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4.- Algorismes 
 

Durant els anys 80 i principi dels 90, els millors algorismes exactes per  la 
resolució del CVRP utilitzaven “lower bounds” obtinguts de relaxacions 
Lagrangianes o generació de columnes. Després, els avenços en la descripció 
polièdrica del CVRP permeten que els mètodes “Branch-and-Cut” donin millors 
resultats. De totes maneres, alguns problemes de 50 clients, proposats fa mes 
de 30 anys encara no s’han pogut resoldre amb les tècniques conegudes. 
 
A la bibliografia tenim una revisió dels algorismes exactes per a la resolució del 
VRP. 
 
Els mètodes exactes necessiten massa temps per a resoldre problemes grans. 
Per aquest motiu s’han desenvolupat mètodes heurístics, que no busquen la 
solució òptima al problema sinó que estudien l’espai de solucions possibles, 
trobant-ne de sub-òptimes. És doncs molt important l’algorisme que s’utilitzi, no 
només pel temps de resolució sinó per la qualitat de la solució final. 
 
Segons Gilbert Laporte podem classificar els heurístics en 3 grups i els meta-
heurístics en 6 grups. 
 
Heurístics: 
 

• “Constructive heurístics” construeixen de forma gradual una solució 
factible, controlant el cost d’aquesta. Un exemple és Clarke and Wright 
(1964). 

• “Two-phase heurístics” descomponen el problema en dues components 
naturals, divisió dels vèrtex en rutes factibles i construcció de la ruta amb 
la possibilitat de tornar endarrere. Podem subdividir-los en dues classes: 
cluster-first, route-second i route-first, cluster-second. En el primer cas 
dividim els vèrtex en rutes factibles i construïm les rutes desprès, en el 
segon cas fem una ruta per tots els vèrtex i la dividim en trams segons 
rutes factibles. Un exemple son Gillet and Miller (1974) i Fisher and 
Jaikumar (1981). 

• “Improvement methods” intenten millorar qualsevol solució factible 
intercanviant alguna seqüència d’arcs o de vèrtex entre diferents rutes. 
En trobem un exemple a Thompson and Psaraftis (1992).  

 
Més tard, ell mateix (Gilbert Laporte) dona una nova classificació: 
 

• Estalvis (Clarke and Wright, Operations Research, 1965) 
• “Sweep” (Gillett, Miller, Operations Research, 1974) 
• Cluster first, route second (Fisher, Jaikumas, Networks, 1981) 
• Intra-route improvement methods (TSP heurístics) 
• Inter-route improvement methods (λ-interchanges, Osman, 1993; 

Cycling exchanges, Thompson and Psaraffis, 1993; edge 
exchange schemes, Kindervater and Savelsbergh, 1997; ejection 
chains, XU and Nelly, 1996; Rego and Roucairol, 1996; Rego, 
1998; very large neighbourhood search, Ergun et al., 2003) 

• SERR (De Franceschi, Fischetti, Toth, working paper, 2004). 
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Meta-heurístics: 
• Simulated Annealing (SA) 
• Deterministic Annealing (DA) 
• Tabu Search (TS) 
• Genetic Algortihms (GA) 
• Ant Systems (AS) 
• Neural Networks (NN) 

 
Els tres primers algorismes (SA, DA i TS) comencen d’una solució inicial xt i en 
la iteració t, converteixen xt en xt+1, del conjunt de solucions veïnes N(xt) de xt, 
fins que algun criteri de parada es satisfà. Si f(xt) és el cost de xt, aleshores 
f(xt+1) no ha de ser necessàriament menor que f(xt). És important evitar els 
cicles.  
 
GA examina a cada iteració una població de solucions, on cada població es 
derivada de les precedents mitjançant mecanismes de combinació de les 
millors solucions i eliminació de les pitjors. 
 
AS és un mecanisme que crea noves solucions utilitzant informació obtinguda 
de les solucions de les anteriors iteracions. 
 
