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7. CONCLUSIONS I RECERCA FUTURA 

 

 Les conclusions de la tesina es centren en l’anàlisi del bioheurístic genèric 

programat com un símil del comportament natural de les abelles en la seva tasca de 

cercar el nèctar. S’analitza aquesta tècnica d’optimització com a eina per a la resolució 

de problemes del Viatger de Comerç o TSP i es valora la qualitat de les respostes 

obtingudes amb les solucions òptimes conegudes. Sobretot, al tractar-se d’un primer 

prototip de bio-algorisme, s’analitza teòricament la metodologia que segueix per 

resoldre el problema. 

 

 En aquesta tesina es mostra com es programa pas per pas un comportament 

d’optimització biològica. Per aconseguir aquesta fita i per tal de fer un algorisme sòlid, 

s’han emprat com base els algoritmes genètics. En concret la metodologia proposada 

és la següent: 

 

– Solució Inicial: s’utilitza un mètode que construeixi solucions relativament 

bones com és el cas del Recuit Simulat. No obstant, la obtenció d’una molt 

bona solució depèn d’un exhaustiu afinament del paràmetres que regeixen el 

refredament. Es construeixen diverses abelles inicials. 

– Creuament de les abelles per una nova generació. Un percentatge de les 

abelles de la generació anterior són barrejades amb el criteri d’herència d’un 

percentatge de la ruta invertida de la millor abella existent fins el moment. 

Aquí es troba el símil de la biològic. La primera abella en tornar indica a la 

nova generació la ruta a seguir, però només reflexa una part de la ruta inicial, 

la resta cada abella escollirà entre les ciutats restants. 

– Mutació: Per cada generació un percentatge de les abelles sofriran una 

mutació, intercanvi aleatori de dues ciutats, en la part de la ruta heretada. 

Amb aquesta tècnica permetem que mentre avancen les generacions es 
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s’avaluïn solucions que poden ser pitjors, és a dir, es podria permetre un “hill 

climbing o backtrack” dintre de l’exploració de l’espai de solucions. 

– Avaluació: Al finalitzar cada generació s’avaluen totes les rutes existents i se’n 

reserva la millor com per que doni la herència. 

 

 Les solucions obtingudes no s’apropen tant a la solució òptima com seria 

desitjable, per tant, es proposaria una recerca futura per una incorporació d’un mètode 

final que exploti en detall les solucions properes a l’òptim. 

 Com s’ha pogut comprovar en aquest treball l’allargament del temps 

computacional no arriba a assolir millores en la solució òptima, és per això que es 

requereix un afinament en l’exploració. 

 Aquest nivell de detall potser no es pugui fer a nivell genèric i calgui adaptar-lo a 

cada problema en concret. Les solucions, actualment, òptimes dels problemes TSP 

aquí tractats han estat analitzats durant molt de temps i resolts per algorismes molt 

ideats per a cada problema. 

 


