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4. IMPLEMENTACIÓ INFORMÀTICA 

 

La programació del nou bio-heurístic està feta amb el llenguatge c++ i amb l’ajut 

del programa “easea”. Aquest programa permet la introducció del codi específic de la 

inicialització de la població, del creuament i de la mutació per, mitjançant la llibreria EO 

(evolving objects), crear un fitxer amb el codi font i compilar el seu executable 

corresponent. 

 

Tant la llibreria EO [12] com el programa easea [13] són de lliure disposició sota 

la GPL – General Public License del programari lliure. 

 

 La descripció d’aquest algoritme consta de quatre parts ben diferenciades: 

– l'inicialització del genoma o primera població d’abelles 

– El creuament, on la “passionària” transmet la informació a la següent generació 

– La mutació: pertorbació generada a qualsevol abella de la població. 

– Avaluació, on es valora la qualitat de la població actual. 
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4.1. INICIALITZACIÓ DEL GENOMA 

 

Per crear la població inicial cal generar genomes, tractats com vectors, on cada 

component del vector sigui diferents als anteriors. A més per garantir una població 

inicial arbitrària aquesta construcció del vector es realitza amb la funció aleatòria 

“random”. 

 

 Per garantir aquesta no duplicitat de les ciutats a visitar creem un vector auxiliar 

on la posició de cada component serà cadascuna de les ciutats disponibles. Aquest 

vector l’omplirem de zeros inicialment i uns quan la ciutat sigui visitada. Així anirem 

construint el vector ruta o genoma tot comprovant que la ciutat sortida aleatòriament no 

hagi estat ja emprada. Perquè això funcioni cal modificar el 0 corresponent d’aquesta 

taula auxiliar per un 1 en la posició de la ciutat utilitzada. 

 

Veiem el codi de la generació de la població: 

 
for (i=0;i<SIZE;i++) tabla[i]=0; 

 

 for (i=0;i<SIZE;i++) { 

   ciudad=random(0,SIZE-i); 

 //   cout << "ciudad" << i << " = " << ciudad << endl; 

   int g=0; 

   while (g<=ciudad) { 

 

     if (tabla[g]) ciudad++; 

   g++; 

    } 

 

   Genome.x[i]=ciudad; 

   tabla[ciudad]=1; 

} 
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 Al tractar-se d’una part del codi a introduir dintre del programa “easea” veiem que 

la definició de variables no és necessària per segons quines variables que ja estan 

definides de forma global o formen part de la llibreria EO, com el vector Genome.x[]. 

 

 Per millorar aquest primer genoma aleatori es realitza un recuit simulat. El cor del 

recuit simulat és l’analogia amb la termodinàmica, concretament amb la manera en que 

els líquids es congelen i cristal·litzen, o els metall es refreden i recouen[. A altes 

temperatures, les molècules d’un líquid es mouen lliurement respectant-se les unes 

amb les altres. Si el líquid es refreda lentament, la mobilitat tèrmica es perd. Els àtoms 

són freqüentment capaços de alinear-se i formar un cristall pur que és completament 

ordenat en una distància de fins a billons de vegades el tamany d’un sol àtom en totes 

les direccions. Aquest cristall és l’estat de mínima energia del sistema. Lo 

impressionant és el fet que per un refredament lent la naturalesa trobi aquest estat 

mínim d’energia. De fet, si el metall líquid és refredat ràpidament no arriba a aquest 

estat sinó que més aviat arriba a un estat policristal·lí o amorf tenint més energia. 

 

 Així doncs, la essència del procés és el refredament lent, permetent un temps 

ampli per la redistribució dels àtoms alhora que perden mobilitat. Aquest és definició 

tècnica de recuit i és essencial per garantir que s’assoleix un estat de poca energia. 

 

 A pesar que la simulació no és perfecte, la optimització natural es distribueix 

segons la probabilitat de Boltzmann, 

 

Prob (E) ~= exp (-E/kT) 

 

i expressa la idea que un sistema en equilibri tèrmic a temperatura T té la seva energia 

probabilísticament distribuïda al llarg tots els diferents estats d’energia E. Inclús a 

temperatures baixes i ha una possibilitat, encara que molt petita, d’un sistema tenint alta 

energia. Per tant, hi ha una corresponent possibilitat que el sistema surti d’un òptim 

local per arribar a un millor, més global, òptim. El valor k (constant de Boltzmann) és 
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una constant de la naturalesa que relaciona temperatura i energia. És a dir, el sistema 

algunes vegades podrà ascendir i altres descendir, però a menor temperatura, menor 

probabilitat de pujades significatives. 