TS, GA i AS son mètodes que guarden informació de solucions anteriors per 
crear les noves solucions. 
 
NN és un mecanisme que gradualment ajusta les solucions fins que obtenim 
una solució factible. 
 
En concret, per al problema VRP, Fisher et al. (1992) classifica en tres grups 
els mètodes de resolució de VRP: 
 
• Heurístics simples basats en cerques locals i SWEEP (desenvolupats als 

anys 60 i 70) 
• Heurístics basats en programació matemàtica, que aproximen el VRP amb 

assignacions generalitzades i definint problemes de particions. 
• Optimització exacta i intel·ligència artificial (Simulated Annealing, Tabu 

Search, Ant System i Genetic Algorithms) 
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4.1.- Clarke & Wright. 
 

 Aquest mètode es basa en el concepte de guany obtingut en connectar nodes. 
L’enunciat del problema es tradueix com trobar les rutes de visita d’una sèrie de 
m punts mitjançant n vehicles d’idèntica capacitat, on no podem trigar a 
recórrer una ruta més d’un temps determinat i on la longitud total sigui mínima. 
 
És un dels algorismes heurístics que dona millors resultats. 
 
Definim estalvi (s) com el guany obtingut en unir dos nodes i formar una ruta, te 
la següent forma: 

),(),(),( 00 jijiij nndnndnnds −+=                     (4.1) 
on 
ni i nj són els nodes a connectar 
n0 és el dipòsit 
 
Els passos a seguir son: 
 
1. Calcular el cost de visitar tots els nodes de forma individual, on cada ruta va 

del dipòsit al node i torna al dipòsit. 
 
2. Calcular els estalvis de connectar tots els nodes dos a dos, obtenint la 

matriu d’estalvis. 

 
Figura 16.- Unió de dos nodes per formar una ruta única 

 
3. Ordenar els estalvis de major a menor, (a cada estalvi tenim associat un 

parell de nodes). 
 
4. Realitzar el següent bucle (per tots els parells de la llista d’estalvis ordenada 

de major a menor estalvi): 
 

4.1. Si cap dels dos nodes pertany a cap ruta creem una ruta nova. 
 
4.2. Si algun dels dos nodes pertany a alguna ruta i no és extrem no fem res. 

 
4.3. Si només un dels dos nodes pertany a alguna ruta i és extrem, afegim el 

node a la ruta (sempre que no es superin les restriccions de capacitat i 
temps). Si es superen les restriccions no fem res. 

 
4.4. Si tots dos nodes pertanyen a alguna ruta i son extrems connectem les 

rutes (sempre que no es superin les restriccions de capacitat i temps). 
Si es superen les restriccions no fem res. 
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D’aquesta manera obtenim les diferents rutes que connecten tots els nodes. 
 
A continuació veurem un exemple. Tenim les següents dades: 
 
Coordenades. 
 

Punt Coordenada x (km) Coordenada y(km) Demanda (tones) 
1 14 40 3 
2 10 83 2,7 
3 27 60 0,9 
4 67 80 1,2 
5 80 57 0,8 
6 90 93 2,6 

 
Restriccions. 

Capacitat 6 tones. Temps de parada 1,5 hores.
Factor de correlació de la distancia euclidià 1,20. Velocitat mitja 60 km/h. 

Temps màxim de ruta 12 hores. Coordenades dipòsit (0,0). 
 
L’esquema és el següent: 
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Figura 17.- Punts de lliurament 

 
 
Calculem els vectors d’estalvis. 
 

Ordre Arc Estalvi (km)
1 4,6 248,8 
2 5,6 228,3 
3 4,5 211,4 
4 2,6 158,9 
5 2,4 157 
6 3,4 150,5 
7 3,6 148,9 
8 2,3 144,9 

Ordre Arc Estalvi (km) 
9 3,5 133,1 
10 2,5 128,6 
11 1,3 101,2 
12 1,2 99,3 
13 1,4 96,4 
14 1,6 95 
15 1,5 86,9 
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Apliquem ara l’apartat 4 a cada parell de nodes de la columna anterior.  
 

