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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ EN ALGORISMES DE RESOLUCIÓ DEL 
TSP 

 

2.1. INTRODUCCIÓ 

 

 Actualment existeixen molts algoritmes de resolució aproximada per a resoldre 

problemes d’optimització com el TSP. En aquest apartat es descriuran i classificaran les 

tècniques heurístiques y metaheurístiques que es consideren com capaces de donar 

una solució suficientment bona en un temps de càlcul raonable (segons Yepes[5]). 

 Dintre del grup de les tècniques metaheurístiques s’inclouen les bio-heurístiques 

com aquelles que relacionen un fenomen biològic amb les bases de construcció de 

l’algorisme. 

 

 Normalment, s’engloben totes les tècniques heurístiques i metaheurístiques amb 

el nom d’optimització heurística. 

 

 Las tècniques heurístiques són mètodes senzills que amb poc temps de càlcul 

proporcionen solucions satisfactòries a un problema donat mitjançant algoritmes 

específics amb procediments tal com els mètodes constructius. Aquestes tècniques 

exploren les característiques pròpies d’un problema per a buscar solucions 

satisfactòries. Per tant, són algoritmes que difícilment es poden aplicar a un problema 

diferent de pel que varen ser dissenyats. 

 

 En canvi, les tècniques metaheurístiques fan referència a mètodes generals, 

aplicables a amplis conjunts de problemes, que simulen estratègies emprades per la 

naturalesa (cas dels bio-heurístics) o conceptes basats en la intel·ligència artificial 

(funcionament del cervell, mecànica estadística), i que serveixen per guiar el 
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funcionament de les tècniques heurístiques més simples i, concretament, s’anomenen 

metaheurístiques en els problemes de transports. 

 

 Per aquestes tècniques heurístiques es troben dos tipus de problemes de 

combinatòria: aquells en què el temps de càlcul augmenta exponencialment amb el 

tamany del problema i aquells en què el temps de càlcul només augmenta 

polinòmicament amb el tamany del problema. 

 

 Els problemes que pertanyen al segon grup s’anomenen de classe P (cost de 

computació polinòmic) i es considera que es poden resoldre eficientment. No obstant, la 

majoria dels problemes d’enginyeria pertanyen a la classe NP (cost no polinòmic), com 

és el cas de TSP amb un tamany del espai de recerca = (n-1)!/2 si la matriu de 

distàncies és simètrica[4]. El que vol dir que per a 10 ciutats tenim 181440 

combinacions i solucions possibles. 
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2.2. TÈCNIQUES HEURÍSTIQUES 

 

 Aquest tipus d’algorismes d’aproximació consisteixen en un contjunt de 

procediments simples, sovint basats en el sentit comú, que es suposa oferiran una bona 

solució, no té perquè ser l’òptim, a problemes difícils. 

 

 S’utilitzen normalment per a problemes sense mètode exacte de resolució. A 

més, quant les dades de partida són aproximacions la solució no seria mai exacte i els 

heurístics fan una bona solució amb un estalvi de temps, memòria i espai. Per altra 

banda, permeten una major flexibilitat d’incloure altres factors que no han estat 

considerats a l’esquema teòric. 

 

 Aquest tipus d’algorismes s’anomenen heurístiques, del grec heuriskein, que vol 

dir trobar, paraula no gaire afortunada, ja que el que fan els mètodes és buscar, no 

trobar[8]. Descartades primer per poc rigor matemàtic, poc a poc es van anar obrint 

camí, sobretot a partir de la meitat dels anys setanta amb la proliferació de resultats en 

el camp de la complexitat computacional. 

 

 Una possible forma de definir aquest mètodes és com a “procediments simples, 

sovint basats en el sentit comú, que es suposa que oferiran una bona solució (no 

necessàriament l’òptim) a problemes difícils, d’una forma fàcil i ràpida” (Díaz, 96 [5]). 

