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Com o aumento exponencial global do tráfego
de dados, existe a necessidade de desenvolver
diferentes métodos para codificação, transmissão
e (pré e pós) processamento da informação para
mitigar os efeitos não-lineares e estimar
importantes parâmetros de rede. O treinamento
de uma nova geração de engenheiros com
perícia em comunicações óticas, métodos
científicos não-lineares, processamento digital de
sinal e desenvolvimento de algoritmos
implementáveis é de alta importância.
Numa perspetiva industrial, o desenvolvimento
de algoritmos de processamento de sinal
práticos e implementáveis requer o
conhecimento de circuitos integrados de
aplicação especifica e das condições/restrições
do mundo real. O multi-nacional e multiinterdisciplinar projeto de doutoramento
europeu REAL-NET oferece o treinamento
doutoral para 6 estudantes através de pesquisas
relevantes para a indústria (50% permanência
industrial) numa área em rápido crescimento e
de grande relevância prática. As soluções
identificadas no projeto REAL-NET permitirão
superar uma possível crise no tráfego de dados,
alcançando um aumento na velocidade de
transmissão de fibra ótica.
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Neste Boletim de Investigação, apresentaremos
mais sobre os tópicos, teses e progressos dos
nossos investigadores.
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PLANEAMENTO
ECONÓMICO DE
AGREGAÇÃO DE REDES
Este projeto de investigação é liderado pela
Universidade de Aston (Prof. S. Turitsyn) e o

alguns modelos de programação linear inteira
estão a ser desenvolvidos para o progresso de
redes ponto a multiponto. Os resultados numa
rede de referência revelam que redes ponto a
multiponto podem fazer face ao tráfico requerido
com cerca de 30% menos custos comparando com

parceiro industrial Infinera (Dr. João Pedro).

as tradicionais redes ponto a ponto.

Este visa a redução das despesas de capital na

Adicionalmente, diferentes cenários de proteção

agregação de redes metropolitanas ajudada

de rede, incluindo proteção de link e hub, estão a

por novos transcetores.

ser investigados através de versões melhoradas
dos modelos de programação linear inteira

Relevância e impacto: Redes de
comunicações são complexas; têm diferentes
camadas e segmentos tornando-se desafiante
o seu desenvolvimento de forma económica.
Assim sendo, é essencial estratégicas
especificas para enfrentar este problema em
diferentes áreas, desde o acesso até ao núcleo
da rede. O principal objetivo é investigar
soluções económicas em redes
metropolitanas, que atuam como pontes entre
as redes de acesso e o núcleo, usando
transcetores ponto a multiponto.
Resumo de progresso: Numa primeira fase,

desenvolvidos e mostram uma redução significante
no custo de interfaces. Reduzindo o número de
transcetores leva a menos interfaces de
roteamento significando menos despesa na
camada IP.
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PEDRO FREIRE
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TÉCNICAS DE MACHINE
LEARNING PARA MITIGAR
A NÃO-LINEARIDADE EM
SISTEMAS ÓTICOS
COERENTES

existentes. Por último, as soluções baseadas
em redes neurais devem ser generalizáveis,
ou seja, devem demonstrar flexibilidade
suficiente para funcionar satisfatoriamente

Apesar do grande número de soluções e

em diferentes cenários de transmissão com

modelos considerados na literatura para a

alta adaptabilidade e reconfigurabilidade.

equalização de canais não-lineares, nenhum

Esta tese investigará como desenvolver redes

dos equalizadores baseados em redes

neurais com bom desempenho, focando no

neurais estudados foram convertidos em

impacto da complexidade computacional no

soluções práticas implementáveis nos blocos

desempenho do equalizador e como tornar

de processamento digital de sinal. Para se

os equalizadores mais adaptáveis a

tornar numa solução prática de mitigação de

diferentes cenários de transmissão.

efeitos não-lineares, os equalizadores
baseados em redes neurais devem satisfazer

