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RESUMO 

Na atualidade, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes da grande rede mundial de 

computadores, a Internet. Esta é formada por um grande conjunto de diferentes redes que oferecem 

vários serviços aos usuários. No contexto do funcionamento da Internet, vários aspectos devem ser 
levados em consideração. Um deles é a forma como os dados trafegam pela rede. Na arquitetura 

TCP/IP, as informações são divididas em pacotes e estes são encaminhados pela Internet através 

dos roteadores. Para que os pacotes sejam encaminhados de sua origem até o destino existe um 
processo chamado de roteamento. Neste processo existem diversos tipos de algoritmos de 

roteamento e diversas formas de rotear um pacote através de uma rede. O escopo deste trabalho é 

propor a otimização destes processos de roteamento utilizando algoritmos genéticos juntamente 
com conceitos extraídos das redes MPLS (Multiprotocol Label Switching). Para isso, será 

elaborado um modelo de protocolo de rede IP baseado em conceitos das redes MPLS utilizando 

um framework de simulação de eventos discretos chamado OMNeT++. Dentro desse protocolo 

será acoplado um algoritmo genético anteriormente implementado que analisa vários parâmetros 
de rede (número de saltos, latência, taxa de transmissão e taxa de erro), com o objetivo de 

determinar qual o melhor caminho dada a origem e o destino. O algoritmo genético demostrou 

resultados eficientes encontrando ótimos caminhos na grande maioria das execuções. O OMNeT++ 
será utilizado para comprovar a eficácia do protocolo e dos algoritmos desenvolvidos e também 

compará-los às técnicas já existentes e amplamente conhecidas no contexto tecnológico 

contemporâneo. 

PALAVRAS CHAVE. Protocolos de roteamento, Algoritmo Genético, Simulador 

OMNET++. 
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