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6. APLICACIÓ A CASOS REALS. ANÀLISIS DE RESULTATS 

 

 Per comprovar la qualitat dels resultats obtinguts amb el bioheurístic proposat, 

s’han agafat problemes de solució coneguda o on es conegués la solució òptima fins al 

moment. Existeix una llibreria a Internet coneguda com TSPLIB[1].  

 

 En aquesta llibreria es troben els casos reals classificats en varius tipus: 

simètrics (TSP), antisimètrics (ATSP), hamiltonians (HTP), problemes seqüencials 

ordenats (SOP) i problemes de rutes de vehicles amb capacitat (CVRP). La seva 

definició es la següent: 

 

 TSP: Donats n punts i les distàncies entre tots, trobar la distància mínima visitant 

un cop cada punt. La distància del punt i al punt j és la mateixa que la del punt j al punt 

i. 

 ATSP: Donats n punts i les distàncies entre tots, trobar la distància mínima 

visitant un cop cada punt. Ara però, la distància del punt i al punt j NO és la mateixa que 

la del punt j al punt i. 

 HCL: Donat uns punts en un gràfic provar si aquests formen o no un cicle 

Hamiltonià. 

 SOP: És un problema asimètric TSP però amb més condicions. Donats n punts i 

les seves distàncies respectives, trobar un cicle hamiltonià entre el punt 1 i el  punt n 

tenint en compte unes certes condicions. 

 CVRP: Donats n-1 nodes, un depòsit i les distàncies de cada node al dipòsit i 

entre cada node. Tots els nodes tenen una demanda a ser satisfeta pel depòsit. Per 

lliurar als nodes vehicles amb la mateixa capacitat estan disponibles. Trobar les rutes 

més curtes amb el menor monbre de vehicle i tenint en compte la condició de capacitat. 

 

 S’han agafat problemes del tipus TSP simètric i amb distàncies euclidianes en 

dues dimensions. 
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 L’objectiu d’aquesta tesina és un primer prototip d’un bioheurístic amb les 

tècniques simulades del comportament biològic de les abelles. Per això, s’analitza la 

qualitat de la resposta únicament amb problemes tipus TSP. Després de valorar-ne els 

resultats es deixa la línia oberta per una futura investigació i adaptació als altres tipus 

de problemes d’aquesta llibreria informàtica. 

 

 El primer problema treballat ha estat el que s’ha fet servir la redacció del codi 

font, 16 ciutats equidistants en el perímetre d’un quadrat de costat 8 unitat. També s’ha 

inclòs el problema d198 que s’ha emprat per l’anàlisi de sensibilitat del paràmetres. Ara 

bé, ara s’han afinat tots els paràmetres implicats en el càlcul. Aquest problema 

s’anomena d198 i con el seu nom indica implica 198 ciutats. 

 

Els set problemes analitzats, són de diferents ordre de magnitud de ciutats, 

concretament: 16_ciutats, eil51, berlin52, pr76, eil101, ch150 i d198. 

 

Els paràmetres analitzats anteriorment han estat fixats als següents valors: 

 

 Màximes Generacions = 50000. 

 Població = 50 abelles 

 Probabilitat Creuament= 80% 

 Probabilitat Mutació = 80% 

 Tamany Herència = 90% 

 

 

Els assaigs (veure annex 3) s’han realitzat sobre una processador Pentium-4 a 

una velocitat de 3.06Ghz i amb 512Mb de memòria RAM. Sota el programari lliure de 

GNU/Linux, distribució Debian. 
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En la següent taula es mostra els diferents problemes analitzats i els mínims 

assolits: 
Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Ciudades16 25 32,00 46,00 35,4800 4,14447 
eil51 25 490,00 627,00 566,4800 38,49147 
berlin52 25 9068,00 10747,00 9895,3200 423,7140

1 
pr76 25 152697,00 188493,00 169920,3200 9537,967

88 
eil101 25 928,00 1148,00 1059,6000 56,16123 
ch150 25 13429,00 17823,00 15291,5600 991,1867

9 
d198 25 37191,00 54623,00 46137,5200 4389,958

96 
Valid N (listwise) 25       

 
 

Comparant amb els valors mínims assolit en la llibreria TSPLIB[1] poden estimra 

l’error relatiu del nostre bio-heurístic: 

 
 Minimum TPSLIB ERROR ERROR (%)
Ciudades16 32 32 0,00 0,00
eil51 490 426 0,15 15,02
berlin52 9068 7542 0,20 20,23
pr76 152697 108159 0,41 41,18
eil101 928 629 0,48 47,54
ch150 13429 6528 1,06 105,71
d198 37191 15780 1,36 135,68  

 

 Ja veiem un primer i evident decrement de la qualitat del resultat a mida que el 

problema tractat té més ciutats. Analitzant les taules de dades sembla indicar-nos que 

la primera aproximació pel recuit simulat no és suficientment bona i l’algorisme bio-

heurístic és propens a quedar-se dins d’òptims locals. 

 

 No obstant això, s’ha obert una línea d’investigació que de moment per ser el 

primer prototip funciona amb una qualitat remarcable per problemes de dimensions 
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reduïdes i que caldria afinar els paràmetres per adaptar-lo a problemes de grans 

dimensions. 

 

 

La gràfica següent representa millor els resultats obtinguts amb el nombre de ciutats 

implicades en cada problema: 
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Gràfic 17 

 

 