Relevância e impacto: O desenvolvimento

alguns requisitos simples. Primeiramente, é

iminente de redes 5G e da Internet das

natural esperar que estes equalizadores

Coisas, juntamente com servições como

tenham um melhor desempenho que os

4k/8k HDTV, definem requisitos ainda mais

métodos já existentes, como por exemplo os

rigorosos para as redes óticas. Operadores e

equalizadores baseados em series Volterra e

fornecedores de sistemas procuram

retro propagação digital. Além disso, a

alternativas para enfrentar esses desafios e,

complexidade computacional dos

simultaneamente, minimizar os seus

equalizadores baseados em redes neurais

investimentos avaliando soluções que

deve ser pelo menos comparável a outros

permitem substituir ou instalar o mínimo de

blocos de processamento digital de sinal

elementos de rede.

Os nossos resultados mostram uma solução
bastante atrativa para as operadoras que
procuram reduzir a penalidade introduzida
pelos componentes dos transcetores e da
transmissão por fibra, flexibilizando as sus
especificações.
Resumo de progresso: Já publicamos vários
artigos nesse sentido. O artigo “Complexvalued neural network design for mitigation of
signal distortions in optical links” mostra um
novo tipo de equalizador baseado em redes
neurais que é fisicamente inspirado e
apresenta grandes ganhos na qualidade de
transmissão (factor Q) do sistema com níveis
de complexidade comparáveis aos atuais
equalizadores. O artigo “Performance versus
complexity study of neural networks equalizers
in coherent optical systems” foi um grande
avanço ao introduzir o estudo da
complexidade computacional numa variedade
de redes neurais e o estudo dos trade-offs
entre a complexidade computacional dos
equalizadores e a sua performance em termos
da qualidade de equalização do sinal. O artigo
“Transfer learning for neural networks-based
equalizers in coherent optical systems” mostra
pela primeira vez que técnicas de
transferência de aprendizagem automática
podem ser aplicadas para a mitigação da
distorção do sinal em comunicações óticas
coerentes, fornecendo a flexibilidade,
adaptabilidade e generalização necessária
para a real implementação de equalizadores
baseados em redes neurais.
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IMPLEMENTAÇÃO EM
TEMPO REAL E DE BAIXA
COMPLEXIDADE DE RETRO
PROPAGAÇÃO BASEADA
EM MÉTODO DE FOURIER
EM ETAPAS DIVIDIDAS E
SERIES VOLTERRA

eficientemente equalizados com as tecnologias já
existentes. Contudo, a equalização dos efeitos nãolineares conduz a uma maior complexidade, o que leva
aos operadores de redes a operar em baixas potências
de transmissão, longe das altas potências. Técnicas de
aprendizagem automática para a mitigação da nãolinearidade é um tópico de investigação emergente
devido ao seu grande potencial na redução da
complexidade da equalização em comparação com
técnicas já existentes. Por esse motivo, exploramos

O objetivo deste projeto é projetar técnicas de baixa

essas técnicas para aprimorar a qualidade dos sinais

complexidade de equalização de canal usando redes

transmitidos na presença de distorções não-lineares e,

neurais tornando-as realisticamente implementáveis

portanto, aumentar a taxa de transmissão alcançável

num ambiente industrial. Focamos principalmente

das redes de fibra ótica.

num tipo de distorção de canal, conhecida como
não-linearidade de Kerr, que é o efeito dominante

Resumo de progresso: Até ao momento, fomos

em sistema de transmissão de potência elevada. A

capazes de reduzir a complexidade de treino de uma

mitigação adequada dos efeitos do canal aumenta a

técnica popular de equalização conhecida como

taxa de transmissão alcançável. Projetamos sistemas

learned-digital back-propagation. Propusemos um

eficientes e de baixa complexidade para mitigar os

equalizador de redes neurais convolucionais baseado

efeitos do canal sobre os sinais transmitidos.

num número reduzido de parâmetros treináveis em
comparação com o learned-digital back-propagation. A

