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1 INTRODUCCIÓ 

1.1Objectiu 

Aquest projecte te com a objectiu l’estudi dels diferents mètodes de resolució del problema de 

l’agent viatger (travelling sales problem) i analitzar-los.  

A partir d’aquest estudi, es vol crear  mètodes propis de resolució, aplicar-los a un problema 

real dins d’una empresa fictícia de distribució de la Catalunya central que s’anomenarà 

“Transports Bota”.  Aquest mateix problema serà aplicat també a mètodes ja existents de 

resolució del problema de l’agent viatger i es compararan els resultats obtinguts amb els dels 

mètodes creats i així poder valorar-los. 

Es crearà també un software informàtic per automatitzar i facilitar la posada en practica del 

mètodes creats. 

 

1.2 Metodologia 

En un primer pas es cercarà informació dels diferents mètodes ja existents del problema de 

l’agent viatger. Un cop fet s’estudiarà i s’analitzarà tot el que s’ha recopilat i així poder crear 

varis sistemes de resolució. 

Per a la creació dels propis mètodes, s’intentarà agafar els punts forts dels més interesants i 

millorar-los de tal manera que com a mínim els resultats siguin iguals de bons. El mètode serà 

creat en llenguatge C i aplicat al programa Emacs amb introducció de dades en un full de càlcul 

Excel i amb entrada de dades manual. 

Per a posar a provar el que s’ha dissenyat, s’aplicarà amb un problema quotidià real. Els 

resultats obtinguts seran comparats amb els resultats d’aplicar el mateix problema amb els 

mètodes cercats inicialment. 

L’objectiu d’aquesta comparació és l’anàlisi dels propis mètodes per tal de valorar si són o no 

factibles i funcionen correctament. 

Al llarg del treball s’aniran introduint els aspectes teòrics bàsics per tal de comprendre 
l’evolució del treball, les conclusions i resultats que s’obtenen. 
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2.Anàlisi del problema 

2.1Història 

A Europa, en el segle XVII era comú proveir de productes a les ciutats, pobles , llogarets i en les 

zones rurals allunyades de les ciutats principals. Per portar els productes i fer les comandes, 

existia la figura d’un agent de vendes, que per la naturalesa del seu treball es va anomenar 

també agent viatger. Aquest portava un catàleg de productes per vendre en el mercat local a 

més de trobar nous clients. Generalment, les oficines centrals que oferien els productes, 

s’ubicaven en les capitals, de tal manera que cada agent sortia de les oficines centrals cap al 

seu recorregut predeterminat i tornava amb la seva llista de comandes. 

En el seu recorregut, l’agent viatger acumulava una distancia total que resultava ser la suma de 

es distancies entre les localitats veïnes, és a dir, que entre ambdós localitats existís una ruta 

d’accés sense tenir de passar per una tercera. A les oficines centrals els importava que el seu 

agent viatger visites tots els pobles de la seva ruta amb una distancia mínima. Al determinar la 

distancia total del recorregut implícitament s’obté un estimat de la despesa de transport, 

hostalatge i alimentació per part de l’agent viatger. 

Segurament, les persones encarregades d’aquest plantejament no estaven instruïdes en 

matemàtiques i plantejar-se un model matemàtic que resolgués el problema. 

Es de suposar, que les incomoditats de moure’s constantment per part dels agents de vendes 

comportava situacions estranyes ja que l’any 1832, Voigt publica un manual per als agents 

viatgers exitós. “ El punt principal de la ruta de l’agent viatjant consisteix en visitar tants llocs 

com sigui possible sense tocar un lloc dos cops” . 

En el seu manual, Voigt es presentava com un agent de vendes veterà, i presenta varis mapes 

de recorreguts en pobles i ciutats d’Alemanya i Suïssa (Fig. 1) que be podrien ser rutes de 

distància mínima.[1]. 
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Fig. 1 Recorregut de Voigt. 

El problema de l’agent viatger, va seguir la seva historia anecdòtica en el 1800 amb el 

matemàtic Wiliam Rowand Hamilton, qui va dissenyar un joc que costava 25 lliures entre dos 

competidors en un icosaedre. El joc (Fig.2) consistia en fer un recorregut per els vint punts de 

l’icosaedre utilitzant les connexions de la figura, iniciant i finalitzant en el mateix punt sense 

repetir punts ja utilitzats. 

 

Fig. 2 Joc de Hamilton 

El joc va tenir un curt període de furor a Europa i més tard es va perdre l’interès per ell. Aquest 

joc fa pensar en el problema de l’agent viatger en forma gràfica: a cada localitat li assignem un 
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punt al plànol i tracem un segment de recta unint les dues localitats si es que existeix un camí 

directe entre elles. En el cas de l’agent viatger a cada segment li assignem la distancia entre les 

localitats veïnes. 

La connexió entre el joc de Hamilton i el problema de l’agent viatger es que en ambdós es 

busca una ruta que comenci i acabi en el mateix lloc i sense repetir els llocs visitats. 

El model de l’agent viatger 

El 5 de febrer de 1930, en un col·loqui a Viena, el matemàtic austríac Karl Menger va plantejar 

per primera vegada el problema de l’agent viatger en llenguatge matemàtic. Menger afirmava 

que el problema de determinar rutes de distancia mínima entre dos localitats era una eina per 

trobar cicles de distancies hamiltonianes de distancia mínima. 

 

2.2 Definició del problema 

El problema del agent viatger consisteix en un comercial que te de visitar n ciutats, començant 

i acabant a la mateixa ciutat, visitant només un cop cada ciutat, i fent el recorregut mínim, 

aquest recorregut pot estar expressat en temés de distancia o temps, és a dir, recorre el mínim 

de kilòmetres o visitar totes les ciutats en el menor temps possible. 

El problema de l’agent viatger es pot modelar fàcilment mitjançant un graf complet dirigit, on 

els vèrtex del grafs son les ciutats i els arcs son el camins, d’aquest arcs han de tenir un pes, i 

aquest pes representa la distància que hi ha entre dos vèrtex que estan connectats per mitjà 

d’aquest arc. Una solució del problema del agent viatger, es pot representar com una 

seqüència de n+1 ciutats, on una ruta comença i acaba a la mateixa ciutat. 

Una variació del problema es que el transportista no tingui de tornar a la ciutat d’inici, per 

exemple, que tingui de fer un carregament nou a una altre ciutat i tornar a fer un recorregut 

nou, en aquest cas també es pot trobar una solució òptima.  

 

2.3 Motivació 

El problema de distribuir productes des de certs punts fins  als seus usuaris finals juga un paper 

central en la gestió de sistemes logístics i la seva adequada planificació pot significar 

considerables estalvis. Aquests potencials estalvis justifiquen en gran mesura la utilització de 

tècniques d'Investigació Operativa com a facilitadores de la planificació. 

L'efectiva administració de la distribució presenta una varietat de problemes de presa de 

decisions als tres nivells de decisió (estratègic, tàctic i operatiu). 

-Decisions relatives a la localització d'instal·lacions (plantes, magatzems o dipòsits), són 

estratègiques. 

-Els problemes de determinar la grandària de la flota i la seva composició, són 
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identificades com a tàctiques. 

-Finalment, les decisions operatives inclouen les relatives a la definició de les rutes i la 

programació dels vehicles. 

Els Problemes de Rutes de Vehicles són Problemes d'Optimització Combinatòria i pertanyen, 

en la seva majoria, a la classe NP-Complet. La motivació acadèmica per resoldre'ls radica que 

no és possible construir algorismes que en temps polinòmic  resolguin qualsevol instància del 

problema. 

Tots els models i algorismes creats per a la resolució del problema de l’agent viatger, deuen el 

seu èxit, en bona part, a l'evolució dels sistemes informàtics. El creixement en el poder de 

còmput i el seu baix cost, ha permès disminuir els temps d'execució dels algorismes. D'altra 

banda, el desenvolupament dels Sistemes d'Informació Geogràfica resulta fonamental per 

aconseguir una adequada interacció dels models i algorismes amb els encarregats de realitzar 

la planificació. 

Per culpa de la complexitat NP d’aquest tipus de problemes, que es un fenomen d’explosió 

combinatòria, és molt difícil aplicar tècniques exactes per arribar a trobar la solució òptima, en 

el seu lloc, es desenvolupen heurístiques per determinar bones solucions.   

L’heurística, es la capacitat d’un sistema per poder realitzar de forma immediata innovacions 

positives per als seus fins. 

En l’àmbit de la enginyeria, una heurística es un mètode basat en la experiència, s’utilitza per 

resoldre problemes que son semblants a problemes ja coneguts. 

En l’àmbit de la informàtica, una heurística es un  algorisme que abandona un o ambdós dels 

objectius fonamentals dels algorismes de la computació: els bons temps d’execució i les millors 

solucions. 

Les heurístiques son utilitzades quan es vol obtenir un resultat que s’aproximi el màxim a la 

millor solució amb un temps que es pugui considerar ràpid. 

Les principals heurístiques per resoldre el problema de l’agent viatger son els algorismes i 

heurístiques greedy. 

Els algorismes de greedy són aquells que s’utilitzen generalment per resoldre problemes 

d’optimització. Prenen decisions en funció de la informació que esta disponible en cada 

moment. Un cop presa la decisió, aquesta no torna a replantejar-se en un futur. Solen ser 

ràpids i no sempre garanteixen aconseguir la solució optima. 

Quan el temps que es tarda en resoldre un problema es un factor clau, un algorisme greedy 

pot ser utilitzat com un criteri heurístic.[2] 

Crear un algorisme heurístic de resolució del problema de l’agent viatger, seria una eina per a 

estalviar temps i recursos, que també serviria per la satisfacció dels clients.  
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Estalviar temps i recursos comporta una reducció de costos, que a la llarga, per empreses que 

es dediquen a la repartició i se’ls pot aplicar el problema de l’agent viatger, seria bastant 

important. 

Per exemple, es suposa una empresa que es dedica a la repartició on els seus treballadors 

cobren un suposat de 12€ la hora, i el consum de combustible es també de 12€ la hora, i 

s’aplica un mètode de millora de ruta on es redueix en 12 minuts un trajecte diari d’una hora.  

Aquest estalvi suposen 2€ l’hora en sou del treballador i 2€ l’hora de consum de combustible. 

L’estalvi anual d’aquesta empresa amb aquest trajecte seria de de 7300€ amb sou de 

treballadors i 7300€ amb consum de combustible fent un total de 14600€ d’estalvi en només 

un trajecte. 

Un estalvi de consum de combustible, es un estalvi també de gasos enviats a l’atmosfera. La 

millora de mètode es cuida també del medi ambient. 

 L’augment de la satisfacció dels clients pot arribar a comportar un augment de volum de 

vendes si més no, un client satisfet es un client que està conforme amb el que ha exigit i això 

comporta que el client creï un vincle de fidelitat amb l’empresa on si aquesta sap mantenir 

aquest nivell de satisfacció pot aconseguir ingressos fixes de clients fixes. 
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3. ESTUDIS DE SISTEMES DE RESOLUCIÓ. 

3.1Definicions prèvies. 

3.1.1Teoria de la Complexitat Computacional 

La teoria de la complexitat computacional és la branca de la teoria de la computació que 

estudia, de manera teòrica, la complexitat inherent a la resolució d'un problema computable. 

Els recursos comunament estudiats són el temps (mitjançant una aproximació al nombre i 

tipus de passos d'execució d'un algorisme per resoldre un problema) i l'espai (mitjançant una 

aproximació a la quantitat de memòria utilitzada per resoldre un problema). Es poden estudiar 

igualment altres paràmetres, tals com el nombre de processadors necessaris per resoldre el 

problema en paral·lel. La teoria de la complexitat difereix de la teoria de la computabilitat en 

què aquesta s'ocupa de la factibilitat d'expressar problemes com a algorismes efectius sense 

prendre en compte els recursos necessaris per  això. 

 

Els problemes que tenen una solució amb ordre de complexitat lineal són els problemes que es 

resolen en un temps que es relaciona linealment amb la seva grandària. 

 

Avui dia les computadores resolen problemes mitjançant algorismes que tenen com a màxim 

una complexitat o cost computacional polinòmic, és a dir, la relació entre la grandària del 

problema i el seu temps d'execució és polinòmica. Aquests són problemes agrupats en la 

classe P. Els problemes que no poden ser resolts per les nostres computadores (les quals són 

Màquines Deterministes), que en general posseeixen costos factorial o combinatori però que 

podrien ser processats per una màquina no-determinista, estan agrupats en la classe NP. 

Aquests problemes no tenen una solució pràctica, és a dir, una màquina determinista (com una 

computadora actual) no pot resoldre'ls en un temps raonable. 

La complexitat temporal d'un problema és el nombre de passos que pretén resoldre una 

instància d'un problema, a partir de la grandària de l'entrada utilitzant l'algorisme més eficient 

a disposició. Intuïtivament, si es pren una instància amb entrada de longitud n que pot 

resoldre's en n² passos, es diu que aquest problema té una complexitat en temps de n². 

Els problemes de decisió es classifiquen en conjunts de complexitat comparable anomenats 

classes de complexitat. 

 

La classe de complexitat P és el conjunt de problemes de decisió que poden ser resolts en una 

màquina determinista en temps polinòmic, la qual cosa correspon intuïtivament a problemes 

que poden ser resolts encara en el pitjor dels seus casos. 

 

La classe de complexitat NP és el conjunt dels problemes de decisió que poden ser resolts per 

una màquina no determinista en temps polinòmic. Aquesta classe conté molts problemes que 

es desitgen resoldre en la pràctica, incloent el problema de decisió i el problema del agent 

viatger, un camí Hamiltonià per recórrer tots els vèrtexs una sola vegada. Tots els problemes 

d'aquesta classe tenen la propietat que la seva solució pot ser verificada efectivament.[3,4] 
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3.1.2 Problemes tipus NP 

En teoria de la complexitat computacional, la classe de complexitat NP-complet és el 

subconjunt dels problemes de decisió en NP tal que tot problema en NP es pot reduir en 

cadascun dels problemes de NP-complet. Es pot dir que els problemes de NP-complet són els 

problemes més difícils de NP i molt probablement no formin part de la classe de complexitat P. 

La raó és que de tenir-se una solució polinòmica per a un problema NP-complet, tots els 

problemes de NP tindrien també una solució en temps polinòmic. Si es demostrés que un 

problema NP-complet, diguem  A, no es pogués resoldre en temps polinòmic, la resta dels 

problemes NP-complets tampoc es podrien resoldre en temps polinòmic. Això es deu al fet 

que si un dels problemes NP-complets diferents de A, diguem X, es pogués resoldre en temps 

polinòmic, llavors A es podria resoldre en temps polinòmic, per definició de NP-complet. Ara, 

poden existir problemes en NP i que no siguin NP-complets pels quals existeixi solució 

polinòmica encara no existint solució per A. 

 

Com a exemple d'un problema NP-complet trobem el problema de la suma de subconjunts que 

s’anuncia a continuació:  

“donat un conjunt S d'enters, existeix un subconjunt no buit de S els elements de la qual 

sumeixen zero?” És fàcil verificar si una resposta és correcta, però no es coneix millor solució 

que explorar tots els 2n^-1 subconjunts possibles fins a trobar un que compleixi amb la 

condició.[3] 
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3.1.3 Cicle Eulerià  

La primera caracterització completa dels grafs eulerians la va publicar Carl Hierholzer al 1873, 

provant que matemàticament els grafs eulerians son exactament aquells grafs que estan 

connectat amb tots i on cada un dels vèrtex tenen un grau parell. 

L’origen de la teoria dels cicles eulerians va ser plantejat i resolt per el propi Leonhard Euler en 

el 1736 en un problema que té el nom de set ponts en la ciutat de Königsberg donant origen a 

la teoria dels grafs. 

El problema es anunciat de la següent forma: Dos illes en el riu Pregel, a Königsberg (Fig.3) 

s’uneixen entre elles amb terra ferma mitjançant set ponts. Es possible donar un passeig 

començant per qualsevol de les quatre parts de terra ferma, creuant cada pont un sol cop i 

tornant al punt de partida?  

 

 

 

Euler va enfocar el problema representant cada part de la terra per un punt i cada pont, per 

una línia, unint els punts que es corresponen(Fig.4). Llavors, el problema anterior es pot 

traslladar a la següent pregunta: es pot recórrer el dibuix sense repetir les línies? 

 

Fig 4 Esquema ponts de Köingsberg 

Fig. 3 Ponts de Köingsberg 
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Euler va demostrar que no era possible ja que el número de línies que incideixen en cada punt 

no es parell ( condició necessària per entrar i sortir de cada punt, i per tornar al punt de 

partida, per camins diferents en tot moment). 

Un cicle eulerià es aquell camí que recorre totes les arestes d’un graf tallant cinc cops per cada 

arc (aresta) del graf, essent condició necessària que torni al vèrtex inicial de sortida (cicle= 

camí en un graf on coincideixen vèrtex inicial i vèrtex final). Una definició més formal es 

defineix com : “aquell cicle que conté totes les arestes d’un graf únicament un cop”. 

 

En el Teorema, el cicle es defineix com, donat  no orientat i connectat (no 

existeixen nusos aïllats) valen les següents expressions: 

1)  es eulerià; 

2) amb grau  i parell. 

3) tots disjunts en els arcs, es a dir con  

 

Aquestes son les propietats dels grafs de cicles eulerians: 

• Un graf connex i no dirigit es diu que es eulerià si cada vèrtex te un grau parell. 

• Un graf no dirigit es eulerià si es connex i si es pot descompassar en un amb els 

vèrtex disjunts. 

• Si un graf  no dirigit G es eulerià, llavors el seu graf-línia L(G) es diu que també 
es euleriana. 

• Un graf dirigit es eulerià si es connex i cada vèrtex te graus interns iguals als 
graus externs. 

• Un graf no dirigit es diu que es susceptible de ser recorregut (en angles : 
traversable) si es connex i almenys dos vèrtex en el graf tenen grau imparell. 

 

El nombre de circuits eulerians en els digrafs pot ser calculat mitjançant el teorema denominat 
en angles : BEST-theorem procedent dels noms dels seus fundadors : De Bruijn, Van Aardenne-
Ehrenfest, Smith y Tutte. 
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En aquest teorema es menciona que donat un digraf eulerià G:=(V,E), el nombre de cicles 
eulerians no-equivalents en el graf és: 

 

 

o equivalentment 

 

sent C qualsevol cofactor de la matriu de Laplace de G.[3] 
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3.1.4 Camí Hamiltonià 

Els camins i cicles hamiltonians van ser nomenats després que William Rowan Hamilton, 

inventor del joc de Hamilton, llancés una joguina que involucrava trobar un cicle hamiltonià en 

les arestes d'un graf d'un dodecaedre. Hamilton va resoldre aquest problema(Fig.5) usant 

quaterns (són una extensió dels nombres reals, similar a la dels nombres complexes). Però 

aquesta solució no es generalitza a tots els grafs. 