 

 En 1953, Metropolis et al[15], incorporaren aquest principi a càlculs numèrics. 

Desprès d’oferir diverses opcions, una simulació termodinàmica fou escollida per 

canviar la configuració d’un sistema de l’energia E1 a l'energia E2 amb una probabilitat 

p=exp[-(E2-E1)/kT]. S’observa que si E1<E2, aquesta probabilitat és més gran que la 

unitat; en aquest cas se li assigna arbitràriament una probabilitat p=1, i per tant el 

sistema sempre pren aquesta opció. Aquest esquema general de sempre prendre un 

descens d’energia mentre algunes vegades prendre un ascens, és conegut com 

l’algorisme de Metropolis. 

 

 Per utilitzar l’algorisme de Metropolis per finalitats no termodinàmiques s’han de 

definir els següents elements: 

 

1. Una descripció d’una possible solució o configuració. 

2. Un generador de canvis aleatoris en la configuració. Aquests canvis són les 

opcions presentades al sistema. 

3. Una funció objectiu E (analogia de l’energia) per minimitzar. 

4. Un paràmetre de control T (analogia de la temperatura) i un temporitzador del 

recuit (annealing scheadule) que indiqui com es va refredant la temperatura, 

quants canvis aleatoris es permeten en cada esglaó de temperatura i quan dura 

cada esglaó. 

 

 Pel problema del TSP el recuit simulat està plantejat de la següent manera: 

1. Configuració. Les ciutats estan numerades i=0...N-1 i cadascuna té les seves 

coordenades (xi,yi) i una matriu de distàncies simètrica dist[i][j]=dist[j][i]. Una 

configuració o solució és una permutació qualsevol N-1 nombres, interpretada com 

l’ordre en el qual es visiten les ciutats 
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2. Generador de canvis: Un conjunt de canvis és proposat per Lin [18]. Els moviments 

consisteixen en dos tipus: 

a) Una secció del camí es treu i es reposa amb les mateixes ciutats però visitades 

en ordre invers. 

b) Una secció del camí es treu i es reposa entre dos ciutats en un altra lloc de la 

ruta escollit aleatòriament. 

3. Funció Objectiu: La distància total del viatge: 
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4.Temporitzador del recuit. S’agafen les recomanacions de Robusté et al[10]. La 

temperatura inicial del ordre de: 

NdTINI *=  

On d és la mitjana de les distancies entre dos punts, dij, dels N punts. 

 

 El procés del recuit finalitza quan s’arriba a la temperatura que és petita 

comparada amb el nivell de precisió desitjat. Determinat aquest nivell de precisió 

podrem deduir els esglaons necessaris si cada esglaó reduïm la temperatura en un 

factor entre 0,9 i 0,99. 

 

 Si agafem una probabilitat final d’acceptar un canvi de 0.01% per una precisió de 

1 unitat de espai obtenim una temperatura inicial de: 

te
1

0001.0
−

= ; y per tant, 10857.0=FINT  

 En quant al valor reductor de la temperatura, FACTR, s’ha emprat el recomanat 

per Stephen Chen igual a 0,96. Per tant el nombre de esglaons de temperatura es pot 

calcular com: 

)log(
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 S’utilitzen el paràmetres recomanats en Press et al.[16], concretament un 

número màxim de iteracions per cada esglaó, nover=100*N i un número màxims de 

canvis realitzats, nlimit =10*N. 

 

 El valor de la temperatura final és molt important. Teòricament, t deuria reduir-se 

fins a 0, però a la pràctica la recerca convergeix per lo general al seu òptim local final 

bastant abans d’aquest valor nul de la temperatura. Per tant, si la temperatura de 

parada es fixa molt baixa, es gasta molt temps de recerca en les fases finals, que 

segurament seria millor aprofitar-ho en temperatures superiors. Pel contrari, si la 

temperatura final es fixa en un valor molt alt, és possible que la recerca no assoleixi mai 

cap òptim local. 