Relevância e impacto:Os sistemas de transmissão

redução desses parâmetros aumenta a eficiência do

por fibra ótica dependem de um rápido

treino e reduz os requisitos de treino do modelo, o que

processamento de sinal para atingir altas taxas de

significa que menos operações por sinal são

transmissão. A equalização de canal é uma etapa

necessárias para treinar o modelo. Outro problema que

fundamental para descodificar o sinal com sucesso.

estamos a explorar é a parametrização completa de

No entanto, nem todos os efeitos são equalizáveis

recetores coerentes usando redes neurais, isto

devido às limitações de potência computacional do

permitirá uma redução significativa da complexidade

hardware. Efeitos lineares, como a dispersão

em comparação com o processamento digital de sinal

cromática e dispersão da polarização, podem ser

atualmente implementado nos recetores.
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CANCELAMENTO
SUCESSIVO DE
INTERFERÊNCIA EM
TEMPO REAL E DE BAIXA
COMPLEXIDADE

desses algoritmos de mitigação em termos de
armazenamento necessário, e além disso,
reduzimos a latência na inferência, tornando esses
algoritmos mais atrativos para implementar em
sistema reias.

Neste projeto, concentramo-nos em métodos
de mitigação não-linear na transmissão por

Resumo de progresso: Propusemos um algoritmo

fibra ótica realizada por hardware. O efeito

de mitigação não-linear de baixa complexidade

não-linear de Kerr é o principal fator limitante

baseado em aprendizagem automática para aliviar

das taxas de transmissão alcançáveis em

os efeitos introduzidos pelo canal de fibra ótica.

sistemas de fibra ótica. Vários métodos foram

Propomos um procedimento geral de otimização

propostos para mitigar efeitos não-lineares na

para reduzir o tamanho e o tempo de

propagação do sinal, no entanto, esses

processamento exigido pelo algoritmo de

métodos de mitigação apresentam alta

aprendizagem automática. Aplicámos os algoritmos

complexidade, o que limita a sua viabilidade

de otimização à arquitetura proposta e fomos

em sistemas reais. O nosso objetivo é

capazes de:

investigar técnicas implementáveis para
algoritmos de mitigação não linear baseados
em aprendizagem automática.

• reduzir significativamente o tamanho de
armazenamento necessário e
• reduzir o tempo de inferência.

Relevância e impacto: Em geral, o sucesso

Também estamos a expandir o algoritmo para

das técnicas de aprendizagem automática

reduzir ainda mais a latência de implementação em

depende da capacidade do hardware em

hardware.

executá-las rapidamente. Com o algoritmo de
otimização proposto, reduzimos o tamanho
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TÉCNICAS PARA REDES
ÓTICAS DINÂMICAS,
EFICIENTES E SEGURAS

conduzidos para redes óticas, mas estes concentram-

Esta tese de doutoramento tem como objetivo

insegura coloca em risco a segurança de toda a rede.

se nas camadas superiores da rede, deixando a cama
ótica insegura para o transporte de dados. Tornar as
camadas superiores seguras e deixar a camada ótica

propor técnicas para redes óticas seguras e
eficientes. Explorando métodos criptográficos

Resumo de progresso: Atualmente estamos a

que são especialmente projetados para uma fácil

estudar técnica criptográficas que podem ser

implementação na camada ótica, atualmente

implementadas na cama ótica. Podemos usar

vulnerável a várias ameaças de segurança.

algoritmos de encriptação baseados em cifras de

Juntamente, esta tese focasse no estudo de

fluxo, como ChaCha ou AES em modo Counter para

técnicas económicas e eficientes de transmissão

gerar números pseudoaleatórios de alta qualidade

de dados que permitam a implantação de

que geralmente são mais lentos que a velocidade de

conexões ponto-a-multiponto.

transmissão da comunicação ótica podendo
introduzir um atraso indesejado no sistema. Outra