 

Fig. 5 Resolució joc de Hamilton 

 

En el Camp matemàtic de la teoria dels grafs, un camí hamiltonià es la successió d’arestes 

adjacents que visita tots els vèrtex del graf un cop. 

Si l’últim vèrtex es adjacent al primer es tracta d’un cicle hamiltonià. 

Un camí hamiltonià és un camí que passa per cada vèrtex exactament una vegada. Un graf que 

conté un camí hamiltonià es denomina un cicle hamiltonià o circuit hamiltonià si és un cicle 

que passa per cada vèrtex exactament una vegada (excepte el vèrtex del que parteix i al que 

arriba). Un graf que conté un cicle hamiltonià es diu graf hamiltonià. 

Tot graf complet conté un cicle hamiltonià. 

 

Sigui G=(V, I) un graf tal que V≥3, si G és hamiltonià, per a cada subconjunt U de V el sub-graf 

de G els vèrtexs de la qual són V-U i les seves arestes són totes les de G que tenen extrems en 

V-U, tenen pel cap alt U components. 

 

Sigui G=(V, E) un graf connex, es diu punt de tall a un vèrtex v de G, de manera que el 

subconjunt Gv de G amb vèrtexs V-{v} i les arestes de la qual són aquelles de E els vèrtexs de la 

qual estan en V-{v} no és connex. 
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Es diu istme (Fig.6)a una aresta a de G de manera que el graf (V, E-{a}) no és connex. 

 

Fig. 6 La aresta “ed” es un istme 

 

Sigui un graf G=(V, E) que posseeix k components connexes, es verifica la desigualtat: E≤1/2 (V-

k)(V-k+1). 

 

 

Si G=(V, E) es verifica: E>1/2(V-1)(V-2). �Graf connex amb un component. 

 

Tot graf complet és hamiltonià. 

 

Tot graf amb un punt de tall no és hamiltonià. 

 

Per multigrafs: 

 

Si un multigraf és eulerià, tot vèrtex de G té grau parell. 

 

Si un multigraf G té un camí eulerià no tancat, llavors G té exactament dos vèrtexs amb grau 

imparell. 

 

Si tots els vèrtexs d'un multigraf connex tenen grau parell llavors aquest multigraf és eulerià. 

 

Si un multigraf connex té exactament dos vèrtexs amb grau imparell, llavors, admet un camí 

eulerià no tancat. 
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3.1.5 Cerca tabú 

La cerca tabú es un mètode d’optimització matemàtica, que pertany a la classe de tècniques 

de cerca local. La cerca tabú augmenta el rendiment del mètode de cerca local mitjançant l’ús 

d’estructures de memòria: un cop una solució potencial es determinada, es  marca com “tabú” 

de mode que l’algorisme no torni a visitar aquesta possible solució.  La cerca tabú es atribuïda 

a Fred Glover. 

La cerca tabú es un algorisme meta heurístic que pot utilitzar-se per resoldre problemes 

d’optimització combinatòria, tal com el problema de l’agent viatger. La cerca tabú utilitza un 

procediment de cerca local o per veïnatges per moure’s iterativament des d’ una solució x fins 

a una solució x^1 en el veïnatge de x, fins a satisfer algun criteri de parada. Per poder explorar 

regions del espai de cerca que serien donades de banda per el procediment de cerca local, la 

cerca tabú modifica la estructura de veïns per cada solució a mesura que la cerca progressa. 

Les solucions admeses per N(x), el nou veïnatge, són determinades mitjançant l’ús de 

estructures de memòria. La cerca llavors progressa movent-se iterativament d’una solució x 

fins a una solució x^1 en N(x). 

La cerca tabú es caracteritza per dos aspectes principals: 

• La cerca tabú també inclou mecanismes de reinicialització per millorar la 

capacitat de l’algorisme per la exploració-explotació del espai de cerca.  

• També permet moviments d’empitjorament  que consisteixen en un 

mecanisme de generació de veïns modificat per tal d’evitar l’exploració de 

zones de l’espai ja visitades 

Aquestes dos característiques s’aconsegueixen a traves de : 

• Memòria a curt termini o basada en el recent. 

• Memòria a llarg termini  o basada en el freqüent. 

Pot ser que l’estructura de memòria més important utilitzada per determinar les solucions 

permeses amb un N(x), sigui la llista tabú. En la seva formula més simple, una llista tabú es una 

memòria de curt  termini que conté les solucions que ja van ser visitades en el passat proper 

(menys de n iteracions enrere, on n es el nombre de solucions prèvies que van ser 

emmagatzemades). La cerca tabú exclou les solucions a la llista tabú de N(x). Una variació de la 

llista tabú prohibeix solucions que tenen certs atributs o prevenen certs moviments. Els 

atributs seleccionats de les solucions recentment visitades son denominades “tabú-actius”. Les 

possibles solucions que continguin elements tabú- actius son “tabú”. 

La memòria a llarg termini guarda informació que permet guiar la cerca per endavant després 

d’una etapa on s’han realitzat una o varies execucions de l’algorisme aplicant la memòria a 

curt termini. Aquesta vol intensificar la cerca tornant a visitar zones de l’espai que prometen i 

han estat visitades parcialment, i vol també diversificar la cerca i visitar zones no explorades 

encara. 
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Les llistes tabú que contenen atributs que poden ser més efectius per alguns dominis, tot i que 

presenten un nou problema: quan només un atribut es marcat com tabú, això generalment 

resulta a que més d’una solució es marcada com tabú. Algunes d’aquestes solucions, que ara 

deuen ser evitades, podrien ser d’excel·lent qualitat i no serien visitades. Per mitigar aquest 

problema, s’introdueixen “criteris d’aspiració”: aquets poden modificar l’estat tabú d’una 

solució, i per això, inclouen la anterior solució exclosa en el conjunt de solucions permeses. 

La cerca tabú es pot utilitzar per trobar una solució optima satisfactòria per el problema de 

l’agent viatger. Primer, la cerca tabú comença amb una solució inicial, que pot ser generada 

per exemple amb l’algorisme del veí més proper. Per crear noves solucions, l’ordre en que les 

ciutats son visitades és intercanviat. La distancia total recorreguda entre totes les ciutats és 

utilitzada per jutjar quant millor és una solució de l’altre. Per preveure cicles, una solució és 

agregada a la llista tabú si és acceptada en N(x), el veïnatge de solucions. Es continuen creant 

noves solucions fins que un criteri de parada es trobat. Un cop la cerca s’atura, la millor solució 

es aquella que la seva distancia total a recórrer es menor.[5] 
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3.1.6 Teoria de grafs o de les gràfiques 

Historia 

El primer resultat considerat de la teoria de grafs data del 1736 quan Leonhard Euler va 

resoldre el problema del ponts de Konigsberg, el problema de Konigsberg consistia en tenir de 

recorre tota la ciutat russa de Kaliningrad passant per el seus 7 ponts amb el menys temps 

possibles. Després en el 1845, Gustav Kirchhof va utilitzar la teoria de grafs per crear les lleis 

dels circuits per calcular al voltatge i la corrent elèctrica que porten els seu nom.  En el 1852, 

Francis Guthrie va plantejar el problema dels quatre colors, aquest  tracte de si es possible, 

utilitzant només quatre colors, pintar qualsevol mapa de països amb la condició de que dos 

països veïns no tinguin el mateix color, aquest problema no va ser resolt fins un segle més tard 

per Kenneth Apple i Wolfgang Haken es pot considera pròpiament com el naixement de la 

teoria de grafs. 

Definicions prèvies 

- Node o vèrtex: espai real o abstracte en el que s’ajunten parts de les connexions 

d’altres espais reals o abstractes que comparteixen les mateixes característiques. És la 

unitat fonamental que formen els grafs. 

 

- Graf: es un conjunt, no buit de objectes anomenats vèrtex ( nodes) units per arestes 

(línies) que poden esta orientades o no, G=(V,A) on V es el número de vèrtex i A es el 

número de arestes. Moltes xarxes d’ús quotidià poden ser modelats com un graf, per 

exemple les xarxes de carreteres que connecten ciutats, la xarxa elèctrica.(Fig.7) 
 

 

Fig. 7 Exemple de graf 

- Adjacència: el vèrtex són adjacents si estan units mitjançant unes arestes. 

 

- Bucle: en un graf és una aresta que connecta un vèrtex amb ell mateix, un graf simple 

no pot tenir bucles. (Fig.8) 
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Fig. 8 Exemple de bucle 

 

- Camí: És una successió de vèrtexs tal que cada un del vèrtex existeix una aresta fins al 

vèrtex següent. Un camí simple es aquell en que totes les arestes del camí són 

diferents.  

Dos camins son independents si no tenen cap vèrtex en comú excepte el primer i el 

últim. 

La longitud d’un camí es el número d’arestes que utilitza el camí, contant les arestes 

recorregudes varies vegades cada cop que i passem. 

 

- Cicle: Un cicle és un camí que comença i acaba en el mateix vèrtex. Els cicles de 

longitud 1 son bucles. Un cicle simple es el que te com a longitud menor de 3 i el 

vèrtex del començament només apareix una sola vegada i com a vèrtex final, els 

demés només apareixen un cop. 

- Grau: el grau o valencia d’un vèrtex és el número d’arestes incidents amb ell. Per un 

grafs amb bucles, aquests son contats per dos. 

 

- Arestes múltiples: son dos o més arestes que incideixen en almenys  dos vèrtex. Si un 

graf no te arestes múltiples s’anomenen grafs simples. 

 

 

Característiques del grafs 

- Grafs Simples: és quan només hi ha una sola aresta que uneix dos vèrtex qualsevols.  

- Grafs connexes: és quan per un parell de vèrtex estan connectats per un camí, és a dir 

que per a qualsevol parell de vèrtex hi ha un camí que els uneix. Significa que en un 

graf connexa es pot anar a tots els punts en un sol recorregut. En canvi, si no és 

connexa no pots anar a tots els punts amb només un recorregut.(Fig.9). 

 

Fig. 9 Diferència de graf connexa i no connexa  
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- Grafs complet: és un graf simple on cada un del vèrtexs estan connectats amb un 

aresta. 

Un graf complet de n vèrtex significa que te n(n-1)/2 arestes i s’indica com a . Això 

vol dir que de tots els punts pots anar a tots els punts (Fig.10) 

 

               Fig. 10 Exemple graf complet 

 

- Grafs dirigits: Un graf dirigit es un conjunt de nodes P1, P2, . . . , Pn, connectats per 

fletxes. Les fletxes indican quan es possible passar d’un node a un altre en el sentit que 

indica. 

El ordre del grafs és el número de nodes. Per exemple, el següent diagrama representa 

un grafs de ordre 4. (Fig.11) 

 

Fig. 11 Exemple graf dirigit 

 

A la vista del diagrama, està clar que es possible passar de Pa a Pb, en canvi no es 

possible passa del node Pa al node Pc. Des de Pd, podem passar al node Pc o mantenir-

nos al node Pd. 

 

- Grafs bipartits:  és qualsevol graf al qual el seus vèrtex poden ser dividits en dos 

conjunts, tal que no hi hagin arestes entre els vèrtexs del mateix conjunt. Una 

característica que t’ajuda a saber  si el  graf és bipartit es que no hi ha cicles de 

longitud imparell. 

- Subgrafs: és un graf G al qual el seu conjunt de vèrtex es un subconjunt del de G, en el 

qual al seu subconjunt d’arestes es un subconjunt de les arestes de G  

- Grafs universal: és un graf en el qual pot influir-se ell mateix com a un subgraf. 

- Grafs buit: és un graf on el seu conjunt de arestes es buit 

- Grafs pla: és quan cap parell d’arestes es creuen. 

- Grafs regular: és un graf el qual tots els vèrtex tenen el mateix grau. 
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Operacions en grafs 

- Homeomorfisme de grafs: és quan de dos grafs G1 i G2, es poden obtenir a partir del 

mateix graf a traves d’una successió de subdivisions elementals d’arestes. 

 

- Arbres:  un graf que no te cicles i es connecten tots els punts, s’anomena arbre. La 

seva importància radica en que els arbres son uns grafs que connecten tots els vèrtexs 

utilitzant el menor número possible de de arestes.  

 

- Bosc: conjunt de arbres. 

 

- Grafs ponderats o etiquetats:  en molts cassos es precís atribuir un número específic, 

anomenada ponderació o cost segons el context, del qual s’obté un grafs avaluat.   

 

 

 

- Coloració de grafs:  la coloració de grafs és el problema més conegut de la teoria de 

grafs, en el qual consisteix en assignar-li diferents colors o marques als vèrtex d’un 

mateix graf, de manera que cap parell de vèrtexs adjacents comparteixin el mateix 

color o marca. El exemple més conegut és que es pot pintar un mapa polític on el món 

és esfèric amb només quatre colors. (Fig.12) 

 

Fig. 12 Coloració de grafs 
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Representació matricial 

Existeix una representació matricial del grafs que permet estudiar les possibles transicions 

entre els nodes. La matriu de transició d’un grafs d’ordre n es una matriu quadrada d’ordre n, 

on: 

- Las columnes s’associen al nodes de sortida. 

- Las files s’associen al nodes d’arribada. 

- Si el graf permet la transició de ��  ���, posem ���=1. 

- Si el graf no permet la transició �����, posem ���=0. 

La anotació anterior pot ser una mica incòmode perquè es realitza un intercanvi del ordre dels 

subíndex. Això es pot evitar si s’observa que ���=1 quant es pot arribar ��des de ��.  

Transició en k etapes. 

Un cop definit el grafs, es pot plantejar quines transicions són possibles amb el número de 

etapes desitjades, la matriu de transició verifica ����=�� . D’aquesta manera es pot calcular la 

matriu de transició en exactament k etapes  ���� mitjançant la k-enèsima potencia de M. 

Nota: Al calcular les potencies de M es possible que apareguin elements amb valor més gran a 

1. Un element	���=3 indica que es possible arribar a  �� des de �� en exactament k etapes i que 

això es pot fer de 3 formés diferents.[3,6] 
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3.1.7 Arbre  

Un arbre es una estructura de dades àmpliament utilitzada que imita la forma d’un arbre 

(conjunt de nodes connectats). Un node és la unitat que  construeix un arbre i pot tenir cero o 

més d’un node (fills) connectats a ell. Es diu que un node a es un pare del node b si existeix un 

enllaç de a fins a b ( en aquest cas, també diem que b es fill de a). Només pot haver-hi un node 

sense pares que s’anomena arrel. Un node que no te fills es coneix com a fulla. Els altres nodes 

( tenen pare i un o varis fills)es coneixen com a branca. (Fig.13) 

 

 

Fig. 13 Exemple arbre 

Formalment es pot definir un arbre de la següent forma: 

- Cas base: un arbre amb un sol node ( es a la vegada la arrel del arbre i la fulla). 

- Un nou arbre a partir d’un node 
�	i k arbres �, ��, …�� de arrels 
, 
�, … , 
� amb �, ��, … , ��  elements de cadascun, es pot instaurar un relació pare-fill entre 
� i 

totes les arrels dels k arbres. El arbre resultant de � � 1 � � �⋯���són nodes 

que tenen com arrel el node 
�, el nodes 
, 
�, … , 
� són el fills de 
� i els conjunts 

dels nodes fulla estan formats per la unió dels k conjunt de fulles inicials. A cada un 

dels arbres ��  se’ls anomena ara subarbres de la arrel. 

 

Una successió de nodes del arbre, de forma que entre cada dos nodes consecutius hi hagi 

un relació de parentesc, se’n diu que es un recorregut de l’arbre, els tipus de recorreguts 

són: 

- Primer en profunditat: es llisten els nodes expandint el fill actual de cada node fins 

arribar a una fulla, on es torna el node anterior i es prova el següent fill i així 

successivament. 

- Primer en amplada: abans d’enumerar els nodes del nivell n+1 ( a distància n+1 

arestes de l’arrel), es tenen d’haver enumerat tots els nivell de n. 
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- Preordre: també anomenat ordre previ consisteix en recórrer en primer lloc l’ arrel 

i després cada un dels seus fills �, ��, … , ��	en l’ordre previ. 

- Inorden: també anomenat ordre simètric, consisteix en recórrer en primer lloc �, 

després l’arrel i després cadascun dels seus fills ��, … , ��	 en ordre simètric. 

- Postorden: també ordre posterior, consisteix en recorre en primer lloc cada un 

dels seus fills �, ��, … , ��	en ordre posterior i per últim la arrel. 

TIPUS D’ARBRES 

Arbres binaris de cerca 

 És un estructura de dades en la qual cada node té un fill a l’esquerra i un a la dreta. No pot 

tenir més de dos fills, (d’aquí ve al nom de binari), si algun fill no te cap dada guardada, llavors 

es anomenat node intern.  

Qualsevol arbre buit és un arbre binari de cerca, i els que no estan buits, són arbres binaris de 

cerca, de arrel R, si compleixen les següents condicions: 

- En el cas de tenir un subarbre a l’esquerra, l’arrel de R ha de ser més gran que el 

valor que està guardat en el subarbre esquerra, i que el subarbre esquerra sigui un 

arbre de cerca. 

- En el cas de tenir un subarbre a la dreta, l’arrel de R, ha de ser menor al valor 

guardat al subarbre dret, i que el subarbre dret sigui un arbre binari (Fig.14) 

 

Fig.14 Exemple arbre binari 
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Operacions 

Totes les operacions que es  realitzen sobre el arbre binaris de cerca estan basats en la 

comparació dels elements. Algunes de les operacions que es fan son: 

• Cerca: consisteix en accedir a l’arrel del arbre, si el element a localitzar coincideix amb 

el de cerca, ja s’ha acabat la cerca amb èxit, sinó coincideix , i el valor del element a 

cerca es menor del que es busca, es mira el arbre esquerra, en canvi, si el valor es 

major es te de mirar al arbre dret. Si s’arriba al final del arbre (a la fulla) significa que el 

valor que es vol trobar no esta en aquest arbre. Per saber el màxim número de 

comparacions, es pot obtenir a traves d’una funció logarítmica que varia entre 

 i N, on N és el nombre de nodes que te el arbre. 