 

 Alguns avantatges d’aquestes heurístiques respecte a les tècniques que 

busquen solucions exactes són que, en general, permeten una major flexibilitat en la 

gestió de les característiques del problema. Per exemple, en els algorismes heurístics 

no sol ser gaire dificultós substituir les funcions lineals per no lineals. A Més, 

generalment, ofereixen més d’una solució, amb la qual cosa s’amplien les possibilitats 

d’elecció de qui decideix, sobretot quan existeixen factors no quantificables que no 

s’han pogut afegir al model però que també han de ser considerats. 
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 Les tècniques heurístiques es poden classificar per: Mètodes constructius, de 

descomposició, de reducció, de manipulació i de recerca local. 

 

2.2.1. Heurístiques de construcció 

 

 Es tracta d’afegir gradualment components individuals a la solució, fins que 

s’obté una opció viable. Com exemple d’aquest tipus trobem l’algoritme “Greedy” que 

construeix pas a pas la solució buscant el màxim benefici per cada etapa. 

 

2.2.2. Heurístiques de descomposició 

 

 Basat en el principi de “divideix i guanyaràs”, fragmenta el problema en altres 

més petits. De tal manera que quan resolem tots els problemes petits obtenim la solució 

global. Ens trobem que de vegades el procés segueix una resolució en cascada, és a 

dir, que la solució de uns són les dades pels següents, mentre que trobem altres on 

cada problema petit és independent de l’anterior. 

 

2.2.3. Heurístiques de reducció 

 

 Aquests mètodes simplifiquen el problema tractant de distingir alguna 

característica que presumiblement ha de tenir la solució òptima. 

 

2.2.4. Heurístiques de manipulació del mòdel 

 

 Es simplifica el model teòric per trobar els valors de les variables de decisió amb 

major facilitat, deduint, a partir d’aquests, la solució del problema original. 
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2.2.5. Heurístiques de recerca local 

 

 Són mètodes de recerca iterativa de l’entorn d’una solució. Aquest entorn està 

format per les opcions generades per una alteració de la solució actual. Mitjançant 

aquests moviments es passa iterativament d’una solució a una altra sempre i quan no 

es compleixi un determinat criteri de terminació. 

 

 Per tant, un procediment de recerca local queda perfectament definit al 

especificar un moviment i el criteri de selecció d’una solució dintre de l’entorn. 

 

 Es poden definir diferents estratègies per seleccionar una nova solució. Un dels 

més simples és prendre un conjunt de valors de les variables de decisió que millori la 

solució actual. L’algoritme es para quan no pot millorar la solució. Aquesta solució no té 

perquè ser l’òptim i es d’esperar que encara menys sigui l’òptim global. 

 L’altre gran inconvenient d’aquesta tècnica heurística és la dependència de la 

solució inicial. 
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2.3. TÈCNIQUES METAHEURÍSTIQUES 

 

 El disseny de les estratègies generals que serveixin per guiar a las heurístiques 

es fa des dels anys 80 i rep el nom de tècniques metaheurístiques. 

 

 Encara que existeixen diferències apreciables entre els distints mètodes 

desenvolupats fins al moment, tots ells tracten d’intensificar la recerca i diversificar-la 

per permetre sortir d’òptims locals. 

 Aquestes estratègies es poden classificar en tres grans conjunts, veure figura 1, 

segons Victor Yepes [3]: recerca seqüencial per entorns, algorismes evolutius i xarxes 

neuronals. Les primeres generalitzen la recerca seqüencial per entorns, de manera que 

un cop començat el procés, es recorre una trajectòria de una solució a una altra veïna 

fins que aquest procés finalitza. En el segon grup s’inclouen els procediments que 

actuen sobre poblacions de solucions, evolucionant cap a generacions de major 

qualitat. El tercer grup el constitueixen les xarxes neuronals. 

 

 
Figura 1. Classificació tècniques metaheurístiques actuals segon Yepes [3]. 



 
 

Alejandro Monzó Faus 

 

Tesina: “Bio-Heurístics en optimització” 14

 

Aquesta classificació seria insuficient per aquelles tècniques metaheurístiques 

híbrides que utilitzen, en major o menor mesura, estratègies de diversos grups. Aquest 

és el nostre cas, doncs proposem una estratègia que simula un comportament biològic 

amb uns algorismes evolutius, concretament els algorismes genètics. 