Relevância e impacto: Muitas aplicações de

opção é usar geradores de números

rede nos dias de hoje podem ser económica e

pseudoaleatórios não criptográficos que pode ser

eficientemente melhoradas se as conexões

mais rápido, mas pode não fornecer uma sequência

forem ponto-a-multiponto. Infelizmente, a

pseudoaleatória de alta qualidade. Neste projeto,

arquitetura de rede de hoje é construída usando

propomos o uso de gerador de números

conexões ponto-a-ponto, tornando-a cara e

pseudoaleatórios geral para a cifra de fluxo devido à

ineficiente para tais aplicações. Além disso, as

sua alta velocidade e para superar essa desvantagem

redes óticas são vulneráveis a muitos ataques de

usamos posteriormente outra encriptação. Além

segurança. Escutas, ataques à infraestrutura

disso, para possibilitar as comunicação ponto-a-

física, interceção são alguns ataques mais

multiponto, o estudo da constelação está a ser feito

comuns aos quais as redes óticas estão expostas.

tanto em termos de viabilidade como em termos de

Muitos estudos sobre segurança foram

custo-benefício.
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MÉTODOS DE MITIGAÇÃO
DA NÃO-LINEARIDADE EM
AMBIENTES DE REDES
ÓTICAS

Resumo de progresso: Esta tese concentra-se em
explorar métodos implementáveis e de baixa
complexidade para a exploração e mitigação da nãolinearidade da fibra em diferentes cenários de redes

O principal objetivo desta tese é explorar métodos

óticas. Por exemplo, sugerimos o uso de formatos de

implementáveis e de baixa complexidade para a

modulação de ordem elevada e altos ritmos de símbolo

exploração e mitigação da não-linearidade da fibra

em redes óticas metropolitanas híbridas, com e sem

em diferentes cenários de redes óticas. Estes são

filtragem, caracterizadas por curtas distâncias

sistemas multiutilizador com vários pares de

(<200km), evitando assim regimes de alta não-

transmissores e recetores compartilhando a mesma

linearidade. Observe que, quanto maior a ordem do

fibra, criando assim diferentes interações de sinal-

formato de modulação, mais rápido o ritmo de símbolo,

ruido não-linear em cada troço da rede.

mais elevada potência e longas distâncias, maiores
serão os efeitos não-lineares, também depende dos

Relevância e impacto: Os efeitos não-lineares nos

parâmetros da fibra. Por outro lado, para longas

sistemas de transmissão óticas são uma das questões

distâncias, uma das opções para evitar regimes de alta

mais abordados nos últimos anos pela comunidade

não-linearidade é o uso da tecnologia de multiplexação

científica. Principalmente, investigações neste campo

digital de subportadora. Essa tecnologia permite

focam-se em métodos, incluindo algoritmos de

digitalmente gerar várias subportadoras e cada uma irá

aprendizagem automática, para compensar os efeitos

funcionar com ritmo de símbolo mais baixo do que uma

do ruido não-linear, tirando partido dos complexos

única portadora, tornando-as menos vulneráveis a

blocos de processamento digital de sinal presentes

efeitos não-lineares. Por exemplo, em vez de uma única

nos transmissores e recetores coerentes

portadora a 32 Gbaud, podemos gera 4 subportadoras

programáveis. O impacto dos efeitos não-lineares

a 8 Gbaud. Esta tecnologia também abre muitas

pode prejudicar a qualidade geral de transmissão de

possibilidades para a configuração de canais óticos,

um sistema ótico. Ainda mais, nos dias de hoje, onde

facilitando a gestão e manutenção da rede ótica por

o uso de formatos de modulação de ordem elevada e

parte dos operadores. Por exemplo, ajustando o

altos ritmos de símbolo, utilizados para fazer face ao

número de subportaodres necessárias num

aumento exponencial do tráfego de dados, conduzirá

determinado momento para fazer face ao atual tráfego

a regimes de alta não-linearidade.

necessário, economizando assim o consumo de energia.
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