 

 

• Inserció: La inserció és similar a la cerca i es pot donar com una solució tant iterativa 

com recursiva. Si es te inicialment com a paràmetre un arbre buit i es crea un nou 

node com a únic contingut en l’element a inserir. Si no ho està, es comprova si 

l’element donat és menor que l’arrel, en aquest cas, l'element en qüestió s’insereix al 

subarbre esquerra, en cas contrari, és a dir, que el valor sigui major que el de l’arrel 

s’insereix al subarbre esquerra.  D’aquesta manera es formen les fulles (Fig.15) 

 

Fig. 15 Exemple inserció 

• Esborrat:  l’operació d’esborrat no es tan senzilla com la de recerca i inserció. Hi ha 

diversos casos a tenir en consideració: 

o Esborrar un node sense fills o node full: simplement s’esborra i s’estableix a 

nul l’apuntador del seu pare (Fig.16) 

 

Fig. 16 Node a esborrar 74 
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o Esborrar un node amb un fillastre: s’esborra el node i s’assigna el seu 

subarbre fill com a subarbre del seu pare. (Fig.17) 

 

Fig. 17 Noe a esborrar 70 

 

o Esborrar un node amb dos subarbres fills: el que es fa es reemplaçar el valor 

del node pel del seu predecessor o pel del seu successor en inordre i en acabar 

d’esborrar aquest node. El seu predecessor en inordre serà el node més a la 

dreta del seu subarbre esquerra ( major node), i el seu successor serà el node 

més a l’esquera del subarbre dret ( el menor node del subarbre dret). (Fig.18) 

 

Fig. 18 Node a esborrar 59 

• Recorregut: Es pot fer un recorregut d’un arbre en profunditat o en amplada. Els 

recorreguts en amplada són per nivells, es realitza horitzontalment des de l’arrel a tots 

els fills abans de passar a la descendència d’algun dels fills. (Fig.19) 

El recorregut en profunditat porta el camí des de l’arrel cap al descendent més llunya 

del primer fill i després continua amb el fill. Hi ha tres tipus de recorregut: 

o Inordre: els recorregut va d’esquerra a dreta, és recorre amb amplitud. 

o Preordre: primer es posa l’arrel i després el subarbre esquerra, sempre es 

mirar de dalt a baix i d’esquerra a dreta, després el subarbre dret, igualment 

també es mirar del dalt a baix i d’esquerra a dreta. 

o Postordre: es comença per les fulles del subarbre esquerra ( primer la de més 

a l’esquerra) i es va pujant cap amunt fins el primer fill del subarbre esquerra, 

després es fa al mateix procediment amb el subarbre dret, i per últim es mira 

el node arrel. 

 

El resultat de fer el recorregut a: 

INORDRE = [6,9,13,14,15,17,20,26,64,72] 

PREORDRE =[15,9,6,14,13,20,17,64,26,72] 

Fig. 19 Exemples de recorregut 
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POSTORDRE = [6,13,14,9,17,26,72,64,20,15] 

 

• Rotació: El reequilibrat es produeix de baix cap amunt sobre els nodes en el que es 

produeix un desequilibri. Poden donar-se dos casos: 

o Rotació simple: d’un arbre de arrel (r) i de fills esquerra (i) i dret (d), el que es 

farà serà formar un nou arbre on la seva arrel sigui la arrel del fill esquerra. 

Com a fill esquerra col·loquem el nostre fill esquerra (i), i com a fill dret 

construïm un nou arbre el qual tindrà com arrel, l’arrel del arbre (r), el fill dret 

de i (d) serà el fill esquerra i el fill dret serà el fill dret del arbre (d), això es un 

rotació cap a la dreta, si es te de fer una rotació cap a l’esquerra es igual però 

el revès. (Fig.20) 

    

Fig. 20. Rotació simple 

            

o Rotació doble: són dos rotacions simples primer a la esquerra i després a la 

dreta per un rotació doble a la dreta i al contrari si és una rotació doble a 

l’esquerra. 

 

- Arbre de cerca auto-balancejable o equilibrat 

El que intenta aquest arbre es mantenir l’altura, o el número de nivells de 

nodes sota la mateixa arrel, tan petits com sigui possible en tot moment. 

Aquest arbre és important, ja que en moltes operacions es tarda un temps 

proporcional a l’altura del arbre, i els arbres de cerca ordinaris normalment 

tenen altures molts grans, i es tarda molt a resoldre’l. 

Exemples on s’utilitzen els arbres de cerca auto-balancejable o equilibrat: 

• Arbre AVL 

 Va ser el primer arbre de cerca binari i auto-balancejable que es va 

ideà, per Adelson-Velskii i Landis al 1962.  

Els arbres AVL estan sempre equilibrats de tal manera que per tots els 

nodes, l’altura de la branca esquerra no varia més d’una unitat de 

l’altura de la branca dreta o viceversa. Gràcies a aquesta forma 

d’equilibri, la complexitat d’un recerca en un d’aquest arbres es manté 

sempre en un ordre de complexitat de log N.  El arbre AVL més 

profunds són el arbres de Fibonacci. 
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• Arbre vermell-negre: l’estructura original va ser creada per Rudolf 

Bayer al 1972, però el seu nom ve donat per un treball més modern de 

Leo J. Guibas i Robert Sedgewick realitzat el 1978. 

Un arbre vermell-negre és un arbre en el qual cada node te com 

atribut un color (vermell o negre). A més, dels requisits esmentats 

prèviament que ha de complir un arbre per ser anomenat arbre binari 

de cerca convencional, també ha de satisfer les següents 

característiques per ser vàlids: 

o tot node es vermell o negre. 

o L’arrel és negra. 

o totes les fulles son negres. 

o els fills de tot node vermell son negres. 

o cada un dels camis d’un node a la fulla descendent te el mateix 

número de nodes negres. 

o El camí més llarg de l’arrel a la fulla no es dos vegades més 

llarg que el camí més curt. 

•  Arbre AA:  el nom li ve del seu inventor Arne Andersson, els arbres AA 

son una variació dels arbres vermell-negre, la diferencia amb aquets és 

que els nodes vermells d’un arbre AA només es poden afegir com a fills 

drets. 

 

- Arbre multicamí 

És un arbre que té un grau g més gran que dos, on cada node d’informació del 

arbre té com a màxim de g fills. 

La principal avantatge d’aquest arbre consisteix en que existeix més d’un node 

a un mateix nivell, i això significa que els accessos als nodes son més ràpids. El 

inconvenient més important és que té una ocupació de memòria major, on pot 

passar que en ocasions la majoria de nodes no tinguin descendents o al menys 

no tots el que podrien tenir. Quan això passa, el més freqüent es transformar 

un arbre multicamí amb un arbre binari equivalent. Un dels arbres més 

coneguts son els arbres B. 

Operacions del arbres: 

• Enumerar tots els elements. 

• Buscar un element. 

• Donat un node, es pot llistar el seus fills. 

• Es pot borrar un element. 

• Es pot eliminar o afegir  un subarbre. 

• Es pot trobar l’arrel de qualsevol node. 

Condicions dels arbres: 
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• Un arbre binari és un arbre amb arrel en el que cada un dels nodes te com a màxim 

dos fills 

• Un arbre binari ple és un arbre en el que cada un dels nodes tenen zero o dos fills 

• Un arbre binari perfecte és quan totes les fulles estan a la mateixa profunditat, a 

vegades també s’anomena arbre binari complet.[3] 
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3.2. Explicació dels mètodes 

3.2.1 Mètode d’un per un 

El Mètode es basa en la resolució del problema calculant totes les possibilitats i combinacions 

possibles.  

És un mètode molt eficaç per a casos amb poques variables, ja que és senzill de calcular, però 

en al moment que comencen a augmentar les variables, les diferents combinacions es 

multipliquen exponencialment i fan molt extens la resolució del problema.  

 

Aquest gràfic ens mostra la tendència a augmentar exponencialment la quantitat de variables. 

Amb aquesta tendència, ens trobaríem que la quantitat es massa elevada per calcular amb 

qualsevol software.  

Compleix la següent llei de combinacions segons els punts que tinguem: 

Variables=(n-1)! 

Punts Combinacions 

2 1 

3 2 

4 6 

5 24 

6 120 

7 720 

8 5040 

9 40320 

10 362880 

20 1,21645E+17 

50 6,08282E+62 

100 9,3326E+155 

 

y = 0,0429e1,3304x
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3.2.2 “El vecino mas cercano” 

L’algorisme del veí més proper  va ser , en la computació, un dels primers algorismes utilitzats 

per determinar una solució per al problema del agent viatger.  Aquest mètode genera 

ràpidament un dels camins més curt però generalment no l’ideal. 

L’algorisme del veí més proper és fàcil d’implementar i s’executa ràpidament, però alguns cops 

pot perdre resultats que poden arribar a ser vistos fàcilment a simple vista. 

Els passos a seguir són: 

1. Partint del vèrtex d’inici, observar els vèrtex connectats amb aquest 

2. Seleccionar el vèrtex que tingui menys valor (o més valor depenent del tipus de 

resultat que es vulgui obtenir). 

3. Marcar aquest últim vèrtex com a vèrtex visitat. 

4. Tornar a seguir els mateixos passos a partir del pas 1 però utilitzant el vèrtex actual en 

comptes del vèrtex d’inici i sense poder tornar a passar per els vèrtex ja visitats 

anteriorment. 

5. Si tots els vèrtex han estat visitats, es tanca l’algorisme i s’obté el resultat. 

Per exemple: 

 

Fig. 21 Exemple recorregut 

Si s’aplica el mètode a la imatge anterior, podem veure com que el recorregut que ens sortiria 

per el mètode del veí més proper es el següent: 

W-P-C-S-A-W amb un cost total de 462 

Es sap però, que el recorregut W-S-C-A-P-W te un cost de 461, per això podem dir que: 
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El principi d’aquest mètode es basa en trobar veïns de manera seqüencial que minimitzi la 

longitud total del recorregut que es vol fer i així obtenir un resultat que no serà el millor però 

generalment, serà un bon resultat.[3] 
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3.2.3 Programació entera 

Definicions prèvies: 

• Tour: itinerari que comença i acaba a la mateixa ciutat i pot passar un cop per cada 

ciutat. 

• Subtour: és un viatge rodó que no passa per totes las ciutats. 

Suposem que el problema consisteix en les ciutats 1,2,3,...,N. Per i	�j , ��� és la distncia entre 

la ciutat i fins la ciutat j, un cop ja has passat per la ciutat i, ��� 	es converteix en M, on M es un 

número molt gran (en relació amb les distàncies reals del problema).  Al fer ���=M s’asegura 

que no hi haurà viatjar a la ciutat i immediatament després de deixar-la. També es pot definir 

com: 

 

 

 

Així, la solució del problema es torba quan es resol: 

min� � ∑ ∑ ��������           (1) 

∑ ��� � 1		�� !	" � 1,2,… , ���$%�$        (2) 

∑ ��� � 1		�� !	& � 1,2, … ,���$%�$        (3) 

'� ( '� ����� ) � ( 1	�� !	& � "; & � 2,3,… ,�; " � 2,3,… ,��    (4)  

 

La funció objectiu (1) proporciona la distància total del  arcs que conté un tour. Les restriccions 

en (2) donen la certesa de que s’arriba un cop a cada ciutat. Les restriccions de (3) asseguren 

que un abandona cada ciutat un cop. Les restriccions en (4) són la clau del plantejament. Elles 

asseguren el següent: 

1. Qualsevol conjunt de ���  que conté un subtour no serà factible ( és a dir, que 

s’incompleix (4) 

2. Qualsevol conjunt de ���  que formi un tour serà factible (hi haurà un conjunt de '�que 

el satisfà (4)). 

 

 

 

 

,�� � -1								.&	/0	.1/'�&ó	0/	��3	40	5 	/0	�&'606	&	0	/0	"0								.&	
1	.'�� &�	0&�&.																																																9 
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3.2.4. VOLTA ENRERRA (BACKTRACKING) 

Es una estratègia per trobar solucions a problemes que satisfacin restriccions. El terme 

“backtrack” va ser utilitzat per primer cop pel matemàtic estatunidenc D.H.Lehemr als anys 

1950s. 

La idea del bracktracking és molt semblant a la d’un recorregut en profunditat dins d’un grafs 

dirigit. El grafs en qüestió sol ser un arbre on el objectiu del recorregut és trobar solucions per 

algun problema. Això, s’aconsegueix construint solucions parcials en que el recorregut va 

avançant, aquestes solucions parcials delimitant les regions en les quals es por trobar una 

solució completa. El recorregut te èxit si, fen servir aquesta forma, es por definir una solució 

completa. Per una altre banda, el recorregut no te èxit si en alguna etapa la solució parcial 

construïda fins el moment no es pot completar. En aquest cas, el recorregut torna enrere 

exactament igual que com un recorregut en profunditat, eliminant sobre la marxa el elements 

que s’hagin afegit en cada fase. Quan torna a un node que te un o més d’un subtours sense 

explorar, persegueix el recorregut de la solució. 

Algunes heurístiques son utilitzades per accelerar el procés.  

Com les variables es poden processar en qualsevol ordre, generalment és més eficient intentar 

ser el més restrictiu amb les primeres, aquest procés s’anomena podar el arbre (això significa 

que es descarten alguns recorreguts prèviament). 
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3.2.4 Ramificació i poda (Branch & Bound) 

El mètode de la ramificació i la poda és un variant del mètode del Backtracking (volta enrere) 

bastant millorat. La tècnica de Ramificació i poda es sol interpretar com un arbre de solucions, 

on cada branca ens aporta a una possible solució posterior a l’actual. La característica principal 

respecta a les altres tècniques es que l’algorisme és l’encarregat de detectar en quina 

ramificació las solucions donades ja no són optimés, per així poder “podar” aquesta branca del 

arbre i no continuar malgastant recursos i processos en casos que s’allunyen de la solució 

òptima. 

Descripció 

El objectiu serà trobar el valor mínim d’una funció F(x) on es fixen x rangs sobre un determinat 

conjunt S de possibles solucions. Un procés de ramificació i poda requereix de dos eines: 

• La primera és la d’un procediment d’expansió, que ve donat per un conjunt fix de S de 

candidats, on es tornen dos o més conjunts més petits :,:�, … , :; on la seva unió 

cobreix S. Sabent que el mínim de f(x) s’obre S es min{4, 4�,…} on cada  4� és el valor 

mínim de f(x) sense :�. Aquest procés és anomenat ramificació, com que és una 

aplicació recursiva, estarà definida per una estructura de arbre on els seus nodes seran 

subconjunts de S. 

• La segona eina és que si la menor branca d’un arbre (A) es més gran que la branca pare 

per un altre node (B), llavors A té de ser descartada amb tota seguretat de la cerca. 

Aquest procediment s’anomena poda. Normalment s’indica com una variable global m 

que grava el mínim node previst del pare de totes les subregions examinades. 

 

Estratègia de poda 

 El objectiu principal serà eliminar aquells nodes que no portin cap a solucions bones. Per tal 

de fer-ho es pot utilitzar dos estratègies bàsiques: 

Se suposa un problema de maximització on s’han recorregut varis nodes i=1,...,n estimant per 

cada un la cota superior CS(xi) i inferior CI (xi). 

• Estratègia 1:  si d’un node (xi) es pot obtenir una solució vàlida, llavors es pot podar 

aquest node si la cota superior CS(xi) és menor o igual que la cota inferior CI(xj) per un 

node j generat en l’arbre. 

• Estratègia 2: si s’obté una possible solució vàlida per el problema amb un benefici Bj, 

llavors es podran podar aquells nodes xi on la seva cota superior CS(xi) sigui menor o 

igual que el benefici que pot obtenir Bj (aquest procés serà similar per a la cota 

inferior). 
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Estratègies de ramificació 

El que es vol aconseguir amb aquest mètode es que l’expansió del arbre amb les diferents 

estratègies estigui condicionat per la cerca de la solució òptima. Degut això, tots els nodes d’un 

nivell tenen de ser expandits abans de arribar a un nivell nou. 

Tots aquests nodes que es van generant, i encara no hagin sigut explorats es guarden al lloc 

que es denomina Llista de Nodes Vius ( a partir d’ara LNV). 

La LNV conté tots els nodes que han sigut generats però que no han sigut explorats encara. 

Depenen de com estiguin guardats el nodes a la llista, el recorregut del arbre serà d’un o un 

altre tipus, existeixen tres estratègies a seguir: 

 

• Estratègia FIFO (First In First Out): (en català primer entrar, primer sortir). La LNV serà 

una cua (estructura de dades, caracteritzada per ser una seqüència de elements en 

que la operació de entrada es realitza per un extrem i la operació de sortida es realitza 

per l’altre extrem)  donant lloc a un recorregut d’amplada del arbre. (Fig.22) 

 

 

Fig. 22 Estratègia FIFO 

 

 

En la imatge anterior es pot observar que es comença introduint en la LNV el node A.  

Treien el node de la cua i els expandim generant nodes B i C que són introduïts a la 

LNV. Seguidament, es treu el primer node que és B i es torna a expandir generant el 

nodes D i E que s’introdueixen a la LNV. Aquest procés es repeteix mentres quedi 

algun element a la cua. 
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• Estratègia LIFO ( Last In First Out): ( en català  últim en entrar primer en sortir) la LNV 

serà una pila ( es un estructura de dades que consisteix en anar apilant una dada a 

sobre del altre, i després anar retirant la de sobre de tot) (Fig.23). 

 

Fig. 23.estratègia LIFO 

 

En la imatge anterior es mostra l’ordre de generació dels nodes amb una estratègia 

LIFO. 

• Estratègia de menor cost o LC: al utilitzar una estratègia FIFO i LIFO es realitza una 

cerca que es denomina a cegues, vol dir que s’expandeixen sense tenir en compte els 

beneficis que es poden arribar a aconseguir des de cada node. Si es realitza l’expansió 

en funció del beneficis que es poden aconseguir en cada node, es podria obtenir en la 

majoria dels casos una millora substancial. 

D’aquesta manera és com neix la estratègia de menor cost o LC (Least cost), que el que 

fa es seleccionar per expandir entre tots els nodes el que te un major benefici ( o 

menor cost). Per tant ja no es parla d’un avanç a cegues. 