 

 Per tant, per un exemple teòric de 16 ciutats equidistants disposades en un 

quadrat de costat 8 unitats tindríem els següents paràmetres del temporitzador: 

39.251635.6* === NdTINI  

10857.0=FINT  y FACTR=0.96 

133
)96.0log(

)
39.25

10857.0log(

)log(

)
*

log(
===

FACTR
Nd

T

ESGLAONS

FIN

 

 

 Veiem a continuació el codi emprat per aquest cas teòric: 

 
int tabla[SIZE]; 

int ciudad,ciudad1,ciudad2; 

int HijoTrans[SIZE],HijoRev[SIZE]; 

double dist1,dist2,t,dd; 

double TFACTR=0.96; 

 

for (i=0;i<SIZE;i++) tabla[i]=0; 

 

 for (i=0;i<SIZE;i++) { 
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   ciudad=random(0,SIZE-i); 

//   cout << "ciudad" << i << " = " << ciudad << endl; 

   int g=0; 

 

   while (g<=ciudad) { 

 

     if (tabla[g]) ciudad++; 

   g++; 

    } 

 

   Genome.x[i]=ciudad; 

   tabla[ciudad]=1; 

// cout << "genoma" << i << " = " << Genome.x[i] << endl; 

 } 

 

for (i=0; i<SIZE-1;i++) { 

    dist1=0; 

    ciudad1 = Genome.x[i]; 

    ciudad2 = Genome.x[i+1]; 

    dist1 += dist[ciudad1][ciudad2]; 

  } 

  ciudad1 = Genome.x[SIZE-1]; 

  ciudad2 = Genome.x[0]; 

  dist1 +=dist[ciudad1][ciudad2]; 

 

 

// Ahora ya tengo el random construido lo mejoro con recocido simulado 

 

 

int nover = 100*SIZE; 

int nlimit=10*SIZE; 

t = 25.39476; 

// Pruebo con 150 escalones de temperatura 

 

 for (int g=1;g<=150;g++) { 
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   int nsucc=0; 

   int nback=0; 

 

   for (int k=1;k<=nover;k++) { 

 

// Intento ahora un cambio de un segmento aleatorio. 

 

do { 

     i=random(0,SIZE); 

 

     j=random(1,SIZE-i); 

     } while (j<2 || j==(SIZE-1)); 

 

//     cout << "i,ciudad1,j,ciudad2 =" << i << ";" << Genome.x[i] << ";" << j 

<< ";" << Genome.x[i+j] << endl; 

 

bool idec=tossCoin(0.5); 

int posHijo=random(1,SIZE-j); 

//  cout << "posHijo = " << posHijo << endl; 

 

if (idec == 0) { 

  if (posHijo<=i) { 

//    cout << "ciudad3_trans = " << Genome.x[posHijo-1] << endl; 

    for (h=0;h<posHijo;h++) HijoTrans[h]=Genome.x[h]; 

    for (h=posHijo;h<(posHijo+j+1);h++) HijoTrans[h]=Genome.x[i+h-posHijo]; 

    for (h=(posHijo+j+1);h<SIZE;h++) { 

 if (h-j-1<i) HijoTrans[h]=Genome.x[h-j-1]; 

 else HijoTrans[h]=Genome.x[h];} 

  } 

  if (posHijo>i) { 

//    cout << "ciudad3_trans = " << Genome.x[posHijo+j] << endl; 

    for (h=0;h<i;h++) HijoTrans[h]=Genome.x[h]; 

    for (h=i;h<posHijo;h++) HijoTrans[h]=Genome.x[h+j+1]; 

    for (h=posHijo;h<(posHijo+j+1);h++) HijoTrans[h]=Genome.x[i+h-posHijo]; 

    for (h=(posHijo+j+1);h<SIZE;h++) HijoTrans[h]=Genome.x[h]; 

  } 
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  for (i=0; i<SIZE-1;i++) { 

    dist2=0; 

    ciudad1 = HijoTrans[i]; 

    ciudad2 = HijoTrans[i+1]; 

    dist2 += dist[ciudad1][ciudad2]; 

  } 

  ciudad1 = HijoTrans[SIZE-1]; 

  ciudad2 = HijoTrans[0]; 

  dist2 +=dist[ciudad1][ciudad2]; 

 

       dd=dist2-dist1; 

