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7. INVESTIGACIÓ FUTURA 
Com s’ha dit, aquest és un primer pas de cara a la creació d’un algorisme 

que es pugui utilitzar en casos reals i que permeti fer les xarxes d’autobusos 
més òptimes. 

Per tal de poder implantar el model a casos reals, seria necessari millorar 
varis aspectes de l’algorisme, tant en part informàtica com en l’entrada de 
dades. 

Tot hi això, en els estudis realitzat en el present treball, l’algorisme 
implementat dóna molt bons resultat per a casos teòrics. 

 
Algunes de les parts a millorar de l’algorisme són les següents: 

 
 Poder introduir una xarxa ja existent en l’algorisme, per a que aquest la 

millori o augmenti el nombre de línies si s’escau. 
 Millorar el rendiment de l’algorisme actual, ja que no s’ha optimitzat el 

temps de càlcul del programa. Aquest és un problema que s’ha d’intentar 
solucionar, ja que l’algorisme actual no es rentable per a grafs amb molts 
nodes. El temps que triga el programa en calcular creix exponencialment 
amb el número de nodes del graf. El temps de càlcul del programa amb 
els grafs que s’ha treballat ha estat de qüestió de segons amb els grafs 
de menys de 10 nodes, però en canvi els de més de 25 nodes pot arribar 
a trigar més de 5 hores. 

 Introduir el Mètode Incremental. En l’actual algorisme actualitza els 
camins i recorreguts mínims a cada node o línia que és vol introduir. 
Això comporta un gran nombre d’operacions i és qui utilitza més temps 
de càlcul. El mètode d’assignació incremental realitzaria actualitzaria els 
camins mínims cada cert temps.  

 Introduir una Simulació de Demanda per tal de fer més realista la 
demanda de les línies d’autobús.  

 
 

Una millora substancial de l’algorisme per tal d’adaptar-lo a les ciutats 
reals, podria arribar a fer canviar moltes de les xarxes existents en 
l’actualitat, ja que aquest millora molt el rendiment de les xarxes 
d’autobusos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