Aquest procediment pot portar a la situació que varis nodes puguin ser expandits al 

mateix temps. De donar-se el cas, es necessari disposar d’un mecanisme que solucioni 

el conflicte: 

o Estrategia LC-FIFO: tria de la LNV el node que tingui el major benefici i en cas 

que dos nodes tinguin un benefici igual tria el primer que s’ha introduït. 

o Estratègia LC-LIFO: elegeix de la LNV el node que tingui el major benefici, en 

cas de que dos nodes tinguin el major benefici es tria el últim que s’ha 

introduït.[7] 
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3.2.6. Algorsime de Held i Karp 

El algorisme de Held i Karp proposen una estratègia de solució Branch & Bound per 

trobar una solució exacte al problema del agent viatger, en la que s’utilitzen els mínims 

arbres d’expansió tant en el procés de ramificació com de acotament. 

Per explicar aquest algorisme es considera <;	un graf complet no dirigit, amb el 

conjunt de nodes =1,2, … , 
>;	sigui (i, j) el arc incident en els nodes i i j amb cost o pes ���.  Un 1-arbre, consisteix en un arbre definit sobre els nodes =2,3, … , 
>,		junt amb els 

arcs incidents del node 1. Per tant, un 1-arbre de mínim pes es pot trobar a partir d’un 

mínim arbre d’expansió en els vèrtex =2,3, … , 
> afegint els arcs incidents en el node 1 

de menor cost (Fig.24) 

 

Fig. 24 Un 1-arbre 

Per tant si un 1-arbre de mínim pes o cost es un Tour, llavors es la solució al problema del 

agent viatger definit en aquest graf. 

Lema: 

Sigui ? � @?,, ?�, … , ?;A	B	C; si �∗ és un Tour de mínim cost per la matriu de costos �����, 

llavors també ho es per la matriu de pesos @��� � ?� � ?A. 
Demostració: 

Sigui C un Tour, el cost respecte a (���) a ���� es ∑ �����,��∈F , i respecte a @��� � ?� � ?A és 

∑ @��� � ?� � ?A��,��∈F � ∑ ��� � 2∑ ?�;�$��,��∈F , ja que cada node te exactament dos arcs 

incidents. 

Però la transformació de ����� a @��� � ?� � ?A, en general, si que pot afectar la cerca del      

1-arbre de mínima expansió o cost. Per tant, una possible estratègia per el problema del agent 

viatger, és buscar, si és possible, un vector ? de tal manera que un 1-arbre de mínima expansió 

respecte a @��� � ?� � ?A sigui un Tour. 

Es defineix G�?�, funcio buida, com la quantitat en la que el cost dels Tours òptim supera el 

cost del 1-arbre de mínima expansió, els dos respecte a @��� � ?� � ?A. Es te que, ∀	?, G�?� I
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0,tot hi que no garanteix que minG�?� � 0, però pot suposar una bona aproximació a la 

solució del problema del agent viatger determinat on es troba el mínim. 

Sigui: 

• J el cost del Tours òptim amb respecte a ����� 

• �� el pes del k-enèsim 1-arbre respecte a ����� 

• 5��  el número d’arcs incidents en el node i en el k-enèsim 1-arbre 

• < el número de 1-arbre 

S’ha de 

G�?� � J � 2K?� (
;

�$
�&
�$,…LM�� �K?�5��N

;

�$
 

Després 

G�?� � J (�&
� O�� �K?��5�� ( 2�
;

�$
P 

Per tant minimitzar G�?� equival a minimitzar Q�?� � �&
�$,…,LM�� � ?R S 3�N, on s’ha fet 3�� � 5�� ( 2 

En forma vertical, 

Q�?� � �&
�$,..LM�� � ?R S 3�N 
    On Q�?� ) J,	ja que G�?� ) 0 

Després Q�?� pot servir de cota inferior del cost del Tour òptim. [8] 
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3.2.7. Algorisme de cerca incompleta 

Son bàsicament algorisme de Branch & Bound en el que s’afegeixen criteris heurístics per 

impedir o acceptar l’exploració en determinades branques del arbre de cerca. Aquest criteris 

heurístics reforcen o s’afegeixen als criteris ja existents del algorisme original. Es tracta 

d’impedir l’exploració d’aquelles branques del arbre que, depèn d’algun d’aquests criteris, es 

creu que no seran la solució òptima. No és garantia de que les branques refusades no tinguin 

la solució òptima, però, amb a traves d’alguns criteris es pot assegurar que la solució 

obtinguda no s’allunyarà molt de la solució òptima. 

En un recent treball, Aragon i Pacheco, (1992) van proposant dos variants d’aquest tipus per el 

algorisme de Little, que denominen: 

• Branca esquerra: 

Es considera el càlcul de les cotes inferiors proposades per Syslo, Deo i Kowalik, (1983), 

i la forma de elegir aquest arc (i,j) entre els 0 de la matriu reduïda. Aquesta elecció 

assegura una major cota inferior d’aquest cost a la branca dreta, és a dir, el cost 

acumulat en passos anteriors i el valor de la reducció de la fila i i la columna j en la 

següent iteració en aquesta branca dreta. Per tant la primera solució que s’obté que 

segueixi les branques de l’esquerra, es possible que no estigui molt allunyada de la 

òptima, ja que les corresponents branques dretes tenen menor garantia de influir en la 

solució. 

Així, en aquesta variant s’exploren les branques esquerres. De tal forma, que el 

número de vegades que s’exploren les branques esquerres, fins a obtenir una solució, 

és igual a n. Però, abans de l’elecció de cada arc (i, j) és necessari la reducció de la 

matriu de costos. El número de càlculs requerits serà en principi, d’ordre T�
U�. 
• Refús heurístic: 

En aquesta variant no s’eliminen les exploracions de la branca dreta, però s’imposen 

condicions restrictives per a la realització d’aquestes exploracions. 

Concretament se suposa que el cost acumulat creix, al menys, segons una funció 

creixent f(n-k) del número de arcs que queden per triar en aquesta direcció del arbre, 

sent k el número de arcs ja elegits. Per admetre l’exploració de la branca dreta, es 

canvia la condició 

Per: 

 �160	&
G !&!1!	5V0W '.60	X!0
�0	Y �1.6	5 	/0	�&//1!	.1/'�&ó	1X6&
Z'50	G&
.	 /	�1� 
6 �160	&
G !&1!	5V0W' .60	X!0
�0 � G�
 ( [�Y �1.6	5 	/0	�&//1!	.1/'�&ó	1X6&
Z'50	G&
.	 /	�1� 
6 
 

D’aquesta manera és la forma d’estalviar la realització d’una sèrie de passos o 

exploracions suposadament innecessàries. El algorisme de la branca esquerra es un cas 

particular d’aquest amb f(n-k)=∞. 

L’elecció de la funció f, ve a determinar el màxim que ha estat allunyat del cost de la 

solució obtinguda per aquest procediment del cost òptim: 
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�1.6	!'60	ò�6&�0 � G�
� ^ �1.6!'60	refús	Heurístic 

Però els resultats computacionals mostren la diferencia, en la majoria dels cassos, dista 

bastant menys que f(n).  
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3.2.8. Algorisme de Little 

En el 1963 Little i altres, van descriure una tècnica “Branch & Bound” per el problema del 

agent viatger que durant anys ha sigut el algorisme més exacte utilitzat. Com tots els mètodes 

del Branch & Bound esta basat en un arbre de cerca on en cada pas totes les possibles 

solucions del problema son partides en dos o més subconjunts. En aquest cas, la partició dona 

lloc a dos subconjunts: un amb les solucions d’un arc específic (i, j)i un altre que no. 

El mètode bàsic per elegir el arc (i,j) , a partir del qual es divideix el conjunt de solucions, i així 

obtenir les cotes inferiors per cada un d’aquest subconjunts, consisteix en un procés de 

reducció de la matriu de costos (o distancies) basat en el teorema 1.1 

Teorema 1.1 

Donada una solució factible � � ����� del problema del agent viatger, sigui 

�i �	�&
�$,..,;j���k, W� � �&
�$,…,;j��� ( ��k, �′�� � ��� ( �� ( W�. 

 Es verifica que: 

�′�� I 0,						&				� � KK��m��m
;

�$
�

;

�$
KK�′�����

;

�$
�K��

;

�$
�KW�

;

�$

;

�$
 

En cada vèrtex del arbre de decisió, el procés de reducció consisteix en obtenir C’ a partir de C. 

Inicialment es pren com a valor el cost total 0. La quantitat ∑ ��;�$ � ∑ W�;�$ , es va afegint el 

cost total acumulat, i serà la cota inferior d’aquesta branca. Es tria la ramificació del arc (i,j) 

que menys augmenta el cost total, per tant s’elegeix un arc corresponent a un 0 en la matriu 

C’, ja que C te al menys un 0 per fila i columna. Un cop triat el arc (i,j), es parteix o es ramifica 

el conjunt de solucions actuals en les que s’inclouen el arc (i,j), branca esquerra i les que no, 

branca dreta. 

Les operacions a realitzar en la branca esquerra són: 

• Es te d’assegurar que no s’inclou en posteriors passos arcs que sortint de i ni que 

arribin a j. 

• Es te d’assegurar que en els passos posteriors no es tria el arc (i,j) 

• Es te de prevenir l’elecció dels arcs de passos anteriors que poden formar subrutes 

amb el arc ja seleccionats d’aquesta branca. 

En la branca dreta, per impedir la possible elecció del arc (i,j) en aquest pas i posteriors, es 

fa que �V�� � ∞. 
Un cop realitzada la transformació de C’ en cada una de les branques, es tornar a definir 

C=C’, i es repeteix el procés de reducció i ramificació en cada un de les branques. 
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3.2.9 Algorisme de Boruvka 

El algorisme de Boruvka és un algorisme per trobar el mínim arbre d’expansió en un graf 

ponderat en el que tots els arcs tenen diferent pes. 

Va ser publicat per primera vegada el 1926 per Otajat Boruvka com un mètode eficient per 

construir la xarxa elèctrica de Moravia. El algorisme va ser descobert per Choquet en el 1938 i 

de nou per Florek, Lukasiewscz, Perkal, Steinhaus i Zubrzycki en el 1951, i de nou per Sollin a 

principi de la dècada dels 60. Degut que Sollin era l’únic de ells que era científic en 

computació, aquest algorisme també rep el nom de algorisme de Sollin. 

El algorisme comença examinant cada vèrtex i afegint el arc de menor pes des de aquest 

vèrtex a un altre graf, sense tenir en compte els arcs ja agregats, i continua unint aquest grups 

de la mateixa manera fins que es completin un arbre que cobreixi tots els vèrtexs. 

Si denominem a cada vèrtex o conjunt de vèrtexs connectats com un component, els passos a 

seguir per poder resoldre el algorisme de Boruvka són: 

1. Començar amb un graf connexa G en el que tots els seus arcs tinguin el mateix pes, i 

un conjunt buit de arcs T 

2. Mentre els vèrtex de G connectats per T siguin disjuntius: 

• Crear un conjunt buit de arcs S 

• Per cada component: 

o Crear un conjunt buit de arcs S 

o Per cada vèrtex v en el component: 

� Afegir el arc de menor pes des de el vèrtex i a un altre vèrtex 

en un component disjuntiu a S 

o Afegir el arc de menor pes en S a E 

• Afegir el conjunt resultant de E a T 

3. El conjunt de arestes resultants de T és el arbre d’expansió mínima de G. 

 

Per el que fa la seva complexitat el algorisme de Boruvka es pot obtenir amb complexitat de T	�log�3�� iteracions en el bucle extern abans de acabar, i per tan la seva complexitat 

temporal es de T	�q log�3��, on E es el número de arcs, i V és el número de vèrtex de G. En 

grafs plans es pot implantar per executar-se en temps real, eliminant els arcs de menor pes 

entre cada parell de nodes després de cada etapa del algorisme. 
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3.2.10. Algorismo de Kruskal 

El algorisme de Kurskal va ser publicat per primera vegada al llibre “proceeding of the 

American Mathematical Society”  per al matemàtic J.B Kruskal al 1956. Aquest algorisme està 

basat en la teoria de grafs per trobar un arbre recobridor mínim en un graf connexa i ponderat. 

Tenint un grafs G = (N, A) amb N = {1, 2, ..., n} nodes. S’inicia amb T = (N, ∅) consistent de n 

nodes i sense arcs. Cada node és una component connexa de ella mateixa. Quan el algorisme 

procedeix sempre es tindrà una col·lecció de components connexes i per a cada component es 

seleccionaran les arestes que formen un arbre. Per construir progressivament els components 

s’examinen els arcs de A en ordre creixent de pes. Si el arc connecta dos nodes amb dos 

components diferents, llavors el arca s’afegeix a T. Si es connecten dos nodes a la mateixa 

component es descarta perquè podria fer-se un cicle. Quan tots els nodes estiguin en una 

component, T serà el arbre generador mínim de pes. 

El passos a seguir per poder arribar a aconseguir el arbre T son: 

1. Iniciar T amb n nodes sense arcs. T = {1, 2, ...,	∅)  

2. Crear una llista L de arcs, des de G, en ordre ascendent de pes. Els arcs amb el mateix 

pes, però son ordenats arbitràriament. 

3. Seleccionar el arc (i, j) del començament de L. Si aquest arc forma un circuit amb T es 

borra de L i es repeteix el pas 3, en cas contrari es traspassa de L a T. 

4. Si T és un arbre, no seguir buscant més nodes; en cas contrari repetir el pas 3. 

 

m és el número de arestes del grafs i n el número de vèrtex, el algorisme de Kurskal mostra 

una complexitat de T�� log�� que equival a T�� log
�, quan s’executa s’obre l’estructura 

de dades simples. El temps d’execució son equivalents perquè: 

• M equival a 
�	&	/1Z
� � 2	/1Z
	 .	T�/1Z
�. 
• Ignorant el vèrtex aïllats, els quals formen el seu propi comportament del arbre de 

expansió mínima, 
 ) 2�, així /1Z
	 .	T�log��. 
 Es pot aconseguir aquesta complexitat de la següent manera: primer s’ordenen les arestes per 

el seu pes utilitzant una ordenació per comparació amb una complexitat del ordre de T�� log��; això permet que el pas “eliminar una aresta de pes mínim de C”, s’executi en 

temps constant.  El següent es utilitzar una estructura de dades sobre conjunts disjunts per 

controlar quins vèrtex estan amb quins components. Es necessari fer-ho i te un ordre de T��� 

operacions ja que per cada aresta hi ha dos operacions recerca i possiblement una d’unió de 

conjunts. Inclús una estructura de dades sobre conjunts dijnuts simples amb unions per rangs 

es pot executar les apreciacions mencionades en T�� log��. Per tant, la complexitat total es 

d’ordre T�� log�� = T�� log 
�. 
Amb la condició de que les arestes estiguin ordenades o puguin ser ordenades en un temps 

lineal, al algorisme pot utilitzar estructures de dades de conjunts disjunts més complexes per 

executar-se en temps del ordre de T	�	�	s�
��, on s és la inversa de la funció de Ackerman. 
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La funció d’Ackerman és una funció recursiva que agafa dos valors naturals com arguments i 

torna un únic valor natural. Com a norma general es defineix com: 

�	��, 
� � t 
 � 1																								.&	� � 0��� ( 1.1�,																										.&	� ^ 0	&	
 � 0��� ( 1, ���, 
 ( 1�							.&	� ^ 0	&	
 � 0  
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3.1.11. Algorisme de millora 

Aquests procediments es basen en el intercanvi d’arcs en un ruta inicial per donar una altre 

ruta millor. Va ser introduïda per Lin (1965) i ha donat lloc a tècniques de solució tan 

conegudes com la de Lin & Kernighan (1973), i la d’Or (1976), per matrius simètriques; 

posteriorment Webb (1971), Kanellakis i Papadimitriou, (1980) van fer adaptacions per els 

problema del agent viatger asimètrics. Bàsicament procedeixen de la forma següent: 

1. Trobar una ruta inicial 

2. Millorar la ruta actual utilitzant uns del procediments d’intercanvi d’arcs. 

3. Repetir el pas 2 fins que no es trobi rutes millors. 

Aquests algorismes es basen en els conceptes de k-intercanvi d’arcs i de rutes k-òptimes, 

explicats a continuació 
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3.2.12. Algorisme de Kernighan & Lin 

El algorisme de Lin & Kernighan és un algorisme de partició, que s’engloba dintre dels 

algorismes de migració de grups, que són algorismes deterministes i iteratius, va ser publicat 

l’any 1970 per B. Kernighan i S. Lin. Es tracta d’un algorisme que, en el seu moment, va tenir 

bastant èxit i que va servir per a base per el desparellament de nombrosos mètodes 

d’emplaçament. 

El objectiu d’aquest algorisme es dividir el circuit en dos parts, de manera que es minimitzi el 

número de arestes  que connecten el vèrtex i que pertanyent a particions diferents. 

Sigui una ruta T, considerada com un conjunt d’arestes, es tracta de trobar un subconjunt , � =�, ��, … , ��> en T, i un subconjunt u � =v, v�, … , v�> en A-T, del tal manera que al 

reemplaçar X per Y doni lloc a una ruta T de menor cost. Siguin el cost de les arestes �� i v�  
respectivament |��| i |v�|, es defineix Z� � |��| - |v�| el guany d’intercanviar la aresta �� per v�. 
Tot i que algunes de aquestes Z� siguin negatives, si ∑ Z� � �1.6�x� ( �1.6�xV� ^ 0,��$  el 

intercanvi, en principi,  pot ser considerat. L’algorisme es basa en el següent: 

 Lema 1: 

 Tota successió finita de números amb suma total positiva te un permutació cíclica tal 

que les sumés parcials siguin positives. 

El que mostra el lema 1, es que si s’està buscant una successió finita de guanys Z� amb suma 

total positiva, es necessita considerar només aquelles que tinguin totes les sumés parcials 

positives. En aquest criteri de guanys permet reduir en ocasions el número de successions a 

considerar, i es la base del criteri de parada del algorisme. 

El algorisme bàsicament actua de la forma següent en cada iteració: a partir de dos arestes 

inicials � � �6, 6��, v � �6, 6��, tal que Z� ^ 0, es va elegint en passos posteriors arestes de 

la forma �� � �6��y, 6���, v� � �6��, 6��z�,amb |v�| el més petit possible, verificant les 

següents condicions: 

a) �� es tria tal que si 6�� s’uneix a 6 s’obtindria una ruta. (Criteri de factibilitat) 

b) S’ha de garantir que el conjunts de X i Y tenen de ser disjuntius. 

c) S’ha de complir que {� � ∑ Z� ^ 0.��  (Criteri de guanys) 

d) Per assegurar el criteri de factibilitat en la iteració i+1, l’elecció de v� 	ha de 

permetre la ruptura d’algun possible ��z posterior. 