//       cout << "dd[" << k << "," << g << "]=" << dd << endl;       

       if (dd<0) { 

 nsucc++; 

 for (h=0;h<SIZE;h++) Genome.x[h]=HijoTrans[h]; 

 dist1=dist2; 

       } 

       if (dd>0 && tossCoin(exp(-dd/t))) { 

//  cout << "dd[" << k << "]=" << dd << endl; 

//  cout << "temperatura step[" << g << "]=" << t << endl; 

//  cout << "probabilidad aceptada[" << k << "]=" << (exp(-dd/t)) << endl; 

 nback++; 

 for (h=0;h<SIZE;h++) Genome.x[h]=HijoTrans[h]; 

 dist1=dist2; 

        } 

 

} else { 

  if (posHijo<=i) { 

//    cout << "ciudad3_rev = " << Genome.x[posHijo-1] << endl; 

    for (h=0;h<posHijo;h++) HijoRev[h]=Genome.x[h]; 

    for (h=posHijo;h<(posHijo+j+1);h++) HijoRev[h]=Genome.x[i+j-h+posHijo]; 

    for (h=(posHijo+j+1);h<SIZE;h++) { 

 if (h-j-1<i) HijoRev[h]=Genome.x[h-j-1]; 

 else HijoRev[h]=Genome.x[h];} 

  } 
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  if (posHijo>i) { 

//    cout << "ciudad3_rev = " << Genome.x[posHijo+j] << endl; 

    for (h=0;h<i;h++) HijoRev[h]=Genome.x[h]; 

    for (h=i;h<posHijo;h++) HijoRev[h]=Genome.x[h+j+1]; 

    for (h=posHijo;h<(posHijo+j+1);h++) HijoRev[h]=Genome.x[i+j-h+posHijo]; 

    for (h=(posHijo+j+1);h<SIZE;h++) HijoRev[h]=Genome.x[h]; 

  } 

 

  for (i=0; i<SIZE-1;i++) { 

    dist2=0; 

    ciudad1 = HijoRev[i]; 

    ciudad2 = HijoRev[i+1]; 

    dist2 += dist[ciudad1][ciudad2]; 

  } 

  ciudad1 = HijoRev[SIZE-1]; 

  ciudad2 = HijoRev[0]; 

  dist2 +=dist[ciudad1][ciudad2]; 

 

       dd=dist2-dist1; 

//       cout << "dd[" << k << "," << g << "]=" << dd << endl;       

       if (dd<0) { 

 nsucc++; 

 for (h=0;h<SIZE;h++) Genome.x[h]=HijoRev[h]; 

 dist1=dist2; 

       } 

       if (dd>0 && tossCoin(exp(-dd/t))) { 

//  cout << "dd[" << k << "]=" << dd << endl; 

//  cout << "temperatura step[" << g << "]=" << t << endl; 

//  cout << "probabilidad aceptada[" << k << "]=" << (exp(-dd/t)) << endl; 

 nback++; 

 for (h=0;h<SIZE;h++) Genome.x[h]=HijoRev[h]; 

 dist1=dist2; 

        } 

} 

      if(nsucc>nlimit) break; 

 



 
 

Alejandro Monzó Faus 

 

Tesina: “Bio-Heurístics en optimització” 34

 

/*  cout << "Hijo revertido o transportado" << endl; 

  for (i=0;i<SIZE;i++) { 

    cout << Genome.x[i] << ","; 

   } 

   cout << endl; 

*/ 

     } 

     t *= TFACTR; 

// cout << "Numero de cambios,backtracks (" << g << ") = " << nsucc << "," << 

nback << endl; 

if (nsucc == 0) break; 

} 
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4.2. LA FUNCIÓ CREUAMENT 

 

Aquesta és la funció que més representa el símil amb el comportament biològic 

de la recerca del nèctar per una abella obrera. Així doncs, la primera abella en tornar al 

eixam es la que transmet la seva informació a les restants. 

 

 El primer fill serà el millor de la generació anterior, d’aquesta manera garantim la 

continuïtat de la primera abella en tornar. El segon, es crea a partir de la millor abella i 

una altra qualsevol. De la millor abella, serà de la que heretarà una part, és a dir, sortirà 

per la ruta invertida de la abella que ha tornat primer al eixam. La quantitat de ruta 

heretada és un dels paràmetres que s’analitzen en la sensibilitat dels paràmetres. La 

resta de la ruta que no ha heretat la farà escollint una de les dues següents ciutats de 

cada pare i triant-ne la més pròxima. En cas que ambdues ciutats dels pares ja estiguin 

a la ruta, i per tal de crear fills legals, és a dir, sense ciutats que es repeteixin, es 

cercarà una ciutat aleatòria d'entre les ciutats no visitades. 

