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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

 Actualment existeixen diversos mètodes d’optimització del clàssic problema TSP 

o “Traveling Salesman Problem”. El TSP consisteix en la optimització de la distància 

entre un nombre determinat de ciutats, independentment de la ciutat d’origen, és a dir, 

la distància mínima passant per totes les ciutats. Des dels anys 50 fins a l’actualitat han 

sorgit diversos algorismes de resolució aproximada amb tècniques heurístiques per tal 

d'aproximar-se a la solució òptima. Aquests algoritmes s’anomenen heurístics. 

 

 El problema del TSP és un problema en què el temps de càlcul augmenta 

polinòmicament amb el tamany del problema, és a dir, un problema d’optimització 

combinatòria NP (cost no polinòmic). La funció a optimitzar és la següent: 
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 Ara bé, l’espai de solucions on aquesta funció és definida no és simplement un 

espai N-dimensional de N variables contínues. Si no que és un espai discret, molt gran, 

de possibles solucions combinació de les ciutats del problema. Aquest espai és 

factorialment gran amb el nombre de ciutats i per tant no es pot explorar 

exhaustivament. A més a més, al tractar-se d’un espai discret no serveixen les nocions 

de decreixement per una direcció favorable ni el mateix concepte de direcció. 

 

 D’altra banda, el TSP també pertany a una classe de problemes d’optimització 

pels quals la funció objectiu a minimitzar presenta molts mínims locals. 

 



 
 

Alejandro Monzó Faus 

 

Tesina: “Bio-Heurístics en optimització” 6

 

 Darrerament, les noves tècniques heurístiques són formades a partir 

d’algorismes existents modificats o inclús la barreja de varis per trobar un camí més 

adient a cada problema. És per això que s’ha arribat a una classificació dels mètodes 

existents a partir de la tècnica principal que utilitzen. Aquestes condicions que 

condueixen un algoritme heurístic per acceptar o no una solució són els anomenats 

metaheurístcs. 

 

 Recentment han sorgit una nova família de metaheurístics basats en la 

extrapolació d’una optimització bio-natural. La tècnica més coneguda és la colònia de 

formigues (ACS). Aquestes tècniques es coneixen amb el nom de bio-heurístics. 

 

 A partir del símil de la recerca del nèctar d’un eixam d’abelles s’ha proposat un 

nou bio-heurístics. Aquesta proposta desenvolupa aquest símil amb l’ajut dels 

algoritmes genètics. De l’anàlisi de sensibilitat dels principals paràmetres s'en 

dedueixen els seus valors òptims i s’analitza la resposta d’aquest prototip amb 

problemes de solució coneguda com són els existents a la llibreria TSPLIB [1]. 
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1.2. OBJECTIUS DE LA TESINA 

 

 A partir d’un anàlisi dels mètodes existents de resolució aproximada del 

problema TSP, es busca un comportament de la natura al qual es pugui simular 

mitjançant aquestes tècniques. Per això, es descriuen els mètodes existents com a font 

de recerca per generar el nou algoritme bio-heurístic, tot analitzant diferents 

comportaments del món animal per trobar una situació optimitzada. 

 

 L’objectiu principal de la innovació aquí proposada és un primer prototip 

d’algorisme de caràcter general, és a dir, un metaheurístic simple que faci de guia als 

heurístics. Aquest heurístics podrien ser més específics per cada problema en concret, 

però es persegueix l’objectiu del cas ideal quan un metaheurístic pot ser emprat a 

qualsevol problema sense conèixer res dependent d’aquest, com recomana Lourenço 

et al[2]. 

 

 S’implementa aquesta situació en un llenguatge de programació, C++,i es genera 

un programa executable com algoritme bio-heurístic. 

 

 Amb el programari fet, s’analitza la sensibilitat dels paràmetres i s’afinen els seus 

valors pels càlculs amb els diferents problemes de solució coneguda amb els quals 

s’avalua la resposta del prototip d’algoritme programat. 

 