 

2.3.1. Recerca seqüencial per entorns 

 

La idea fonamental de les estratègies metaheurístiques basades en la recerca 

per entorns es la degradació estratègica de les opcions que milloren las del seu veïnat 

per assolir un nou òptim relatiu. 

 

La estratègia decideix la possibilitat de que la nova solució degradi a l’anterior, i 

per tant, puguem sortir d’un òptim local. No obstant, aquestes tècniques presenten dues 

debilitats significatives (Rochat i Taillard, [6]). En primer lloc, la millora de l’òptim local 

s’aconsegueix ajustant molt finament els paràmetres de recerca. En segon lloc, aquests 

mètodes precisen d’un elevat esforç computacional. 

 

 A mode d’exemple, un procediment de recerca per entorns es podria formular 

com una solució inicial seguida de una seqüència d’eleccions d’una solució de l’entorn 

de la solució actual mentrestant no es compleixi el criteri de parada. 

 

 Normalment la solució inicial es construeix seguint un mètode que sigui fàcil i 

ràpid. Les estratègies es caracteritzen per el principi de parada seleccionat: per 

exemple, una heurística de descens termina en el moment que no es possible la 

millora; mentre que un determinat número de iteracions marca el final a una recerca 

tabú. 
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 Les decisions més compromeses de les metaherístiques de recerca per entorns 

són la definició del moviments i estratègia de la solució. A continuació s’enumeren 

algunes de les més emprades en l’optimització combinatòria: 

 

- Recerca seqüencial sense reinicis: 

o Cristal·lització simulada (Simulated Annealing). 

o Algorismes basats en umbrals (com el “Diluvi Universal”) 

o Recerca Tabú (Tabu Search) 

o Algorismes de destrucció i reconstrucció 

- Recerca seqüencial amb reinicis múltiples: 

o GRASP (Greedy randomized adaptative search procedure) 

o Sistema de colònia de formigues (ACS) 

o Recerca local guiada 

o Recerca local iterada 

o Recerca en entorns variables 

 

 Cal esmentar que altres estratègies descrites posteriorment, basades en 

l’evolució de poblacions de solucions, aprofiten moltes vegades la recerca per entorns 

com a part del seu funcionament. 

 

2.3.1.1. Recuit Simulat 

 

 El Recuit Simulat com a tècnica heurística utilitza conceptes originalment extrets 

de la mecànica estadística. Per exemple, el procés del recuit és, segons Aarts [9], “un 

procés tèrmic per a obtenir estats de baixa energia en un sòlid mitjançant un procés de 

bany tèrmic”. El procés físic del recuit estova primer un sòlid mitjançant el seu 

escalfament a una temperatura elevada i després es va refredant per a que les 

partícules es vagin recol·locant i arribar a un estat d’equilibri tèrmic si la velocitat de 

refredament és prou baixa. 
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 Si el refredament es produeix massa ràpidament, el sòlid pot arribar a estats 

meta-estables en lloc de l’estat fonamental. Aquests estats meta-estables, en no ser 

estats de mínima energia, tenen defectes en forma d'estructures d’alta energia. En 

contraposició, en l’estat fonamental les partícules formen retícules perfectes i el sistema 

té el nivell energètic més petit possible. 

 

 L’evolució d’un sòlid en el bany tèrmic pot ser simulat mitjançant l’algoritme de 

Metropolis, basat en les tècniques de Monte Carlo. En aquest algorisme, l’equilibri 

tèrmic a una determinada temperatura s’aconsegueix mitjançant la generació de gran 

nombre de transicions, utilitzant la distribució Boltzmann per a descriure l’equilibri 

tèrmic. De forma resumida, les regles per a passar d’un estat a un altre són les 

següents: primer de tot, seleccionem un candidat a solució; si el cost és menor que la 

millor solució fins al moment, s’accepta; si el cost és major, només s’accepta amb una 

probabilitat que depèn de la temperatura del procés i de la diferència de costos entre 

ambdues solucions. Si el candidat no s’accepta, es selecciona un altre candidat i es 

repeteix el procés. 