 

 Com podem veure al codi, la tècnica de creuament emprada garanteix la 

supervivència del millor gen o abella a cada generació. A més les noves generacions 

tindran un gran o petit grau de la millor abella de la generació anterior segons variï el 

paràmetre de tamany heretat. 

 Es recorda que la quantitat de abelles que són creuades es un percentatge a 

cada generació i aquest valor també s’analitza posteriorment. 

 

 

 El codi és el següent: 

 
int tabla[SIZE]; 

int tabla1[SIZE]; 

int tabla2[SIZE]; 
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int ciudad,ciudad1,ciudad2; 

 

// Un hijo igual que el mejor gen. El otro generado por herencia + menor 

distancia.. 

  for (i=0;i<SIZE;i++) { 

  child1.x[i]=mejor_gen[i]; 

  } 

 

 // Proceso de heredar.. 

 

  int SIZE_heretada = SIZE / 2; 

 

  for (i=0;i<SIZE;i++) { 

    tabla[i]=0; 

    tabla1[i]=0; 

    tabla2[i]=0; 

  } 

 

  for (i=0;i<SIZE_heretada;i++) { 

    child2.x[i] = mejor_gen[SIZE-1-i]; 

    parent1.x[i] = mejor_gen[SIZE-1-i]; 

    parent2.x[i] = mejor_gen[SIZE-1-i]; 

    ciudad = child2.x[i]; 

    ciudad1 = parent1.x[i]; 

    ciudad2 = parent2.x[i]; 

    tabla[ciudad]=1; 

    tabla1[ciudad1] = 1; 

    tabla2[ciudad2] = 1; 

//    cout << "ciudad1 heredada" << i << " = " << ciudad1 << endl; 

//    cout << "tabla1," << ciudad1 << " = " << tabla1[ciudad1] << endl; 

//    cout << "ciudad2 heredada" << i << " = " << ciudad2 << endl; 

//    cout << "tabla2," << ciudad2 << " = " << tabla2[ciudad2] << endl; 

  } 

 

  // Proceso de continuar la ruta random en los dos padres 
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  for (i=SIZE_heretada;i<SIZE;i++) { 

    int R=random(1,(SIZE-i+1)); 

//    cout << "R" << " = " << R << endl; 

    int index=0; 

 

    while (R>0) { 

      if (!tabla1[index]) R--; 

      index++; 

//      cout << "index" << R << " = " << index << endl; 

    } 

 

    parent1.x[i]=index-1; 

    tabla1[index-1]=1; 

  } 

 

  // relleno el padre 2 con random tambien 

 

  for (i=SIZE_heretada;i<SIZE;i++) { 

    int R=random(1,(SIZE-i+1)); 

    int index=0; 

 

    while (R>0) { 

      if (!tabla2[index]) R--; 

      index++; 

    } 

 

    parent2.x[i]=index-1; 

    tabla2[index-1]=1; 

  } 

 

// cout << "crossover......" << endl; 

 

// Ahora ya tengo los dos padres.. creo el hijo 2 por minimas distancias 

// Los mezclo a partir de la ruta no heredada 

 

for (int posHijo=SIZE_heretada;posHijo<SIZE;posHijo++) { 
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  int ciudad_hijo=child2.x[posHijo-1]; 

  int ciudadA=parent1.x[posHijo]; 

  int ciudadB=parent2.x[posHijo]; 

 

  double distA = dist[ciudad_hijo][ciudadA]; 

  double distB = dist[ciudad_hijo][ciudadB]; 

 

  if(distA<=distB) { 

    if (!tabla[ciudadA]) ciudad=ciudadA; 

    else if(!tabla[ciudadB]) ciudad=ciudadB; 

    else { 

      int R=random(1,(SIZE-posHijo+1)); 

      int index=0; 

      while (R>0) { 

        if(!tabla[index]) R--; 

        index++;} 

      ciudad=index-1; 