Ordre Arc Ruta Volum Temps
1 4,6 Ruta 1: 4,6 ok ok 
2 5,6 Ruta 1: 4,6,5 ok ok 
3 4,5 Res   

1
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x 
  (1)          (2)             (3) 
 

Ordre Arc Ruta Volum Temps 
4 2,6 Res   
5 2,4 Excés de capacitat i de temps No No 
6 3,4 Ruta 1: 3,4,6,5 ok ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (4)      (5)             (6) 
 

Ordre Arc Ruta Volum Temps 
7 3,6 Res   
8 2,3 Excés de capacitat i de temps No No 
9 3,5 Res   
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Ordre Arc Ruta Volum Temps 
10 2,5 Excés de capacitat i de temps No No 
11 1,3 Excés de capacitat i de temps No No 
12 1,2 Ruta 2: 1,2 ok ok 
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          (10)     (11)      (12) 
 

Ordre Arc Ruta Volum Temps 
13 1,4 Res   
14 1,6 Res   
15 1,5 Excés de capacitat i de temps No No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (13)      (14)         (15) 
 
Obtenim la següent solució. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18.- Punts de lliurament i rutes òptimes 
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4.2.- Simulated Annealing 
 

“Simulated annealing” o “recuit simulat” va ser creat per S. Kirkpatrick, C. D. 
Gelatt and M. P. Vecchi, i per V. Černý (1983). És l’analogia d’un sistema 
termodinàmic, que generalment va d’un estat desordenat, de molta energia, a 
un estat més ordenat, de menys energia. La funció objectiu correspon a 
l’equació de l’energia, i l’estat d’equilibri al mínim global de la funció objectiu. 
Inicialment, un sistema termodinàmic comença amb un nivell d’energia E i una 
temperatura T. Mantenint constant la temperatura introduïm pertorbacions a la 
configuració inicial i observem les variacions en l’energia. Si la variació és 
favorable l’acceptem, si no ho és l’acceptem amb el factor de probabilitat de 
Boltzmann e(-dE/T).  
 
La probabilitat d’acceptació és doncs la següent: 

)exp( 12

T
ccp −

=               (4.2) 

 
Repetim el procés per la mateixa temperatura fins aconseguir bons valors, 
reduint la temperatura. Repetim el procés a temperatura constant, fins 
aconseguir bons valors. Després, reduïnt la temperatura repetim el procés, fins 
que es refreda el problema.  
 
Aykin (1995) proposa una eina computacional per a la localització òptima de p 
hubs i la assignació de n nodes a aquests hubs basada en aquest algorisme. 
Anomena a l’algorisme “Simulated Annealing Based Greedy-Interchange 
Heuristic” (SAGI) i s’articula en dues fases diferenciades: la construcció d’una 
solució inicial i el procés de refinament d’aquesta solució inicial. 
 
Solució inicial 
 
L’algorisme parteix d’una configuració inicial en la que es considera que cada 
node pot actuar com a hub. En aquesta configuració, es considera per cada 
hub l’increment que es tindria en funció dels costos si aquest no existís i la 
carrega es consolides en un altre hub. D’aquesta manera l’algorisme tanca el 
hub que provoca un increment de la funció de costos menor. 
 
Es repeteix el procés de forma iterativa reassignant els nodes assignats 
anteriorment al hub clausurat als altres hubs, fins que ens quedem amb p hubs 
al territori. 
 
Procés de millora 
 
Aquest procés de l’algorisme tracta de realitzar modificacions de la solució 
actual entre el conjunt de hubs i el conjunt de nodes que no son hubs. Per 
determinar quan és rendible el canvi de hub (d’un node k amb un node r), 
s’utilitza una funció que n’avalua l’estalvi. 
 