 

 Aplicat al TSP, es fan equivaldre els estats del sistema amb les solucions del 

problema, l’energia de l’estat amb el criteri d’avaluació de les solucions (ex:distància 

mínima de la ruta), l’estat fonamental amb la solució òptima i els estats meta-estables 

amb els mínims locals. Per la seva part, el paper de la temperatura el durà a terme un 

paràmetre de control. 

 

 El recuit simulat pot ser vist com un procés iteratiu d’algoritmes de Metropolis 

que es van executant amb valors decreixents del paràmetre de control (temperatura). 

Conceptualment, és un mètode de recerca per entorns, en que el criteri d’elecció són 

les regles de transició de l’algorisme de Metrópolis: l’algoritme selecciona aleatòriament 

un candidat entre els que componen l’entorn de la solució actual; si el candidat és el 

millor, s’accepta; si no, s’accepta amb una certa probabilitat. Podem trobar una 
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descripció completa a la bibliografia relacionada, com per exemple, en Robusté et al 

[10]. 

 

 L’aleatorietat de la selecció de la següent solució s’ha dissenyat per tal de reduir 

la possibilitat de veure’s atrapat en un òptim local. S’ha demostrat, i és un dels grans 

avantatges del mètode, que el procés convergeix asimptòticament cap a la solució 

òptima amb probabilitat 1. És a dir, que sempre s’arribarà a la solució òptima, encara 

que sigui després d’infinites iteracions. 

 

2.3.2. Algorismes evolutius 

 

Ara treballem amb una població de solucions. Aquesta població pot evolucionar 

cap a individus de major aptitud si existeixen mecanismes de reproducció i/o mutació. 

Aquests mecanismes poden ser de creuament d’informació entre vàries solucions 

noves i/o existents, o simplement una reproducció individual quan al conjunt se li 

valoren criteris de supervivència per selecció. 

 

 Per tant, aquests algorismes els podem classificar en dos tipus: amb i sense 

creuament d’informació. Dintre del primer grup ens trobem les estratègies evolutives 

(evolutions estrategies) on la població es divideix en subconjunts i es recombinen per 

donar una sèrie de descendents. Cada fill és sotmès a una mutació i els més aptes són 

finalment escollits per formar la nova població. Com que els pares no s’inclouen en la 

generació següent poden tenir una nova generació amb pitjors aptituds que l’anterior 

(backtrack) obtenint així un moviment interessant per sortir d’òptims locals. 

En el segon grup troben els algorismes genètics (Genetc Algorithms), la recerca 

dispersa (Scatter search), el reencadenament de trajectòries i els algorismes memètics. 

 

Dintre dels algorismes amb creuament d’informació cal destacar el algorismes 

genètics. Aquests simulen la supervivència i reproducció mitjançant l’informació que 
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incorporen els seus cromosomes. Un nou individu es genera a partir de l’acció de dos 

mecanismes fonamentals: el creuament, que combina part del patrimoni genètic de 

cada progenitor, i la mutació que suposa una modificació d’aquesta informació. La nova 

població, o descendència, serà diferents als pares però mantindrà part de les seves 

característiques. Si els fills hereten bones aptituds dels seus pares, la seva probabilitat 

de supervivència serà major que aquells altres que no las tinguin. 

També és freqüent afinar la probabilitat de creuament i mutació de la població en 

tractament segons l’importància d’aquest processos. 

La mutació es un procés que permet obtenir una nova generació amb pitjors aptituds 

que l’anterior (backtrack) i per tant ens permet sortir d’un òptim local. 