Per tal d’aconseguir-ho els passos que es tenen de seguir son: 

1. Generar una ruta inicial aleatòria T 

2. S’agafa G*=0 ( G* és el major guany que es pot aconseguir en cada moment). 

Triar algun node 6 i elegir � de tal manera que una de les arestes de T 

incideixi en  6. Posar i=1. 

3. Des del altre punt final 6� de �, s’elegeix una aresta v amb node final 6U	tal 

que Z ^ 0. Si no es pot trobar aquesta v, anar al pas 6 
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4. Posar i=i+1. Triar �� ( que uneix 6��y i 6��) i v�  ( que uneix 6�� i 6��z), i amb |v�|	mínim verificant les quatre condicions (a), (b), (c), i (d). 

Sigui v�* la aresta que connecta 6�� i 6, i sigui Z� ∗� |v� ∗| ( |��|, si {�y � Z� ∗^ {* posar G*� {�y � Z� ∗, [ � &. 
 

5.  Repetir el pas 4, fins que no es pot trobar altres �� i v�  que compleixin les 

quatre condicions (a), (b), (c) i (d) o fins que {�y ) G* (Aquest és el criteri de 

parada).  

Si G*> 0 es te de crear una nova ruta T tal que el cost (T’)=cost (T)-G*. Tornar 

al pas 2 agafant T’ com una nova ruta inicial. 

6. Si G*=0 tornar al pas 4 i triar diferents �� i v�. 
7. El procediment acaba quan  els n valors de 6 s’examinen sense millora. 

El guany associat al intercanvi de dos caselles qualsevols, s’obté a partir del paràmetre D que 

es caracteritza a cada una de les caselles. Aquest paràmetre, es defineix com la diferencia 

entre el número d’interconnexions de la casella que travessen la separació entre les particions, 

i el número de interconnexions que no travessen aquesta frontera. Així, el paràmetre D, 

associat a una casella 0�, serà: 

|�0�� � &
 5Z �0�� ( 1'6 5Z �0�� 

On  

• Outedge �0��, és el número d’interconnexions entre la casella 0� 	i les altres caselles 

que no pertanyen a la mateixa partició 

• Inedge(0��, és el número d’interconnexions entre la casella 0�  i les altres caselles que 

pertanyent a la mateixa partició. 

 

El intercanvi de dos caselles 0�  i X�, es caracteritza mitjançant un guany Z�, definit com: 

}Z� � |�0�� � |�X��									.&	0�	&	X�	
1	 .60
	�1

 �606.Z� � |�0�� � |�X�� � 2					.&	0�	&	X�	 .60
	�1

 �606.  

Per tant, tenint en compte la definició del paràmetre D, és fàcil deduir que, tal i com s’ha 

afirmat prèviament, el guany de Z� representa la modificació en el número de talls que implica 

el intercanvi 0�  i X�.[9] 
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3.2.13. Algorisme heurístic de Christofides 

El algorisme va ser creat el any 1976 per Christofides Nicos, d’aquí ve el nom del algorisme, el 

algorisme està basat en el arbres de mínima expansió i en l’ús del problema de 

emparellaments.  Ha de complir que G=(V,w) és una instancia del TSP, és a dir, G és una gràfica 

completa sobre el conjunt de vèrtex V, en funció del pes w assignar un pes real no negatiu a 

totes les arestes de G. 

El procediment a seguir és: 

1. Trobar l’arbre d’expansió mínima T de G 

2. Identificar tots els nodes amb un número imparell de arestes incidents en T. Resoldre 

el problema del emparellament perfecte, entre aquest node utilitzant la matriu de 

costos C. Afegir les arestes corresponents als emparellaments resultants a les arestes 

que ja hi havia en T. En el subgrup resultant tots els nodes tindran un número parell de 

arestes incidents i per tant es podrà obtindré un cicle eulerià. 

3. Eliminar els subcicles que es formen amb els nodes amb més de dos arcs incidents de 

tal manera que es transforma el cicle Eulerià en un cicle Hamiltonià. 

 

L’emparellament perfecte tracte que donat un conjunt n de ítems (n par) si s’emparellen 

els ítems i,j es tenen un cost ���. El problema tracta d’emperellar els n ítems de forma que 

el cost total sigui mínim. És a dir: 

Minimitzar 

K ���
;

��$�~�
S ��� 

Subjecte a  

K���
;

�$�~�
�K���

;

�$���
� 1, 

j=1,2,...,n; 

�0��� ∈ =0,1>, &, " � 1,2, … , 
; & Y " 
on 

��� t1, .&	&	.
V ��0! //00�X	"

0,  
	�0.	�1
6!0!& 																&, " � 1,2,… , 
; & Y " 
 

El comportament en el pitjor dels casos és: 
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/1
Z&6'5	5 	/0	"C'60	5 	��!&.61G&/5 ."/1
Z&6'5	5 	/0	C'60	ò�6&�0 ) 1V5 

Ja que la base d’aquest procediment és l’algorisme de emparellament perfecte, que requereix 

per la seva resolució T�
U�  operacions, el número de càlculs necessaris per aquest 

procediment heurístic també serà de T�
U). 

El cost de la solució obtinguda per l'algorisme és menys de 3 / 2 de l'òptima.  
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3.2.14. Heurística de Clarke- Wright 

Aquesta heurística és un procediment simple que realitza una exploració limitada del espai de 

recerca i dona una solució de qualitat més o menys acceptable en un temps de càlcul moderat. 

La heurística  va ser creada per els matemàtics Clarke & Wright al 1964, posteriorment en al 

1980 el matemàtic Golden va desenvolupar una millora del algorisme de Clarke Wright. 

Si en una solució dos rutes diferents (1,...,i,1) i (1,j,...,1) poden ser combinades formant una 

nova ruta (1,...i, j,...1) com es pot apreciar en la figura, el estalvi (en distancia) obtingut per 

aquesta unió és: 

:�� � �� � �� ( ��� 

Per la nova solució el arcs (i,0) i (0,j) no seran utilitzats i s’agrega el arc (i,j). Es parteix d’una 

solució inicial en el qual tots els clients son servits per un sol vehicle. (Fig.25) 

 

Fig. 25. Exemple Clarke -Wright 

El passos a seguir per arribar a aconseguir la solució són: 

1. (Inicialització). Per a cada client i construir la ruta (1,i,1). 

2. (Càlcul d’estalvis). Calcular els estalvis :�� � �� � �� ( ��� per a i,j = 2,3,...,n. 

3. Ordenar de major a menor els estalvis calculats en el pas 2. 

4. Començant per el més grans dels estalvis unir el nodes corresponents a aquest de 

forma que es vagin formant sub rutes cada vegada més grans. Repetir-ho fins que es 

formi una ruta completa. 

 

S’observa que utilitzant la definició original d’estalvi se sol generar algunes rutes circulars 

(veure figura) el qual pot ser negatiu. Per solucionar aquest problema alguns autors proposen 

redefinir el estalvi com: 

:�� � �� � �� ( ʎ���  
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On  es el parametre de froma. (Fig26) 

 

Fig. 26 Tipus de rutas 

Existeiex una versió secuencial que consisteix en seleccionar només el major estalvi en el pas 4, 

i repetir els passos 2, 3 i 4 en sucesives iteracions fins a formar una ruta. 

No es coneix el comportament d’aquesta técnica en el pitjor del casos, però, Golden al 1980 va 

demostrar que per la versió secuencial el quocient enter la longitud de la ruta heuristica i la 

longitud de la ruta optima està acotat per un funció lineal  de  

El número de càlculs que es tenen de realitzar és d’ordre  el pas 2 requereix un 

número d’operacions multiple de , per el pas 3 d’ordenació els estalvis fan falta un màxim 

de , finalment el pas 4 requreix aproxiamdament un multiple de  solucions. 

Per últim, es pot dur a terma un proces de post-optimització de cada ruta individual creada 

amb la heuristica de Clarke Wright amb els algorismes de 2-opt. 
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3.2.15. Cerca local 2-intercanvi 

En general, les solucions obtingudes amb els mètodes constructius son de qualitat moderada, 

per això s’utilitzen algorismes de cerca local per tal de millorar les solucions, aquí hi ha les 

explicacions d’alguns algorismes: 

Procediment de 2 intercanvi: 

Aquest procediment està basat en la següent observació per a grafs eulerians. Si un cicle 

Hamiltonià es creua amb ell mateix, pot ser fàcilment escurçat, només cal eliminar les dos 

arestes que es creuen i es tornen a connectar els dos camins resultants mitjançant arestes que 

no es creuen. El cicle final es més curt que el inicial. 

Un moviment 2-optimal consisteix en eliminar dos arestes i es tornen a connectar els dos 

camins resultants d’una manera diferent per obtenir un nou cicle. La figura X i Y il·lustrant 

aquest moviment en el que les arestes (i, j) i (l, K) son reemplaçades per (l,j) i (i, k). Veure que 

només hi ha una manera de tornar a connectar els dos camins formant una única subruta. 

(Fig.27) 

 

Solució origina          Solució millorada 

Fig. 27 tipus solució 2-intercanvi 

   

L’ordre en el que el algorisme examina els nodes incideix de manera notable en el seu 

funcionament. En una implementació senzilla podem considerar el ordre natural 1, 2, ..., n. 

Però, és fàcil comprovar que quan es realitza un moviment hi ha moltes possibilitats de trobar 

moviments de millora associats als vèrtex que ja han intervingut en el moviment que s’ha 

acabat de realitzar. Per això, un implementació més eficient consisteix en considerar un llista 

de vèrtex candidats a examinar. El ordre inicial del valor dels vèrtex en el cicle començant 

arbitràriament i en cada iteració s’examina el primer de la llista. Cada cop que s’examina un 

vèrtex i, aquest es col·loca al final de la llista i, els vèrtex involucrats en el moviment (vèrtex j, 

k, i l de la figura Y) s’inserien en primer lloc. 
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Donat que el procés d’examinar tots els moviments 2-opt associats a cada vèrtex es molt 

costos computacionalment, es pot introduir les següents millores per tal d’accelerar el 

algorisme: 

• Exigir que al menys una de les dos arestes afegides en cada moviment, per formar la 

nova solució, pertanyi al subgrafs candidat. 

• Observar el funcionament del algorisme, es pot veure que en les primeres iteracions la 

funció objectiu decreix substancialment, mentres que en les últimes a penes es 

modifica. De fet la última només verifica que és un òptim local al no realitzar cap 

moviment. Per això, si interrompem el algorisme abans de la seva finalització, 

estalviarem bastant de temps i no perdrem qualitat. 

Es evident que les dues millores redueixen el temps de computació a costa de perdre la 

garantia de que la solució final es un òptim local. Així depenent del tamany del exemple a 

resoldre, així com del crític que sigui el temps d’execució, es tenen d’implementar o no. 

El comprovar si existeix, o no, un moviment 2-opt de millora s’utilitza un temps d’ordre T�
��. 
Procediment k-intercanvi: 

Per tal d’introduir major flexibilitat al modificar el cicle Hamiltonià, podem considerar que el 

dividir-lo en k parts, en lloc de dos, i combinar els camins resultants de la millor manera 

possible. Anomenarem aquest moviment k-òptim. 

És evident que el augmentar k augmentarà el tamany del entorn i el número de possibilitats a 

examinar en el moviment, tan per les possibles combinacions per eliminar les arestes del cicle, 

com per la reconstrucció posterior. Els passos a seguir són: 

1. Elecció de k: el procediment te de seleccionar un conjunt de k arcs en la ruta actual 

que es te de eliminar, i de quina forma s’uneixen els nodes que queden lliures. El 

número de conjunts possibles es T@;�A. Per tant, en cada pas, el procediment k-òptim 

requereix T�
�� càlculs. Quan més gran sigui el k elegit s’han d’esperar millors 

solucions, però el número de càlculs necessaris creix ràpidament amb k. Les 

experiències de varis autors, recomanen la utilització de k=3, o be combinar k=2 amb 

k=3. Per k > 3, aquests algorismes utilitzen en general un temps excessiu. 

2. Ruta inicial: la ruta inicial sol ser una ruta obtinguda per un altre heurística 

habitualment constructiva, com la de la inserció més barata o el de veí més proper, o 

be s’agafa una obtinguda aleatòriament. 

3. Elecció del k-intercanvi: habitualment es tria el intercanvi que més millora la ruta 

actual. Un altre alternativa es triar el primer intercanvi trobat que millora la ruta 

Examinar tots els moviments k-òptim d’una solució porta un temps del ordre de T�
�� per el 

que, només es aplicable a exemples de tamany petit. 

En aquest apartat estudiarem el cas de k=3 i a més imposarem certes restriccions per tal de 

reduir el entorn i poder realitzar els càlculs en un temps raonable. En un moviment 3-opt, un 

cop eliminats les tres arestes hi ha vuit maneres de connectar els tres camins resultants per tal 
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de formar un cicle. Les figures següents il·lustrant alguns del vuit cassos. La figura 28 mostra el 

cicle inicial en el que es troba les arestes (a, b), (c, d), i (e, f) per les que es dividirà aquest. La 

figura 29 utilitza la pròpia aresta (e, f) per reconstruir el cicle, per el que en aquest cas equival 

a realitzar un moviment 2-opt sobre les arestes (a, b) i (c, d). Anàlogament podem considerar 

els altres dos cassos en el que es mantenen una de les tres arestes en el cicle i es realitza un 

moviment 2-opt a les restants. Les figures 30 i 31 mostren un moviment 3-opt pur en el que es 

deprecien el cicle de les tres arestes seleccionades. 

 

Fig.28 cicle inicial     Fig. 29 moviment 2-opt 

 

Fig 30 moviment 3-opt    fig 31. Moviment 3-opt 

 

A diferencia del moviment 2-opt, el reconstruir el cicle un cop eliminat les tres arestes és molt 

costos. Notar que la direcció del cicle pot canviar en tots els camins menys en el més llarg per 

el que hi ha que realitzar varies actualitzacions. A més, el sol fet d’examinar totes les 

possibilitats representa un esforç computacional enorme. Per això, es considera únicament 

alguns moviments 3-opt. En concret es defineix per cada vèrtex i un conjunt de vèrtex N (i) de 

manera que al examinar els moviments 3-opt associats a una aresta (i, j), solament es 

consideren aquelles en la que les altres arestes tenen al menys un del vèrtex en N (i). Una 

possibilitat per definir N (i) consisteix en considerar els vèrtex adjacents a i en el subgrafs 

candidat. 
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3.2.16. Algorismes compostos 

Aquest algorisme combina varies de les tècniques vistes anteriorment. Fonamentalment es 

basen en aplicar procediments d’intercanvi de r-òptims a les rutes obtingudes per l’aplicació 

de algorismes consecutius o cerca incompleta. D’aquesta forma s’augmenta l’eficàcia d’aquets 

procediments r-òptims en dos sentits: 

• Es redueix el temps de computació 

• La solució final sol ser millor que la que s’ha obtingut partint d’una solució aleatòria. 

El algorismes que hi ha són: 

• ALGORISME DE GOLDEN 

El procediment bàsic del algorisme de Golden, (1.980), consisteix en realitzar els 

següents passos: 

1. Obtenir una ruta inicial utilitzant un procediment constructiu 

2. Aplicar un procediment 2-òptim a la ruta obtinguda el pas 1. 

3. Aplicar un procediment 3-òptim a la ruta obtinguda en el pas 2 

Aquest procediment compost es, computacionalment, relativament ràpid i ofereix 

bons resultats. 

Algunes variants consisteixen en utilitza rutes inicials generades per diferents 

algorisme constructius partint de diferents nodes inicials. 

• ALGORISME DE ARAGON I PACHECO 

Per la seva part, Aragon i Pacheco, (1992), proposen l’aplicació d’un procediment        

r-òptim, per r=2 i 3, a la ruta obtinguda per el algorisme de la Branca Esquerra. També 

constaten, mitjançant experiències computacionals, la millora en els resultats, tant en 

temps com a la qualitat de la solució obtinguda, respecte al ús d’aquest procediments 

per separat (r-òptim i branca esquerra). 
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3.2.17.Inserció 

Un procediment d’inserció bàsicament consisteix en el següent: es tria un node inicial, en la    

K-enèsima iteració s’obté un subruta amb K nodes, es determina quins dels nodes no estan en 

la subruta que es te d’afegir a aquesta, i es determina el tram de la subruta que te de ser 

inserit. Si es prova per cada un del nodes com el node inicial el número de càlculs del 

procediment complet es multiplica per n: 

Algunes de les principals variants de aquests algorismes, descrites per Rosenkrantz, Stearns i 

Lewis en el 1947 es descriuen a continuació: 

• Inserció més a prop 

Passos: 

1. Començar per un subgraf format per un node arbitrari i 

2. Trobar un node k tal que ��� sigui mínim i formi una subruta i-k-i 

3. Donada una subruta trobar el node k més a prop a la subruta actual, que no 

estigui en ella. 

4. Trobar el arc (i,j) en la subruta actual que minimitzi ��� �	��� ( ���. Inserta k 

entre i i j. 

5. Si la subruta actual conté les n ciutats aturar la ruta, en cas contrari tornar al 

pas 3. 

El seu comportament en el pitjor dels casos es de : 

/1
Z&6'5	5 	/0	!'60	"&
. !�&ó	�é.	0�!1�"/1
Z&6'5	5 	/0	!'60	ò�6&�0 ) 2 

El número de casos que requereix com a màxim aquest algorisme es d’ordre T�
�). 

• Inserció més barata: 

L’únic que varia del procediment de la inserció més a prop es que els passos 3 i 4 son 

reemplaçats per el següent pas: 

3’. Trobar un arc (i,j) en la subruta actual i un node k que no ho esta, de 

manera que  ��� �	��� ( ��� sigui mínim. Inserir k entre i i j. 

El comportament en el pitjor dels cassos és molt similar el comportament que te en el 

algorisme de la inserció més a prop. 

 El número de càlculs que es requereix aquest algorisme es d’ordre T�
� log��
�� 

• Inserció arbitraria 

Es diferencia de la inserció més a prop en que en el pas 3, el node k s’ha inserir 

s’elegeix arbitràriament entre tots els nodes que no estiguin a la subruta. 

 

El comportament en el pitjor dels casos és: 
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/1
Z&6'5	5 	/0	!'60	"&
. !�&ó	0!X!&60!&0"/1
Z&6'5	!'60	ò�6&�0 ) 2 S ln�
� � 0′16 

El número de casos que requereix com a màxim aquest algorisme es d’ordre T�
�). 