El procés comença actualitzant l’assignació dels hubs, de manera que si el cost 
de la solució obtinguda és millor es guarda, si és pitjor és manté igual. El 
paràmetre de control T s’obté especificant la probabilitat de no examinar un 
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intercanvi per aquells casos en que la funció d’estalvi indica un increment del 
100 δ% en el valor de la solució objectiu. Això és: 
 

( ) ( )δυδ rebuigPrebuigP =         (4.3) 
 
El paràmetre de control s’actualitza de la següent manera: 

( )( )δ
δ
rebuigP

T
−

−
=

1ln
        (4.4) 

 
Ernst i Krishnamoorthy (1998) desenvolupen algorismes heurístics basats en 
camins mínims per la localització dels hubs, que de forma iterativa situen les 
terminals a diferents localitzacions potencials, avaluant en tot cas el camí 
mínim d’accés als punts de servei. Aquestes metodologies generen un alt 
esforç per enumerar totes les solucions potencials, de fet, únicament es 
recomanen per problemes de mida reduïda. 
 
El mètode del “Recocido Simulado” és molt conegut en la literatura 
d’optimització combinatòria degut a la seva facilitat d’implementació en moltes 
situacions i per proporcionar solucions relativament bones sense consumir un 
temps de càlcul excessiu. El seu desenvolupament teòric es pot consultar a 
Collins et al. (1988), on es detallen les particularitats bàsiques de la seva 
aplicació en la localització de hubs. En primer lloc es realitza una solució inicial 
escollint de forma aleatòria entre el 10% i el 90% dels nodes com a hubs, la 
resta de nodes s’assignen a aquests hubs. Posteriorment, per determinar y 
explorar el domini més proper de la solució, es defineixen 6 tipus de transicions 
de la solució actual sempre que no violin les condicions de capacitat: 
 

• Relocate Hub. Canvia la localització d’un hub a un altre node de forma 
aleatòria. 

• Reallocate Node. Canvia l’assignació d’un node que no és hub (escollit 
de forma aleatòria) a un altre cluster. Si el cluster conté únicament aquell 
node, es permet assignar el node a un altre cluster i eliminar el cluster 
actual. 

• New Hub. Crea un nou cluster amb un sol node que fa de hub. 
• Merge Clusters. Unim dos clusters escollits de forma aleatòria per mitjà 

de l’assignació de tots els nodes d’un cluster al hub de l’altre cluster. 
• Split Cluster. Es divideix un cluster en dos clusters, per mitjà de 

l’assignació d’alguns dels nodes del cluster original a un node que no era 
hub i que ho és en el nou cluster. 

• Swap Nodes. Canvia les assignacions de dos nodes que no son hubs de 
diferents clusters. Cada node s’assigna al hub de l’altre node. 

 
A cada transició associem una probabilitat d’execució, de forma que es tinguin 
més repeticions d’aquells moviments que no impliquen una creació o destrucció 
de clusters. Degut a que el Recocido Simulado” no explora tot el conjunt de 
solucions, es repeteix 10 vegades l’heurístic sobre solucions inicials diferents. 
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4.3.- Tabu Search 
 

Mètode creat per Glover l’any 1986, (amb l’article “future paths for integer 
programing and links to artificial intelligence. Computers and Operations 
Research”. on el descriu com un “meta-heurístic superposat a un altre heurístic”. 
Es poden trobar detalls a Glover (1989), Glover (1990), Hertz et al. (1997), 
Glover and Laguna (1997) i Gendreau (2003). 
 
Tabu search va ser creat observant el comportament humà. En les mateixes 
condicions, una mateixa persona actuarà diferent en diferents ocasions, 
aquesta aleatorietat pot causar error, però també pot ser beneficiós i causar 
una millora. Tabu search funciona de la mateixa manera, permet al sistema 
evolucionar cap a solucions pitjors, allunyant-se del mínim, estudiant així tot 
l’espai de solucions possibles i superant els mínims locals. Per evitar repetir 
configuracions recents (i evitar així fer cercles) es crea una llista tabú, que 
prohibeix algun moviment si s’ha realitzat en alguna de les iteracions anteriors. 
Hi ha algunes situacions en que es pot trencar aquesta regla, per exemple, 
quan la solució a la que hem arribat és la millor solució factible trobada fins 
aleshores. 
 

