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Descrição
A massiva utilização de serviços e aplicações como streaming de vídeo e computação em nuvem tem
aumentado o tráfego de dados nas redes de telecomunicações, principalmente na Internet. A perspectiva é que
novas tecnologias como Internet das coisas contribuam para um crescimento ainda maior da demanda.
Atualmente, a tecnologia mais indicada para suprir as altas taxas de transmissão requeridas são as redes ópticas
[1][2]. Por serem utilizadas para o encaminhamento do tráfego de outros tipos de redes, as redes ópticas
precisam ser capazes de funcionar para uma enorme quantidade de serviços, cada um com seus requisitos
individuais de qualidade. Neste contexto, surge a necessidade da criação de uma rede óptica que seja automática
e reconfigurável (plug-and-play), capaz de tomar decisões sem a intervenção humana [3]. Estas redes são as
redes ópticas dinâmicas.
Um dos principais desafios para o desenvolvimento das redes ópticas dinâmicas é a criação de mecanismos
eficientes para controle e gerenciamento automático dos seus dispositivos e configurações. Recentemente tais
redes foram definidas como “zero touch” em sua camada física, pois não precisarão da intervenção humana
para a adição de novos dispositivos, e “zero thought” em sua implementação e operação, pois o controle e
gerenciamento serão realizados por técnicas de aprendizagem de máquina [4].
Os amplificadores ópticos são equipamentos de extrema importância para o bom funcionamento da rede
óptica, pois compensam as perdas de potência que o sinal sofre durante a transmissão, mantendo a potência dos
sinais em níveis adequados à recepção. Por outro lado, o amplificador óptico também degrada o sinal ao alterar
o formato do sinal e inserir ruído. Portanto, faz-se necessário a adaptação destes dispositivos para funcionarem
de forma autônoma, privilegiando a qualidade da transmissão (QoT) [5].
Este projeto tem por objetivo utilizar técnicas de aprendizagem profunda para criar um modelo substituto
(surrogate) capaz de definir, para um determinado enlace óptico, os ganhos dos amplificadores presentes no
enlace de forma a maximizar a QoT do enlace. Serão utilizados dados de amplificadores ópticos reais
produzidos por uma empresa brasileira.
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