• Inserció més llunyana 

Amb el que es diferencia de la inserció més a prop es en el pas 3 que en canvi que amb 

la inserció més a prop es tria el punt que te una distancia més curta, en la inserció més 

allunyada el punt que es tria és el que esta més allunyat del punt on s’està. 

 

El comportament en el pitjor dels cassos és el mateix número de càlculs que el 

requerits amb el algorisme de inserció més a prop que es de ordre T�
�). 
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3.2.18.Algorisme basat en el casc convexa  

En aquest algorisme s’utilitza només per a matrius simètriques. Entre els algorismes 

constructius basats en criteris geomètrics destaquen els basats en el concepte de casc o 

recobriment convexa d’un conjunt de punts. El casc convexa d’un conjunt de punts es defineix 

com el conjunt convexa tancat minimal que conté a tots els punts del conjunt donat. En �� la 

seva frontera està formada per segments que uneixen alguns del punts d’aquest conjunt. 

Per aplicar aquest mètode és necessari poder representar el conjunt de nodes del problema 

inicial com a punts en un espai de dos dimensions, da tal manera que la distancia Euleriana, 

entre les ciutat  i i j en aquest espai conegut amb la dada per la matriu de cost o distancies ���. 

Lema1 

Si H es el casc convexa del conjunt de nodes representats en ��, de forma que les 

distancies entre les ciutats coincideixen amb el cost ���  originals, llavors el ordre o seqüencia 

de les ciutats situades en la frontera de H coincideix amb el seu ordre o seqüencia en la solució 

òptima. 

Per tant, una aproximació a la solució òptima consisteix en determinar el casc convexa H, 

determinar la subruta inicial formada per els nodes en la frontera H en el ordre en que es 

troben, i a continuació anar inserint en aquesta subruta inicial els demés nodes segons algun 

criteri (veure figura1). Per això aquests algorismes en certa forma també poden ser considerats 

algoritmes d’inserció. 

 

Fig. 32 Exemple de casc convexa 
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3.2.18.1.Algorisme de Norback i Love 

És l’algorisme més important per tal de construir el casc convexa, va ser creat per Norback i 

Love, al 1977. 

El passos a seguir per tal de poder construir el casc convexa son: 

1. Llegir les coordenades �� � ���, v��, i=1,...,n. Calcular x*=min{��}. Triar un node � � ��∗, v�. Posar t=1, anar el pas 2. 

2. Calcular els angles s��  entre les semirectes ��� , ���, @�, ��A, ∀&, ". Calcular s�∗�∗ �maxjs��k. 
3. Posar �� � &∗	1	�� � "∗. Posar t=2. 

4. Calcular els angles ��	entre les semirectes ��i , �iy�, ��i , ���, ∀&. Calcular �� �max	=��>. Posar �iz � ��∗. Posar r=t+1 

5. Si �i � �, tornar al pas 4; en cas contrari aturar-se. 

la figura 33 il·lustra aquest procés. 

 

Fig. 33 procés de construcció del casc convexa 
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Norback i Love, va proposar dos mètodes alternatius per insertar els nodes romanents en la 

subruta parcial un cop ja format el casc convexa, i son: 

MÈTODE DEL ANGLE MAJOR 

Els passos a seguir son: 

1. Formar la subruta inicial amb els nodes que formen el casc convexa. 

2. Calcular els angles s���  formats per les semirectes (i, j), (i, k), ∀ j, k nodes consecutius 

de la subruta actual i ∀ i que no pertanyin a ella. 

3. Determinar s�∗�∗�∗ � max	=s���>. Insertar i* en la subruta entre els nodes j* i k*. 

4. Si queda algun node per seleccionar anar al pas 2; en cas contrari acabar. 

 

La figura 34 il·lustra aquest mètode 

 
Figura 34. El major angle es 123. La ruta es 1-2-3-4-5-6-1 

 

La ruta generada per aquest mètode no sempre es òptima. Un problema particular en 

la seva aplicació té lloc en situacions en que hi ha punts interiors a prop. Es pot 

superar, segons Norback i Love, utilitzant la següent tècnica. 
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MÈTODE DE LA EL·LIPSE MÉS EXCÈNTRICA 

 

El mètode de la el·lipse més excèntrica surt del casc convexa i inserta successivament 

el node romanents en la subruta que formen. Per elegir el punt que va a ser insertat en 

cada pas, es considera totes les el·lipses que es poden formar agafant cada parell de 

punts consecutius en  la subruta parcial com a focus, i cada node interior com a punt 

d’aquesta el·lipse. Es mesuren les excentricitats d’aquestes el·lipses, es tria la més 

excèntrica, i s’inserta en node interior corresponent entre els nodes consecutius a 

aquesta el·lipse per donar lloc a una nova subruta. 

 

La figura 35 il·lustra la idea 

 

 

Fig. 35 El·lipse de major excentricitat 

 

Aquest procediment de Casc Convexa té una complexitat semblant a la del algorisme de la 

Inserció més barata, d’ordre T�
� log��
�� 
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3.2.18.2.Algorisme de Stewart 

El algorisme de Stewart es una variant del casc convexa, és a dir, que te un petita variació del 

algorisme de Norback i Love 

El passos que es tenen de realitzar per tal d’aconseguir la ruta òptima són: 

1. Formar els casc convexa del conjunt de nodes. Aquest casc determina un subruta 

inicial. 

2. Per a cada node k no contingut en la subruta actual, decidir entre quins dos nodes i i j 

consecutius de la subruta actual es pot inserir k. És a dir, per cada k, determinar el arc 

(i, j) en la subruta de tal forma que ��� � ��� ( ��� sigui mínim. 

3. Per a tots els (i, k, j) determinats en el pas anterior determinar (i*, k*, j*) tal que 
���∗�∗z��∗�∗���∗�∗  sigui mínim. 

4. Inserta k* en la subruta entre el nodes i* i j*. 

5. Repetir el passos 2 i 3 i 4 fins a formar una ruta que contingui totes les ciutats. 
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3.2.18.3.Algorisme de Graham 

El algorisme de Graham (Graham scan) es un algorisme de càlcul computacional de 

l’envolupant convexa d’un grup finit de punts. El nom fa honor a Ronald Graham, que el va 

publicar en el 1972. El algorisme calcula tots els vèrtexs de l’envolupant convexa ordenats al 

llarg de la frontera. Pot ser fàcilment modificat per calcular el punts que, sense ser vèrtex, 

pertanyen a aquest envolupant. 

L’envolupant convexa, en matemàtica es defineix com un conjunt de punts X de dimensió n 

com la intersecció de tots els conjunts convexes que conténen a X. 

Donats k punts �, ��, … , �� en la seva envolupant convexa C ve donada per l’expressió: 

��,� � =Ks���
�

�$
� �� ∈ ,, s� ∈ 	�, s� I 0,Ks� � 1

�

�$
 

 

Fig. 36 Envolupant convexa d’un conjunt de 15 punts en el pla 

 

Els passos a seguir per dur a terme el algorisme de Graham son: 

1. Trobar un punt q interior el tancament convexa. 

2. Trobar el punt amb la menor coordenada ordenada ( en el eix y). Si hi ha més d’un 

punt que compleix aquesta condició, s’elegeix el punt de menor coordenada en el eix 

X. Aquest punt se’l nombra per la lletra P. Aquest pas es de complexitat T�
�, on n és 

el número de punts del problema. 

3.  El conjunt de punts te de ser ordenat en ordre creixent d’un angle avarca entre el 

segment que uneix el punt P i el eix de ordenades. Per aconseguir-ho es pot utilitzar 

qualsevol algorisme de ordenament. Per agilitzar el procés, es pot ometre el càlcul del 

angle ja que es suficient amb torbar la seva cotangent 

4. Recorre la llista ordenada de punts fins que s’arribi fins al punt de partida. 

Examinar tripletes de punts consecutius [p(i-1), p(i), p(i+1)] i saber quina de les dos 

condicions compleix: 

a) si la tripleta es un gir a l’esquerra, llavors s’avança un vèrtex i es comprova 

[p(i), p(i+1), p(i+2)] 
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b) si la tripleta no es un gir  a l’esquerra, llavors p(i) no es un vèrtex, ja que és 

interior a [q, p(i-1), p(i+1)] es te de fer 

i. eliminar p(i) 

ii. comprovar la tripleta [p(i-2), p(i-1), p(i+1)] 

5.  els punts que queden son els punts de l’envolupant convexa. 

Pel que fa a la seva complexitat, l’ordenament dels punts te una complexitat de T�
/1Z
�. 

Encara que sembli que la complexitat del procés es  T�
��, dons per cada punt torna enrerra 

per comprovar si alguna de les coordenades anteriors porta un gir dextrógir (és a dir, que gira 

en el mateix sentit de les agulles del rellotge), realment es T�
� ja que cada punt es considera 

com a molt en dos ocasions en cada sentit. Cada punt pot apareixer només un cop ��U, vU� en 

un gir a esquerres ja que l’algorisme avança al següent punt, i com a punt	���, v�� en un gir a 

dretes, ja que en aquest cas el punt es eliminat. La complexitat total es per tan de T�
/1Z
� ja 

que el temps per ordenar els punts domina sobre el temps necessari per calcular 

l’envolupant.[10] 
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3.2.19. Algorisme de Floyd 

El algorisme de Floyd és més general que el Dijkstra, perquè determina la ruta més curta entre 

dos nodes qualsevols de la xarxa.  El algorisme de Floyd-Warshall va ser descrit per Bernard 

Roy al 1959. 

El algorisme el que representa es una xarxa de n nodes com un matriu quadrada amb n files i n 

columnes. El element (i,j) de la matriu expressa la distancia 5��  del node i al node j, que és 

finita si i està connectada directament amb j, i infinita en cas contrari. 

El concepte del algorisme de Floyd es directa. Donats tres nodes i, j i k amb les seves pertinents 

distancies entre elles indicades en els tres arcs ( figura 37), em més curt anar a k des de i 

passant per j si es compleix: 

5�� � 5�� Y 5��  

 

Fig. 37 Exemple de Floyd 

En aquest cas, el mes òptim seria reemplaçar la ruta directa de i �k per la ruta indirecta i �j 

�k.  

Aquest intercanvi de operació triple s’aplica de forma sistemàtica seguint el següents passos: 

Pas 0: definir les matrius inicials de distancies |� i de seqüencia de nodes :� como es 

mostra més avall. Els elements diagonals es marquen amb (-) per indicar que estan 

bloquejats. Igualar k=i. 

  
1 2 … j … n 

 
1 - d12 … dij … d1n 

 

 
 

2 d21 - … d2j … d2n 

  … … … … … … … 

 
i di1 di2 … dij … din 

 
… … … … … … … 

 
n dn1 dn2 … dnj … - 

 

 

|� =  
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1 2 … j … n 

 
1 - 2 … j … n 

 
2 1 - … j … n 

S0 = … … … … … … … 

 
i 1 2 … j … n 

 
… … … … … … … 

 
n 1 2 … j … - 

 

Pas general k: definir la fila k i la columna k com un fila pivot i columna pivot. Aplicar la 

operació triple a cada element 5��  en |�y per totes les i i j. (Fig 38) Si es compleix la 

condició 

5�� � 5�� Y 5�� , �& � [, " � [	&	& � "� 

Fer els següents canvis: 

a) Crear |� canviant 5��  en |�y per 5�� � 5�� 

b) Crear :� canviant .�� en :�y per k. Igualar k = k +1 i repetir el pas k. 

 

    Fig 38.Implementació operació triple forma matricial 

Es pot explicar el pas k del algorisme representant a |�y com es veu a la figura 2. Aquí, la fila 

k i la columna k defineixen la fila i la columna pivots actuals. La fila i representa qualsevol de 

les files 1,2,...,k-1 i la fila p representa qualsevol de les files k +1, k+2,...,n. Amb l’operació 

triple, si la suma dels elements de la fila pivot i la columna pivot és menor que el element de 

inserció associat, llavors és òptim reemplaçar la distancia d’intersecció per la suma de les 

distancies pivots. 

Després de n passos es pot determinar la ruta més curta entre els nodes i i j amb les matrius |; i :; amb les següents regles: 

1. En |;, 5��  representa la distancia més curta entre els nodes i i j. 
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2. En :;, és determina el node entremig [ � .��  que forma la ruta i �k �j. Si .�� � [	i .�� � ", parar-se; tots els nodes entremitjos de la ruta ja s’han 

determinat. En cas contrari, repetir el procediment entre els nodes i i k i entre 

els nodes k i j. 

També va ser anomenat algorisme de Dantizig.[11,12] 
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3.2.20.Algorisme de Dijkstra 

L’algorisme de Dijkstra, també anomenat com l’algorisme dels camins mínims, es un algorisme 

que serveix per a la determinació del camí més curt donat un vèrtex d’origen cap a la resta de 

vèrtex en un graf amb diferents valors respecte cada vèrtex i entre cada vèrtex. 

El nom d’aquest algorisme dona referencia a Edsger Dijkstra, que va ser qui el va descriure per 

primera vegada al 1959. 

L’idea que podem deduir d’aquest algorisme, és que consisteix en anar explorant tots els 

camins més curts que parteixen del vèrtex d’origen i porten als demés vèrtex. Un cop s’ha 

trobat el camí més curt des de el vèrtex inicial fins a la resta de vèrtex que composen el graf, 

l’algorisme s’atura. Aquest algorisme busca la ruta més curta i no cal que passi per tots els 

vèrtex del graf, el seu objectiu principal és anar d’un punt a l’altre. 

Aquest algorisme es una especialització de la cerca del cost uniforme i no funciona amb grafs 

per arestes amb costos negatius (sempre tria el nus amb distancia menor), per al treball que 

pertoca ja és un mètode aplicable ja que el nostre cost són distàncies que sempre són 

positives. 

Tenint un graf dirigit ponderat de N nodes no aïllats, sigui x el node inicial, un vector D de mida 

N guardarà al final de l’algorisme les distàncies des de x fins la resta de nodes.( Fig 39) 

 

Fig. 39 Exemple graf dirigit 

En el cas de l’esquema, el recorregut a seguir seria : 1-3-6-5 evitant dos nodes (2 i  4) que 

tenen  vectors la suma dels quals eleva en gran mesura una possible solució final. 

Els passos a seguir son: 

1. Inicialitzar totes les distancies en D amb un valor infinit relatiu ja que són 

desconegudes al principi, exceptuant la de x que es deu col·locar en 0 ja que la 

distancia de x a x  seria 0. 

2. Igualar a amb x ( es prendrà a com a node actual). 

3. Es recorre tots els nodes adjacents de a, excepte els nodes marcats que s’anomenaran 

vi. 
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4. Si la distància de x fins vi guardada en D es més gran que la distància des de x fins a, 

sumada a la distàncies de a fins vi, aquesta es substitueix amb la segona anomenada, 

això es: 

si (Di > Da + d(a, vi)) aleshores Di = Da + d(a, vi) 

5. Es marca com a node complet el node a 

6. Prenem com a node actual el de menor valor en D ( es pot fer emmagatzemant els 

valors en una llista de prioritats) i tornem al tercer pas mentre existeixin nodes no 

marcats. 

 

Un cop acabat l’algorisme, D estarà completament ple. 

Es pot definir el teorema de l’Algorisme de Dijkstra com el que realitza operacions ( sumés i 

comparacions) per tal de determinar la longitud del camí més curt entre dos nodes d’un graf 

ponderat simple, connex i no dirigit amb N vèrtex. 
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3.2.21.Algorisme de Bellman-Ford 

El algorisme de Bellman –Ford ( algorisme de Bell-End-Ford) genera el camí més curt de grafs 

dirigit ponderat ( en el que el pes d’alguna de les arestes pot ser negatiu). Aquest algorisme 

s’utilitza quan hi ha arestes negatives ja que al algorisme de Dijkstra, el soluciona de manera 

més ràpida però només poden haver-hi arestes positives. Aquest algorisme va ser 

desenvolupat per Richard Bellman, Samuel End i Lester Ford en el any 1964. 

Si el grafs conté un cicle de cost negatiu, el algorisme el detectarà, però no trobarà el camí més 

curt que no repeteixi cap vèrtex.  

El algorisme de Bellman-Ford  és, en la seva estructura bàsica, molt semblant al algorisme de 

Dijkstra, però en comptes de seleccionar voraçment el node de pes mínim, encara sense 

relaxar, simplement relaxa totes les arestes, i ho fa |V|-1 vegades, sent |V| el número de 

vèrtex mínims del graf. Les repeticions permeten a la distancies mínimes recorre el arbre, ja 

que amb l’absència de cicles negatius, el camí més curt només visita un cop a cada vèrtex. A 

diferencia de la solució voraç, al qual depèn de la suposició de que els pesos siguin positius, 

aquesta solució s’aproxima més al cas general. 

Algunes definicions prèvies: 

• S = node origen 

• W (i,j) =cost del enllaç des de el node i al node j. 

o W (i,i) = 0 

o W (i,j) = ∞ si els nodes no es troben directament connectats 

o W (i,J) I 0 si el dos nodes estan directament connectats 

• h = número màxim de enllaços en un camí en el pas actual del algorisme. 

• ���
� = cost del camí de mínim cost el node S fins el node N amb la condició de que no 

hi hagi més de h enllaços. 

Els passos a seguir per resoldre aquest mètode són: 

1. Inicialització 

• ���
� � 	∞, per tots els n	� S 

• ���.� = 0, per tots h 

2. Actualització 

• Connectar n amb el node predecessor j de mínim cost 

• Eliminar totes les connexions de n amb un node predecessor diferent obtingut 

en una iteració anterior. 

• El camí de S a n finalitza amb l’enllaç de j a n. 

Algunes anotacions importants són: 

• Per a la interacció del pas 2 amb h=K, i per cada node de destí n. Al algorisme compara 

les rutes potencials de longitud K+1 des de S fins a n amb el camí ja existent al final de 

la iteració anterior. 

• Si el camí més curt previ te un cost inferior, es guarda 
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• En cas contrari, es defineix un nou camí 

L’algorisme de Bellam-Ford s’aplica en protocols de encaminament basats en un vector de 

distancies com per exemple el Protocol de encaminament d’informació (RIP). 

