendo ser
aplicado em casos de cenários aonde a variacão de BER dentro de um escopo
definido não é determinante).

O KNN demonstrou exatidão em entregar

exatamente a taxa de BER exigida em alguns casos 100 Gb/s conforme ilustrado na
figura 40 (podendo ser aplicado em cenários mais crı́ticos aonde a variação de BER
é determinante). Ambos os algoritmos evidenciaram conceitualmente capacidade
de identificar possı́veis distorções e a quantidade necessária de regeneração para as
mitigar, sem com isso abusar da regeneração ou negligenciar a mesma e com isso
ser possı́vel a comunicação nos projetos de enlaces ópticos por eles previstos.
Figura 39 índice de potência de bombeamento nos EDFAs (KNN)

Fonte: (Autor)
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Figura 40 índice de potência de bomebeamento nos EDFAs (DEEP LEARNING)

Fonte: (Autor)

Em ambientes aonde é tolerável um numero maior de erros de bits (BER) a
DEEP LEARNING conseguiu prever um enlace óptico com uma BER solicitada
de 1.10−05 e alcançando uma BER 1.10−06 .
A figura 41 apresenta as variáveis que a DEEP LEARNING identificou como
importantes no treinamento, destacando a potência do laser e a frequência
determinantes para predizer os links ópticos solicitados, elucidando sua percepção do
problema tratado nesse trabalho.
Figura 41: Variáveis importantes consideradas pela DEEP LEARNING no treinamento.

Fonte: (Autor)

Mesmo com uma limitação de dados para base de treinamento os algoritmos
apresentaram conceitualmente serem capazes de predizer um enlace de fibra óptica
considerando a abrangência e a quantidade de variáveis que necessitam de serem
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contabilizadas e analisadas para projetar enlaces de fibra óptica.
O uso da fibra DCF não é necessário no contexto atual, pois atualmente a
dispersão é tratada na recepção do sinal através do processamento digital de sinais
o seu uso nesse trabalho foi necessário para construir o modelo como também devido
ao mesmo motivo foi adotado o uso de um link óptico mais simplista (transmissor
OOK, BERs não comerciais).
A proposta desse trabalho é construir um modelo de inteligência capaz de predizer
enlaces de fibras ópticas otimizados e conceituar através desse modelo confecionado a
viabilidade de otimização de projetos ópticos com o uso de IA. Para que o modelo
efetuasse as predições era necessário que os algoritmos de IA retornassem mais de uma
saída ou uma saída composta, visto que em um enlace óptico são vários equipamentos
que são necessários para constituir um enlace (transmissor, amplificadores, fibras DCFs,
etc.) e os algoritmos KNN e DEEP LEARNING apresentaram bons resultados em
reproduzir essas saídas.
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8 CONCLUSÕES
Os algoritmos de aprendizado de máttquina são fortes candidatos para
soluções de problemas de varias áreas, os algoritmos (KNN E DEEP LEARNING)
utilizados nessa pesquisa evidenciaram robustez na aplicação de comunicações
ópticas.
Contribuindo conceituamente para a automação de projetos de enlaces ópticos
otimizados, paralelamente reduzindo com isso o custo final dos projetos de enlaces
ópticos com mão de obra especializada e em um uso mais inteligente dos recursos de
rede com rapidez na sua construção comparado ao delay humano.
A redução do custo do hardware para implementação de algoritmos de
aprendizado de máquina aumentou a produção de pesquisas na área e baseado
nesse fato a realização de pesquisas para a viabilidade de técnicas de IA em
problemas ópticos intensificou, dando o suporte necessário para a execução do
trabalho dessa pesquisa.
Os resultados da primeira etapa desse trabalho mostraram que os algoritmos alcançaram nı́veis relativamente alto de precisão, entretanto, o banco de dados
faltava informações para reproduzir de forma realista o desafio das comunicações
ópticas solucionando os dois principais problemas ópticos de distorção: atenuação e
dispersão.
Em contrapartida os resultados da segunda etapa de treinamento que simulam um
ambiante realista do problema tratado lidando simultaneamente atenuação e
dispersão mostraram nı́veis de acurácia alto, excetuando o algoritmo rede neural
perceptron MLP, todavia um dos objetivos desse trabalho era realizar um
comparativo entre esses algoritmos que apresentam destaque na área de machine
learning e quais seriam os mais adequados para predição de enlaces de fibra óptica,
os que se mostraram adequados foram o KNN e a DEEP LEARNING com taxas
de 99% de precisão no caso da DEEP LEARNING. Foi aumentado os dados de 301
para 394 na tentativa de elevar a acurácia do MLP, porém os resultados foram piores,
devido a limitação do MLP em trabalhar com um ambiente multivariado e sua
dificuldade de conduzir problemas não lineares e gradiente pequeno, problema que
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vem sendo superado com a deep learning pelo fato de suas funções de ativacão serem
mais bem elaboras e o seu arranjo neural mais complexo emulando melhor o cérebro
biológico.
Na validação com o Software VPI o algoritmo KNN apresenta como saı́da
para as variáveis de entrada (um enlace de 100 km com uma frequência de 100
Gb/s) com a BER solicitada excetuando no enlace de 40 Gb/s onde ocorreu uma
variação na BER solicitada. A rede neural DEEP LEARNING para o mesmo
cenário 100 Gb/s apresentou variação na BER solicitada como também no cenário de
40 Gb/s .
Esses resultados esclarecem de forma comparativa (construção de um modelo) o
desempenho dos principais algoritmos de machine learning usados em problemas
de comunicações ópticas relatados na literatura para o projeto de enlaces ópticos,
evidenciando que o algoritmo KNN e a rede neural DEEP LEARNING são as
técnicas de inteligência artificial mais promissoras para esse problema abordado
nesse trabalho comparado com os demais algoritmos testados e usados na literatura,
visto suas peculiaridades de predição já discutida anteriormente, visando que esse
trabalho alcançou tratar ambos os efeitos de distorção, atenuação e dispersão
para projetar um enlace que supere essas distorções previamente no projeto,
mostrando também que a DEEP LEARNING ainda consegue identificar as variáveis
mais relevantes na ocorrência das distorções, elucidando de forma gráfica o
entendimento do algoritmo do problema abordado.
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9 TRABALHOS FUTUROS
Para trabalhos futuros será necessário um banco de dados maior (milhares de
dados) visto a dependência dos algoritmos de alto volume de dados.
A utilização de outro software de simulação óptica além do VPIphotonics.
Trabalhar com mais de um canal, visto o emprego de sistemas de
multiplexação (WDM) utilizados para aumentar a capacidade do link.
Utilizar outros formatos de modulação complexos (QAM) que são utilizados
para maximizar a capacidade de banda e com isso aumentar as chances dos
surgimento de distorções.
Utilizar outras parametrizações nos algoritmos KNN e DEEP LEARNING e
paradigmas de aprendizado não supervisionado objetivando outros resultados mais
consistentes dos que foram apresentados com esse modelo nesse trabalho.
Aplicar o modelo elaborado nesse trabalho em parceria com projetistas para de fato
averiguar sua executabilidade.
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