 

2.3.2.1. Algorismes genètics 

 

 Els algorismes genètics són tècniques basades en la mecànica de la selecció 

natural i la genètica. La seva estructura s’ha dissenyat basant-se en un intent 

d’abstracció artificial de la selecció pròpia de la naturalesa, amb l’esperança que així 

s’aconsegueixin èxits similars en relació a la capacitat d’adaptació a un ampli nombre 

d’ambients diferents. És a dir, els algoritmes genètics són flexibles i d’àmbit general, i 

poden ser aplicats a gran nombre de problemes. 

 

 En els organismes biològics, l’informació hereditària es transmet a través dels 

cromosomes que contenen la informació de tots aquests factors, és a dir, els gens, que 

a més estan composats d’un determinat nombre de valors. Diversos organismes 

s’agrupen formant una població i aquells que millor s’adapten són els que més 

possibilitats tenen de sobreviure i reproduir-se. Alguns dels supervivents són 

seleccionats per la natura per a creuar-se i així produir una nova generació 

d’organismes. Esporàdicament, els gens d’un cromosoma poden sofrir lleugers canvis 

(les denominades mutacions). 
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 Amb aquests conceptes bàsics, ja podem definir els algorismes genètics: per 

norma general, els valors són binaris o representen una ruta de ciutats (cas TSP), que 

tindran correspondència amb els gens. Els cromosomes representen, doncs, la població 

de solucions. En realitat, els cromosomes no són més que tires de bits, i en la seva 

forma més simple, un organisme pot estar format per un sol cromosoma. 

 

 Les tres operacions abans esmentades (reproducció, creuament i mutació) han 

estat freqüentment utilitzades en aquest tipus d’algorismes. Un algorisme genètic senzill 

podria utilitzar operacions de reproducció, creuament i mutació a una població i generar 

nous organismes de forma iterativa. El procés de reproducció es guia a través d’una 

funció que medeix el grau d’adaptació del cromosoma, essent el procés de selecció del 

cromosoma per a reproduir dependent dels valors que aquesta funció li assigni: per 

valors grans, grans probabilitats de selecció i supervivència. Els membres de la nova 

generació de cromosomes són novament emparellats aleatòriament. 

 

 Mitjançant l’operació de creuament s’intercanvien gens entre la parella. Una 

forma senzilla de fer-ho consisteix en dividir cadascuna de les dues tires de bits en 

dues sub-tires i després canviar els valors de les dues sub-tires, obtenint així dos nous 

cromosomes d’una nova generació. Les mutacions consisteixen en alterar un bit d’un 

cromosoma (de 0 a 1 i al revés), amb una probabilitat relativament petita. Tot aquest 

procés es va repetint fins que algun criteri de finalització es compleixi. 

 

 Els algorismes genètics, almenys en les seves versions més clàssiques, 

manipules l'informació en tires de bits. Mentre que la majoria de metaheurístics generen 

una solució simple a cada iteració, els algorismes genètics treballen sobre una població 

de solucions, generant-ne una nova a cada iteració. Generalment, són neutrals al 

context i no consideren ni exploten l'informació del problema dins el procés. La 

generació de noves solucions és, doncs, aleatòria per definició. Els algoritmes genètics 

utilitzen una elecció per atzar per guiar la recerca, repetint durant un llarg nombre 
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d’iteracions operacions molt simples que donen lloc a un volum massiu de solucions, 

dins de la recerca de les que es consideren bones solucions. 

 

2.3.3. Xarxes neuronals 

 

Les xarxes neuronals varen sorgir com un símil del cervell humà, concretament 

com un sistema de processament de l’informació altament complexa, no lineal i en 

paral·lel. 

 

 El primer model artificial de neurona (McCulloch i Pitts, [7]) consistia en un 

dispositiu no lineal multientrada amb interconnexions ponderades. 

 

Aquestes xarxes tenen una gran capacitat de càlcul per presentar una estructura 

distribuïda i paral·lela de processament massiu i per la seva habilitat d’aprendre. 

Actualment s’estan adaptant per al seu ús en una varietat de d’aplicacions comercials 

militars i tecnològiques, que van des del reconeixement de patrons fins a l’optimització i 

la planificació. 

 

 