En el 1970 Yen va descriure una millora del algorisme de Bellman-Ford per un grafs sense cicles 

de pes negatiu. Aquets millora el que fa és, primer assignar un ordre arbitrari lineal a tots els 

vèrtex i després divideix el conjunt de totes les arestes en un o dos subconjunts. El primer 

subconjunt qm, conté totes les arestes �3�, 3�� tals que i < j; mentre el segon q�, conté arestes �3�, 3�� tals que i > j. Cada vèrtex es visita en ordre 3, 3�, … , 3|�|, relaxant cada aresta sortint 

d’aquest vèrtex en qm. Cada vèrtex és, després visitat en ordre 3|�|, … , 3 relaxant així cada 

aresta sortint d’aquest vèrtex q�. La millora de Yen redueix a la meitat, de manera efectiva, el 

número de passos requerits per a la solució del camí més curt des d’un única font. 
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3.2.22.Algorisme de Prim 

El algorisme va ser dissenyat al 1930 per el matemàtic Vojtech Jarnik i després de manera 

independent per el científic computacional Robert C. Prim al 1957 i tornat a descobrir per 

Dijkstra al 1959. Per aquesta raó el algorisme també es conegut com algorisme de DJP o 

algorisme de Jarnik. 

El algorisme de Prim es un algorisme que pertany a la teoria dels grafs per trobar un arbre 

recobridor mínim (que conté tots el vèrtex del arbre) d’un grafs connexa, no dirigit i al qual la 

seves arestes estan etiquetades. Amb unes altres paraules el algorisme troba un subconjunt de 

arestes que formen un arbre amb tots els vèrtex, on el seu pes total de totes les arestes en el 

arbre es el mínim possible. Si el graf no es connexa, llavors el algorisme trobarà un arbre 

recobridor mínim per un dels components connexes que formen aquest grafs no connexa. 

 

El que fa el algorisme és incrementar contínuament el tamany d’un arbre començant per un 

vèrtex inicial al que se li va afegint successivament vèrtex on la seva distància a les anteriors és 

mínima. Això significa que en un pas, les arestes a considerar són aquelles que incideixen en 

vèrtexs que ja pertanyen al arbre.  

El arbre recobridor mínim està completament construït quan no queden més vèrtex per 

agregar. 

Si G es un grafs connexa i ponderat. 

En tota iteració de l’algorisme de Prim, es te de trobar una aresta que connecti un node del 

subgrafs a un altre node de fora del subgrafs. Ja que G es connexa, sempre hi haurà un camí 

per a tots els nodes. 

La sortida  y del algorisme de Prim és un arbre perquè les arestes i els nodes agregats a y estan 

connectats, si això es compleix y serà el arbre recobridor mínim de G. 

Si u � u �	u es el arbre recobridor mínim. 

Si no es així, la primera aresta agregada durant la construcció de Y, que no està en u i sigui de 

V el conjunt de nodes connectats per les arestes agregades abans de que e. Llavors un extrem 

de e està en V i l’altre no. Ja que u es el arbre recobridor mínim de G hi ha un camí en u que 

uneix els dos extrems. Mentre que un es mou per el camí, te de trobar la aresta f unint el node 

V a un que no esta en V. En la iteració que e s’agrega a Y, f també es podria haver agregat i es 

tindria de haver agregat en comptes de e si el seu pes era menor que el de e. Ja que f no s’ha 

agregat, s’ha arribat a la conclusió que: 

��G� I �� � 

Si u�	 es el grafs obtingut al moure f i agregar  	 ∈ 	u. Es fàcil veure que u� es connexa i té la 

mateixa quantitat d’arestes de u, i el pes total de les seves arestes és més gran que el de u, 

llavors també és un arbre recobridor mínim de G i que conté a e i totes les arestes agregades 
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anteriorment durant la construcció de V. Si es repeteixen el passos mencionats anteriorment, 

eventualment s’obtindrà el arbre recobridor mínim de G que es igual a Y.[13] 

Això demostra que Y es el arbre recobridor mínim de G. 

La idea principal es afegir, en cada pas, una aresta de pes mínim a un arbre prèviament 

construït. Per tal d’aconseguir-ho es tenen de seguir el següents passos: 

4. Es tria un vèrtex u de G i es considera el arbre S={u} 

5. Es considera la aresta e de mínim pes que uneix un vèrtex de S i vèrtex que no es de S, 

i es fa S = S + e. 

6. Si el número d’arestes de T es n – 1 el algorisme acaba. En cas contrari, es torna al pas 

2. 

Per el que fa el anàlisi de la seva complexitat existeixen dues aproximacions: 

• Primera aproximació: 

En el pas 2, si S te K vèrtex hi ha n – k vèrtex en V-S. Per tant, es necessita trobar la 

aresta de mínim pes en tres k(n – k) arestes. Com k(n – k) < (n -1)2, el cost resulta T�
��,	però el bucle del pas 2 es repeteix n – 1 vegades llavors la complexitat es de T�
U�. 
• Segona aproximació: 

 

Una bona estructura de dades millora la complexitat. Es consideren les llistes S i Z = V – 

S. A cada vèrtex de Z s’ha etiqueten inicialment així: 

}6��� � Q�'��					.&	 �&.6 &�	/0	0! .60	'�6��� � ∞																														.&	
1	 �&6 &�  

Ara el pas 2, es tria el vèrtex z de Z amb etiqueta mínima, es troba v tal que 6��� �Q�4��, s’afegeix z a Si s’actualitzen les etiquetes de vèrtex de Z sent: 

6��� ≔ min=6���, Q����> 
Ara, en cada pas el mínim es calcula entre n – k etiquetes. I així el cost total és: 

�
 ( 1� � �
 ( 2� �⋯� 1 � 
�
 ( 1�2 	�T�
2� 
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4. El veí comparat 

4.1 Introducció al problema 

S’ha dissenyat un problema per a que pugui ser aplicat en una suposada empresa que pugui 

tenir en el seu treball diari el problema de l’agent viatger. 

Aquesta suposada empresa, que serà anomenada BOTA S.L., te una fàbrica que està ubicada a 

Manresa, es dedica a fabricar i a la repartició del seu producte des de la mateixa fabrica. Rep 

els encàrrecs per a repartir aleatòriament, mai són les mateixes ciutats i s’ha de decidir de la 

manera més ràpida possible el recorregut a seguir. L’empresa necessita un sistema per 

conèixer una ruta viable i no perdre temps en calcular recorreguts ja que hi ha cops que la 

quantitat de ciutats es elevada i això implica que la quantitat de recorreguts sigui de l’ordre de: 

quantitat de recorreguts = (quantitat de ciutats -1)! 

Aquesta empresa disposa d’un gran magatzem de material ubicat a Berga. Quant hi ha manca 

de material a la fàbrica l’empresa aprofita els viatges de repartició per acabar anant al gran 

magatzem amb el transport buit i carregar material. Per això l’empresa també necessita un 

sistema per a obtenir una ruta viable per arribar a fer un recorregut sabent quin és el destí 

final. 

Amb aquest problema es vol obtenir resultats de diferents mètodes de resolució per als dos 

casos explicats i així  poder comparar els resultats i verificar que el mètode que s’ha creat es un 

mètode que dona bons resultats. 

4.2. Motivació 

Com que el problema del agent viatger no te una solució adequada ja sigui per que les 

solucions dels algorismes no sempre et donen les rutes més curtes que s’han de seguir o si la 

donen s’ha hagut de fer molts càlculs (depèn del mètode que s’utilitzi i el número de ciutats 

que s’ha d’anar, la resolució del algorisme pot tardar hores), per tant l’algorisme tardarà molta 

estona a resoldre’s. Degut això s’ha pensat de crear un algorisme (mètode) que doni una 

solució òptima del problema del agent viatger, relativament en poques operacions. 

La base principal del nostre mètode que s’ha creat és una barreja millorada d’una algorisme (el 

de veí més proper) i un mètode (cerca Tabú) 

• El algorisme del veí més proper que el que fa es començar al vèrtex d’inici, després va 

al vèrtex que te la distancia més curta de les que no s’ha anat, un cop s’està al segon 

vèrtex torna a buscar el vèrtex que te menys distancia de les que no has ana i així 

successivament fins que s’ha passat per tots els vèrtex. Un cop s’ha passat per tots els 

vèrtex, des de el vèrtex que s’ha visitat últim, es torna cap a el vèrtex d’origen. Aquest 

mètode no  dona sempre la millor solució possible. 

• El mètode cerca Tabú, es basa en la memòria per tal de millorar el rendiment. 

Els passos a seguir per tal de resoldre el problema aplicant el algorisme que s’ha creat són: 
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1. Triar vèrtex d’inici. 

2. Anar a un vèrtex que s’ha de visitar. 

3. Des del vèrtex que s’ha anat aplicar l’algorisme del veí més proper, els passos són: 

a. Partint de la vèrtex on s’està situat, observar els vèrtex connectats amb 

aquest. 

b. Seleccionar el vèrtex que tingui menys valor( o més valor depenent del 

tipus de resultat que es vulgui obtenir). 

c. Marcar aquest últim vèrtex com a vèrtex visitat. 

d. Tornar a seguir els mateixos passos a partir del pas a però utilitzant el 

vèrtex actual en comptes del vèrtex d’anterior i sense poder tornar a 

passar per els vèrtex ja visitats anteriorment. 

e. Si tots els vèrtex han estat visitats, es torna al vèrtex d’inici i s’obté el 

resultat. 

 

4. Un cop aplicat el algorisme del veí més proper, tornar al vèrtex d’inici. 

5. Anar un vèrtex al qual no s’hagi visitat des del vèrtex d’inici. 

6. Repetir pas 3. 

7. Comparar la distància millor que s’ha trobat amb la última obtinguda. 

8. Repetir des de el pas 4, mentre hi hagi vèrtex que no hagin estat visitats des del 

vèrtex d’inici. 

Un altre tipus de problema de rutes que existeix, es la no tornada al punt inicial i amb un punt 

final concret. S’ha creat un algorisme de resolució basat amb el creat anteriorment. 

Els passos a seguir amb aquest algorisme són: 

1. Triar vèrtex d’inici. 

2. Anar a un vèrtex que s’ha de visitar (excepte vèrtex final). 

3. Des del vèrtex que s’ha anat aplicar l’algorisme del veí més proper, els passos són: 

a. Partint de la vèrtex on s’està situat, observar els vèrtex connectats amb 

aquest. 

b. Seleccionar el vèrtex que tingui menys valor (excepte vèrtex final). 

c. Marcar aquest últim vèrtex com a vèrtex visitat. 

d. Tornar a seguir els mateixos passos a partir del pas a però utilitzant el 

vèrtex actual en comptes del vèrtex d’anterior i sense poder tornar a 

passar per els vèrtex ja visitats anteriorment. 

e. Si tots els vèrtex han estat visitats, es va al vèrtex final  i s’obté el resultat. 

 

4. Tornar al vèrtex d’inici. 

5. Anar un vèrtex el qual no s’hagi visitat des del vèrtex d’inici (excepte vèrtex final). 

6. Repetir pas 3. 

7. Comparar la distància millor que s’ha trobat amb la última obtinguda. 

8. Repetir de de el pas 4, mentre hi hagi vèrtex que no hagin estat visitats des del 

vèrtex d’inici. 
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Aquets dos mètodes, no  donaran sempre el resultat més òptim, però en el cas que no 

s’obtingui,  donarà un resultat bastant acceptable i com a mínim igual d’òptim que el donat per 

el mètode del veí més proper. 
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4.3. Simulació 

4.3.1. Metodologia i software empleat. 

El Software empleat en tot aquest projecte ha estat el que engloba el paquet del programari 

lliure, en especial el Emacs. En l’estudi es presenta, tal i com s’ha pogut comprovar, s’han 

hagut de dissenyar diferents sistemes per resoldre els problemes que plantejava el projecte. La 

programació lineal és un dels procediments més usats, però degut a la dimensió i dificultat 

dels problemes s’han cercat altres procediments, de tipus heurístic, per resoldre’ls. Tot el codi 

esta exposat en el conjunt de l’Annex. 

Per resoldre els plantejament teòrics s’ha seguit la següent metodologia: 

• Cerca d’informació sobre el problema a resoldre 

• Generació de cotes i una heurística vàlida per a la solució del problema. 

• Disseny del programa en pseudocodi 

• Programació en Emacs extraient les dades de taules d’Excel prèviament creades 

(passades al format txt) i exposant el resultats en el Ms-Dos. 

• Anàlisi de la coherència dels resultats. 

 

4.3.2. Dimensionat del problema 

S’ha creat dos programés diferents amb dos versions de cadascun. 

El primer realitza el recorregut tancat, és a dir, que la primera ciutat és la mateixa que l’última. 

El segon realitza un recorregut obert, és a dir, que la primera ciutat i l’última són diferents.  

A l’hora d’entendre el procediment de simulació realitzat, és important comprendre com s’ha 

dimensionat ( dades de partida etc..).  

 Les dades s’obtenen a traves d’un full d’Excel que l’usuari te d’omplir o entrant-les 

directament a dintre del programa. 
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Un exemple del taula a omplir es: 

 

 

 

Fig. 40 Exemple de taula 
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5. POSADA EN PRÀCTICA 

5.1. Problema amb resultat tancat. 

L’empresa “Bota S.L” te de repartir 9 encàrrecs a diferents ciutats,  el que volen saber es quin 

és el recorregut millor per tal de visitar totes les ciutats recorrent la menor distancia possible.  

Per tal d’aconseguir-ho han aplicat diferents mètodes, ja que es la primera vegada que els hi 

passa, d’aquesta manera, podran escollir el millor mètode per tal de poder resoldre-ho han 

posteriors ocasions. 

 

Els mètodes que s’utilitzen són: 

1. El veí més proper 

2. El mètode de la Ramificació 

3. El veí comparat. 

 

Les ciutats que es tenen de visitar des de la ciutat d’inici (Manresa) són: 

• Barcelona 

• Lleida 

• Girona 

• Sitges 

• Igualada 

• Berga 

• Vic 

• Mataró 

• Ripoll 
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El gràfic d’on estan situades és: 

 

Fig. 41 Gràfic 

La matriu de distancies és: 

  Manresa Barcelona Lleida Girona Sitges Igualada Berga Vic Mataro Ripoll 

Manresa x 65,9 115 121 84,3 27,2 49 50,4 81,5 82 

Barcelona 65,9 x 163 103 39,5 68,7 108 71 31,8 107 

Lleida 115 163 x 231 143 96,2 152 161 188 192 

Girona 121 103 231 x 140 148 127 68,4 74 82,4 

Sitges 84,3 39,5 143 140 x 58,1 130 107 71,4 143 

Igualada 27,2 68,7 96,2 148 58,1 x 78,4 78,2 96,5 110 

Berga 49 108 152 127 130 78,4 x 58,6 123 45 

Vic 50,4 71 161 68,4 107 78,2 58,6 x 59,8 38,2 

Mataro 81,5 31,8 188 74 71,4 96,5 123 59,8 x 95,2 

Ripoll 82 107 192 82,4 143 110 45 38,2 95,2 x 
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5.1.1. Resolució amb mètode de la ramificació 

Primer recorregut: 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas és: 

Manresa�Igualada�Sitges�Barcelona�Mataró�Vic�Ripoll�Berga�Manresa�Lleida 

�Manresa�Girona�Manresa 

 

El primer recorregut que surt es: 

1. Manresa � Igualada     27.2 Km 

2. Igualada � Sitges    58.1 Km 

3. Sitges �Barcelona   39.5 Km 

4. Barcelona �Mataró   31.8 Km 

5. Mataró �Vic    59.8 Km 

6. Vic � Ripoll    38.2 Km 

7. Ripoll �Berga    45    Km 

8. Berga � Manresa   49    Km 

9. Manresa � Lleida   115 Km 

10. Lleida �Manresa   115 Km 

11. Manresa � Girona   121 Km 

12. Girona �Manresa   121 Km 

Total:      820.6 Km 

L’esquema gràfic del recorregut és el següent: 

 

Fig. 42 Primer recorregut Ramificació 
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El recorregut no es l’òptim degut que no hi ha un sol recorregut que passi per totes les 

ciutats, sinó que s’ha de fer tres rutes diferents. Per tant tenen de fer aquestes 

ramificacions: 

a) Primer es va de Manresa a Girona 

 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas és: 

Manresa�Girona�Vic�Ripoll�Berga�Manresa�Lleida�Igualada�Sitges 

�Barcelona�Mataró�Manresa 

 

 

1. Manresa �Girona  121 Km 

2. Girona � Vic  68.4 Km 

3. Vic �Ripoll  38.2 Km 

4. Ripoll �Berga  45  Km 

5. Berga�Manresa  49  Km 

6. Manresa �Lleida  115 Km 

7. Lleida � Igualada  96.2 Km 

8. Igualada �Sitges  58.1 Km 

9. Sitges �Barcelona  39.5 Km 

10. Barcelona � Mataró 31.8 Km 

11. Mataró �Manresa  81.5 Km 

Total   743.7 Km 

 

Fig. 43 Segon recorregut Ramificació 
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b) Primer es va de Manresa a Lleida 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas és: 

Manresa�Lleida�Igualada�Sitges�Barcelona�Mataró�Vic�Ripoll�Berga 

�Manresa 

 

1. Manresa�Lleida  115 Km 

2. Lleida �Igualada  96.2 Km 

3. Igualada � Sitges  58.1 Km 

4. Sitges � Barcelona  39.5 Km 

5. Barcelona � Mataró 31.8 Km 

6. Mataró � Vic  59.8 Km 

7. Vic �Ripoll  38.2 Km 

8. Ripoll � Berga  45  Km 

9. Berga � Manresa  49  Km 

Total   532.6 Km 

 Nota: Aquesta ruta no passa per totes les ciutats, ja que no passa per la Ciutat de 

Girona, com que només és una ciutat es mirar quines dues ciutats estan més a prop de Girona, 

en aquest exemple coincideixen correctament entre dues ciutats (Vic i Ripoll) que estan 

connectades entre elles en el recorregut anterior, per tant, afegim Girona al mig de les dues. 