       } 

  } 

  else { 

    if (!tabla[ciudadB]) ciudad=ciudadB; 

    else if(!tabla[ciudadA]) ciudad=ciudadA; 

    else { 

      int R=random(1,(SIZE-posHijo+1)); 

      int index=0; 

      while (R>0) { 

        if(!tabla[index]) R--; 

        index++;} 

      ciudad=index-1; 

      } 

  } 

child2.x[posHijo]=ciudad; 

tabla[ciudad]=1; 

} 
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/* 

  cout << "Parent1="<< endl; 

  for (i=0; i<SIZE;i++) { 

  cout << parent1.x[i] << ","; 

  } 

  cout << endl; 

 

  cout << "Parent2="<< endl; 

  for (i=0; i<SIZE;i++) { 

  cout << parent2.x[i] << ","; 

  } 

  cout << endl; 

 

  cout << "Child2="<< endl; 

  for (i=0; i<SIZE;i++) { 

  cout << child2.x[i] << ","; 

  } 

  cout << endl; 

*/ 

 

 



 
 

Alejandro Monzó Faus 

 

Tesina: “Bio-Heurístics en optimització” 40

 

4.3. LA FUNCIÓ MUTACIÓ 

 

La mutació s’ha fet en la part del genoma que és heretada de la població 

anterior, és a dir en el percentatge de ruta invertida que copia de la abella que més 

aviat torna al eixam. Això ens garanteix la possibilitat de sortir d’un òptim local trobat 

per la abella que més ràpid torna de la població anterior. 

 

 La mutació consisteix en un intercanvi de dos ciutats en la ruta heretada. 

D’aquesta manera obtenim un nou genoma que no té cap ciutat repetida però que 

d’alguna manera ha canviat la seva ruta i per tant té la possibilitat d’explorar l’espai de 

solucions fora de la localitat establida per la informació transmesa per els progenitors. 

 

El codi és el següent: 
 

int ciudad1,ciudad2; 

 

int SIZE_mutation = SIZE / 2; 

 

int kk1 = random(0,SIZE_mutation); 

int kk2 = random(0,SIZE_mutation); 

 

swap(Genome.x[kk1],Genome.x[kk2]); 

 

// for (int i=0;i<SIZE;i++) { 

//   cout << "genoma mutado" << i << " = " << Genome.x[i] << endl; 

// } 
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4.4. LA FUNCIÓ D’AVALUACIÓ 

 

L’objectiu d’aquest programa és minimitzar la ruta de distància a recórrer pel 

viatger. Per tant la funció d’avaluació, o funció “fitness”, serà la distància total que 

comporta cada ruta. 

L’avaluació dels gens es realitza a cada generació. És a dir, després d’inicialitzar 

els genomes i que un cert percentatge s’hagi creuat i un altre s’hagi mutat, a llavors 

valorem el resultat obtingut. 

El codi d’aquesta valoració: 

 
int ciudad1,ciudad2; 

double fitness=0; 

 

for (i=0; i<SIZE-1;i++) { 

 

  ciudad1 = Genome.x[i]; 

  ciudad2 = Genome.x[i+1]; 

 

 //  cout << "ciudad1 para i=" << i << " = " << Genome.x[i] << endl; 

 //  cout << "ciudad2 para i+1=" << i+1 << " = " << Genome.x[i+1] << endl; 

 

  fitness += dist[ciudad1][ciudad2]; 

 

 //  cout << "distancia a sumar" << " = " << dist[ciudad1][ciudad2] << endl; 

 //  cout << "distancia acumulada" << i << " = " << fitness << endl; 

} 

 

 ciudad1 = Genome.x[SIZE-1]; 

 ciudad2 = Genome.x[0]; 

 

 fitness +=dist[ciudad1][ciudad2]; 

 

//  cout << "fitness total" << " = " << fitness << endl; 
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  if (fitness<mejor_fitness) {  

    mejor_fitness=fitness; 

    for (i=0;i<SIZE;i++) mejor_gen[i] = Genome.x[i]; 

  } 

/* 

cout << "mejor_gen:" << endl; 

for (i=0;i<SIZE;i++) { 

cout << mejor_gen[i] << ","; 

} 

cout <<endl; 

*/ 

 

 Es pot observar que per cada avaluació que fa la compara amb la millor que té 

per quan troba una millor guardar aquella ruta com la ruta de la millor abella i de la qual 

naixerà la següent generació. 

 

 