D’aquesta manera la Solució és: 

Manresa�Lleida�Igualada�Sitges�Barcelona�Mataró�Vic�Ripoll�Berga�Girona� 

�Manresa 

 

1. Manresa�Lleida  115 Km 

2. Lleida �Igualada  96.2 Km 

3. Igualada � Sitges  58.1 Km 

4. Sitges � Barcelona  39.5 Km 

5. Barcelona � Mataró 31.8 Km 

6. Mataró � Girona  74  Km 

7. Girona�Vic  68.4 Km 

8. Vic � Ripoll  38.2 Km 

9. Ripoll � Berga  45  Km 

10. Berga � Manresa  49  Km 

Total   615.2 Km 
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L’esquema gràfic del recorregut és: 

 

Fig. 44 Esquema recorregut final ramificació 
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5.1.2. Resolució amb el mètode del veí més proper (“vecino mas 

cercano”) 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas és: 

Manresa�Igualada�Sitges�Barcelona�Mataró�Vic�Ripoll�Berga�Girona� Lleida 

�Manresa 

 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el mètode es 

1. Manresa � Igualada     27.2 Km 

2. Igualada � Sitges    58.1 Km 

3. Sitges �Barcelona   39.5 Km 

4. Barcelona �Mataró   31.8 Km 

5. Mataró �Vic    59.8 Km 

6. Vic � Ripoll    38.2 Km 

7. Ripoll �Berga    45    Km 

8. Berga � Girona   127 Km 

9. Girona � Lleida   231 Km 

10. Lleida �Manresa   115 Km 

Total:      773,2 Km 
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L’esquema gràfic del recorregut és el següent: 

 

 

Fig. 45 Esquema gràfic Veí més proper 
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5.1.3. Resolució amb el mètode del veí comparat. 

El mètode ha estat resolt mitjançant la utilització del programa informàtic creat. 

Per tal d’obtenir el recorregut els passos a seguir han estat: 

1. Introducció de dades a la taula Excel 

 

 
 

 

2. Passar les dades a txt (guardar-ho en format texto (MS-DOS)) 

 

 

3. Executar el programa. 

 

 

 
 

 

Nom del programa  Nom de l’arxiu de dades 
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4. Obtenir el resultat 
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El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas és: 

Manresa�Lleida�Igualada�Sitges�Barcelona�Mataró�Vic�Ripoll�Berga�Girona� 

�Manresa 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el mètode es 

13. Manresa � Lleida    115 Km 

14. Lleida � Igualada    96.2 Km 

15. Igualada �Sitges   58.1 Km 

16. Sitges � Barcelona   39.5 Km 

17. Barcelona �Mataró   31.8 Km 

18. Mataró �Vic    59.8 Km 

19. Vic � Ripoll    38.2 Km 

20. Ripoll �Berga    45    Km 

21. Berga � Girona   127 Km 

22. Girona � Manresa   121 Km 

Total:      731,6 Km 

L’esquema gràfic del recorregut és el següent: 

 

Fig. 46 Esquema gràfic veí comparat 
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5.1.4. Resolució amb l’Heurística de Clarke-Wright aplicada al resultat 

del veí comparat. 

En el mètode del veí més proper comparat, el recorregut que surt te un encreuament , és a dir, 

que passes dos cops per al mateix lloc. Aplicant l’heurística de Clarke-Wright, ajudarà a 

eliminar els encreuaments i per tant es reduirà el cost. 

El encreuament que s’ha eliminat es el que va de Mataró a Vic que es creuava amb el que va 

de Girona a Manresa, i el que s’ha fet es que de Mataró passes a Girona, i desprès anés a Vic i 

seguir el recorregut establert anteriorment, però en comptes de tornar a Girona, anar 

directament a Manresa 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas es: 

Manresa � Lleida � Igualada � Sitges �Barcelona� Mataró � Girona�Vic�Ripoll� 

Berga �Manresa  

La distancia total del recorregut es: 

1. Manresa � Lleida     115 Km 

2. Lleida � Igualada   96.2 Km 

3. Igualada � Sitges    58.1 Km 

4. Sitges �Barcelona   39.5 Km 

5. Barcelona �Mataró   31.8 Km 

6. Mataró� Girona   74 Km 

7. Girona�Vic    68.4 Km 

8. Vic�Ripoll    38,2 Km 

9. Ripoll�Berga    45 Km 

10. Berga�Manresa   49 Km 

Total:     615,2 Km 
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El esquema gràfic del recorregut es: 

 

Fig. 47 Esquema gràfic veí comparat més Clrake-Wright 
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5.1.5.Comparació dels resultats del problema tancat 

 

El Veí més proper     Ramificació 

               

Total: 773.2 Km      Total: 615.2 Km 

 

El veí comparat      El veí comparat més Clrake-Wright 

                          

 Total: 731.6 Km       Total: 615.2 Km 
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En la comparació dels metodes es veu que el recorregut del veí més proper, és el pitjor metode 

que és pot escollir dels quatre  que és el que dona una cost total més gran (tot i ser un bon 

mètode ja que tampoc dona de les pitjors opcions).  

Pel que fa el mètode del veí  comparat, dona un resultat millor que el del metode del veí més 

proper, tot i aixì no es la solució optima d’aquest probelma. Però si li apliquem l’heuristica de 

Clarke-Wright si que surt la ruta més òptima. 

Per ùltim hi ha el mètode de la ramificació, que si que dona la ruta més òptima, però 

l’inconvenient que té es que es tenen de fer molts passos i és molt llarg de resoldre. 

En conclusió, es veu que en aquest cas el millor mètode que es pot agafar valorant el cost 

resultant i el temps empleat per aconseguir-ho, és el de veí comparat aplican-li dèspres 

l’heuristica de Clarke-Wright.  
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5.2 Problema amb resultat obert. 

L’empresa “Bota S.L” te de repartir 9 encàrrecs a diferents ciutats,  el que volen saber es quin 

és el recorregut millor per tal de visitar totes les ciutats recorren la menor distancia possible. A 

més , tens de visitar la ciutat de Berga en ultima posició, perquè es te de recollir un material 

que es necessita per la fabricació del les diferents peces, per tant te de tenir el camió 

completament buit perquè sinó no hi cap tot el material que te de transportar. 

Per tal d’aconseguir-ho han aplicat diferents mètodes, ja que es la primera vegada que els hi 

pasa, d’aquesta manera, podran escollir el millor mètode per tal de poder resoldre-ho han 

posteriors ocasions. 

Els mètodes que s’utilitzen son: 

4. El veí més proper 

5. Heurística Clarke-Wright 

6. El veí comparat. 

 

Les ciutats que es tenen de visitar des de la ciutat d’inici (Manresa) son: 

• Barcelona 

• Lleida 

• Girona 

• Sitges 

• Igualada 

• Berga 

• Vic 

• Mataró 

• Ripoll 
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El gràfic d’on estan situades és: 

 

Fig. 48 Gràfic 

La matriu de distancies és: 

  Manresa Barcelona Lleida Girona Sitges Igualada Berga Vic Mataro Ripoll 

Manresa x 65,9 115 121 84,3 27,2 49 50,4 81,5 82 

Barcelona 65,9 x 163 103 39,5 68,7 108 71 31,8 107 

Lleida 115 163 x 231 143 96,2 152 161 188 192 

Girona 121 103 231 x 140 148 127 68,4 74 82,4 

Sitges 84,3 39,5 143 140 x 58,1 130 107 71,4 143 

Igualada 27,2 68,7 96,2 148 58,1 x 78,4 78,2 96,5 110 

Berga 49 108 152 127 130 78,4 x 58,6 123 45 

Vic 50,4 71 161 68,4 107 78,2 58,6 x 59,8 38,2 

Mataro 81,5 31,8 188 74 71,4 96,5 123 59,8 x 95,2 

Ripoll 82 107 192 82,4 143 110 45 38,2 95,2 x 
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5.2.1 Resolució amb el mètode del veí més proper “vecino mas cercano”  

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas es: 

Manresa � Igualada  � Sitges �Barcelona� Mataró �Vic� Ripoll�Girona� Lleida�Berga 

La distancia total del recorregut es: 

1. Manresa � Igualada     27.2 Km 

2. Igualada � Sitges    58.1 Km 

3. Sitges �Barcelona   39.5 Km 

4. Barcelona �Mataró   31.8 Km 

5. Mataró �Vic    59.8 Km 

6. Vic � Ripoll    38.2 Km 

7. Ripoll�Girona    82.4 Km 

8. Girona�Lleida    231 Km 

9. Lleida�Berga    152 Km 

Total:     720 Km 

El esquema gràfic del recorregut es: 

 

Fig. 49 Exemple gràfic veí més proper 

 

 



Estudi del problema de la ruta òptima i la seva aplicació a una empresa de distribució de la 
Catalunya Central 

 

  Pàgina 

98 
 

  

5.2.2. Resolució amb l’Heurística de Clarke-Wright aplicada al resultat 

del veí més proper. 

El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas es: 

Manresa � Igualada  � Sitges �Barcelona� Mataró � Girona�Ripoll� Vic�Lleida�Berga  

La distancia total del recorregut es: 

1. Manresa � Igualada     27.2 Km 

2. Igualada � Sitges    58.1 Km 

3. Sitges �Barcelona   39.5 Km 

4. Barcelona �Mataró   31.8 Km 

5. Mataró� Girona   74 Km 

6. Girona�Ripoll    82,4 Km 

7. Ripoll�Vic    38,2 Km 

8. Vic�Lleida    161 Km 

9. Lleida�Berga    152 Km 

Total:     664,2 Km 

El esquema gràfic del recorregut es: 

 

Fig. 50 Exemple gràfic del veí més proper més Clarke-Wright 
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5.2.3. Resolució amb el mètode del veí comparat. 

El mètode ha estat resolt mitjançant la utilització del programa informàtic creat. 

Per tal d’obtenir el recorregut els passos a seguir han estat: 

1. Introducció de dades a la taula Excel 

 

 
 

 

2. Passar les dades a txt (guardar-ho en format texto (MS-DOS)) 

 

3. Executar el programa. 

 

 

 
 

 

Nom del programa  Nom de l’arxiu de dades 
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4. Obtenir el resultat 
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El recorregut a seguir per tal de resoldre el cas es: 

Manresa �Vic �Ripoll �Girona �Mataró �Barcelona �Sitges �Igualada � Lleida� Berga 

La distancia total del recorregut es: 

1. Manresa � Vic     50.4 Km   

2. Vic �Ripoll     38,2 Km   

3. Ripoll �Girona     82,4 Km   

4. Girona �Mataró    74 Km    

5. Mataró �Barcelona    31,8 Km    

6. Barcelona �Sitges    39,5 Km   

7. Sitges �Igualada    58,1 Km   

8. Igualada � Lleida    96,2 Km   

9. Lleida� Berga     152 Km   

Total:      622,6 Km 

El esquema gràfic del recorregut es: 

 

Fig. 51 Exemple del veí comparat 
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5.2.4. Comparació dels resultats del problema obert 

 

Resultat del veí més proper  Resultat veí més proper + Heurística 

de Clarcke  Wright 

                      

 Total: 720 Km      Total: 664,2 Km 

 

Resultat del vei comparat 

 

 Total: 622,6 Km 
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Dels resultats obtinguts amb els mètodes que s’han escollit, podem veure que el recorregut 

que dona el mètode del veí més proper seria el menys òptim. Si se li aplica l’heurística de 

Clarcke Wright, fa que millori bastant el resultat i s’obtingui una ruta millorada. 

El mètode del veí comparat, dona un bon resultat,  molt millor  que el del mètode del veí més 

proper i més òptim que el mètode del veí més proper més Clarcke Wright.  

Com a conclusió, es pot dir que el vei comparat en comparació a altres mètodes de rapida 

resolució es un bon mètode heurístic  però que el resultat que s’obte no es el millor. Millora el 

recorregut amb una mica més d’inversio de temps. 
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6.ESTUDI ECONÒMIC 

Es suposa per a l’empresa Bota S.L. que realitza els dos trajectes proposats als exemples 

treballats anteriorment. 

Amb el de tipus tancat, l’empresa utilitzava el recorregut del veí més proper, amb un cost total 

de 773km i amb l’aplicació del mètode del veí comparat el cost total es redueix a 615,2 km, és 

a dir una diferencia total de 157,8 km cada viatge. 

Amb el tipus obert, l’empresa utilitzava el recorregut del veí més proper amb l’heuristica de 

Clarke-Wright amb un cost total de 664,2 km i amb el veí comparat el cost total es redueix a 

622.6 km, és a dir, 41,6 km cada viatge. 

L’empresa realitza aquets dos trajectes un cop a la setmana durant tot l’any que suposa un 

total de 52 viatges per cada tipus de trajecte. 

L’estudi econòmic calculat ens mostra l’amortització del projecte respecte un cop aplicat el 

mètode: 

 
Diferencia(km/recorregut) consum per km(l/km) preu(€/l) cost(€/recorregut) 

Recorregut tancat 157,8 0,22 1,29 44,78 

Recorregut obert 41,6 0,22 1,29 11,81 

total  199,4 
  

56,59 

 

Cost projecte = 15.930,00 € 

Estalvi per setmana amb els trajectes proposats = 56,59 € 

Numero de setmanes per amortitzar el projecte= 282 setmanes, que fan un total de 5,41 anys 

 

 

Cal dir que aquest estalvi es per nomes 2 trajectes setmanals. Una empresa que hi dediqui la 

seva jornada laboral a la repartició amortitzaria molt mes ràpid el cost del projecte. 
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7. IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

En aquest projecte l’impacte mediambiental s’ha volgut posar en un punt clau de l’estudi. Es 

considera que el transport és un fenomen clau que contribueix al canvi climàtic. Així dons el 

que es tracta és d’utilitzar com menys millor el transport d’automoció ( furgoneta, camió,...). 

La base d’aquest projecte és arribar a reduir els trajectes trobant rutes optimés que intentin 

millorar rutes  ja donades o crear directament la millor ruta. En resum: arribar a reduir 

recorreguts. 

La diferencia entre un recorregut més llarg  a  un recorregut més curt per al medi ambient 

només  pot ser  beneficiaria. Una ruta més optima comporta a una  reducció de la 

contaminació atmosfèrica, un problema que esta molt considerat en l’actualitat.  

Com a conseqüència més directa de l’ús del nostre mètode aplicat al software creat és la 

següent: 

Si un recorregut es més curt, el consum de combustible es menor i per tant, l’emissió de gasos 

també es menor els vehicles cremen combustibles fòssils que son emesos pel sistema 

d’escapament.  Son els gasos més perjudicant. D’entre aquets  es poden distingir quatre de 

principals: 

1. Hidrocarburs 

2. Òxid de nitrogen(NOx) 

3. Monòxid de carboni(CO) 

4. Diòxid de carboni (CO2) 

Normas europeas sobre las emisiones para turismos (categoría M1*), en g/km     

Tipo Fecha CO HC HC+NOx NOx PM 

Diésel 

Euro I† Julio de 1992 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - 0.14 (0.18) 

Euro II, IDI Enero de 1996 1.0 - 0.7 - 0.08 

Euro III Enero de 2000 0.64 - 0.56 0.50 0.05 

Euro IV Enero de 2005 0.50 - 0.30 0.25 0.025 

Euro V Septiembre de 2009 0.50 - 0.23 0.18 0.005 

Euro VI (propuesto) Septiembre de 2014 0.50 - 0.17 0.08 0.005 

Gasolina 

Euro I† Julio de 1992 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - - 

Euro II Enero de 1996 2.2 - 0.5 - - 

Euro III Enero de 2000 2.30 0.20 - 0.15 - 

Euro IV Enero de 2005 1.0 0.10 - 0.08 - 

Euro V Septiembre de 2009 1.0 0.10 - 0.06 0.005b 

Euro VI (propuesto) Septiembre de 2014 1.0 0.10 - 0.06 0.005 

Fig.52 Quadre d’emissions 
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8. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest projecte hem vist que el problema de l’agent viatger es un problema NP-

complet, això vol dir que es molt difícil d’aconseguir la solució optima amb un temps raonable 

ja que hi ha moltes opcions diferents i tot i que el càlcul d’elles no es complicat, la suma de 

calcular tots els resultats possibles fa molt elevat el temps final. 

S’han cercat i analitzat els diferents mètodes que existeixen per a la resolució del problema 

però no n’hi ha cap que sempre doni la solució optima excepte el mètode  un per un que 

calcula totes les opcions possibles i l’algorisme de Dijkstra que si que busca rutes més curtes 

entre dos punts, les troba, sense l’obligació de passar per tots els punts plantejats. 

Dels diferents mètodes cercats, també s’han trobat heurístiques que el que fan es millorar el 

resultat obtingut amb els algorismes que fan que millori considerablement els recorreguts 

obtinguts. Un exemple seria l’heurística de Clarke-Wright que elimina els encreuaments 

(passar dos cops pel mateix lloc). 

Per fer més complet el projecte, s’han creat dos tipus d’algorismes que calculen dos tipus de 

problemes possibles que es poden trobar: 

• Un en que la ciutat inicial coincideix amb la ciutat final. 

• L’altre on la ciutat final es coneguda i diferent a la ciutat inicial. 

Per crear el sistemes de rutes dissenyats s’han establert amb la combinació i millora de 

l’heurística del veí més proper i el principi de la cerca tabú. Utilitzen la combinatòria simple i a 

partir de la memòria del que ja s’ha calculat, amb una petita modificació(augmenta poc el 

número de càlculs realitzat en proporció a la quantitat de punts), i fa que s’obtinguin resultats 

que normalment son més òptims(com a mínim iguals), que els obtinguts amb els mètodes 

base. Aquets mètodes s’anomenen el veí comparat. 

S’ha dissenyat un problema amb l’objectiu de comparar el mètode creat amb alguns mètodes 

ja existents per tal de verificar si el que s’havia previst es complia amb els dos casos. 

En el primer cas el mètode del veí comparat no obté la ruta més optima, tot i que si que 

millora el cost del veí més proper, però comparat amb l’heurística de ramificació ( de llarga 

implementació), empitjora, però si al mètode del veí comparat se li aplica l’heurística de 

Clarcke-Wright dona la solució optima i el temps empleat es menor. 

En el segon cas el mètode del veí comparat tampoc obté la ruta optima però si que obté la 

millor ruta trobada tot i que amb el resultat del veí més proper s’ha aplicat l’heurística de 

Clarcke-Wright. 

S’ha determinat mitjançant les comprovacions obtingudes que el mètode del veí comparat no 

dona sempre la solució optima però si una solució molt pròxima a aquest valor. També hem 

vist que aplicant heurístiques de millora, hi ha moltes més possibilitats que el resultat obtingut 

sigui el més òptim. Amb això hem vist que el que s’havia previst es compleix. 
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Alhora de realitzar el software per a la facilitació de la implantació del mètode del veí 

comparat s’ha pogut observar que amb els casos amb molts punts a visitar l’entrada de dades 

era un procés de fàcil equivocació. Per això el que sa volgut fer es facilitar l’entrada de dades al 

programa fet i fer la versió que sigui més visual, amb l’entrada de dades amb un full Excel amb 

la visualització dels possibles errors d’escriptura, i la mostra en el propi resultat dels valors 

introduïts per a possibles correccions. 
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