1. El mètode explora l’espai de solucions transformant la solució xt trobada 
a la iteració t en la solució xt+1 d’un subconjunt de solucions veïnes de xt, 
N(xt). No és necessari que xt+1 sigui millor que xt, de manera que 
necessitem un mecanisme que impedeixi l’aparició de bucles d’un 
conjunt de solucions.  

2. No podem enregistrar totes les solucions trobades, així que enregistrem 
alguns atributs de les θ ultimes en una llista tabú. Qualsevol atribut de la 
llista no pot ser repetit en la iteració actual. Anomenem aquest 
mecanisme “short term memory”.  

3. També implementem una intensificació i una diversificació. La 
diversificació ens assegura que el procés no quedarà restringit a una 
part de l’espai de solucions, enregistra els moviments realitzats en el 
passat i penalitza els moviments realitzats de forma sovint, l’anomenem 
“long term memory”.  

4. La intensificació consisteix en una cerca exhaustiva al voltant de les 
millors solucions conegudes. 

 
Elements de Tabu Search: 

• “Neighbourhood structures” 
Hi ha dues estructures principals per generar N(x), la primera, anomenada “λ-
interchanges” per Osman (1991, 1993) que consisteix en l’intercanvi de λ 
clients entre dues rutes. La segona, anomenada “ejection chains” per Rego and 
Roucairol (1996), que actua normalment en més de dues rutes alhora. 
 
A “λ-interchanges", restringim el valor de λ a 1 o 2 per reduir el numero de 
possibilitats. 
 
A “ejection chains” cal escollir un numero de rutes i moure els vèrtex de forma 
cíclica, de la ruta 1 a la 2, de la 2 a la 3, etc. Fan λ intercanvis en més de dues 
rutes. 
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Figura 19.- Opció 1 d’ejection chains 

 

 
Figura 20.- Opció 2 d’ejection chains 

 
Tenim dues possibilitats en la creació del conjunt de solucions veïnes 
mitjançant ejection chains: 
 

o “Multi-node exchange process” que manté un nombre constant de 
nodes en cada ruta. 

 
Figura 21.- Situació inicial (abans de multinode exchange process) 

 

 
 

Figura 22.- Situació final (després de multinode exchange process) 
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o “Multi-node insert process” que pot reduir o augmentar el numero 
de rutes. 

 
 

Figura 23.- Situació inicial (abans de multinode insert process) 
 

 
 

Fig 24.- Situació final (desprès de multinode insert process) 
 

També s’accepten solucions no factibles, però associades a una funció de 
costos que reflexa quan infactibles són. Trobem exemples de funcions de 
costos en Nancy (2000), Les Cahiers (2002), Scheuerer S. (2006), Brandao 
(2005) 
 

 Nancy (2000) loadt

t

i
SStz ⋅+⋅+= ∑

=
21

0
ρρ  

 Les Cahiers (2002) )()()()(' xDxQxCxC ⋅+⋅+= βα  
 Scheuerer S. (2006) np )1( δα +⋅=  

 Brandao (2005) [ ]∑
=

⋅+=
r

l

ilicC
1

)()( ρ  

 
Aquesta última és la més interessant, el cost de les rutes no factibles 
s’incrementa amb )(il⋅ρ , on ρ és el coeficient de penalització i l(i) l’excés de 
carrega de la ruta i. Cal ajustar els paràmetres.  Brandao utilitza 1=ρ , però la 
multiplica per 2 si en les 10 darreres iteracions totes les solucions son 
infactibles. 
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• “Short term memory” 
Per evitar l’aparició de bucles, es prohibeixen moviments ja fets en alguna de 
les θ iteracions anteriors. Taillard suggereix que s’esculli θ dins d’un interval 
conegut de forma aleatòria, segons una funció de distribució discreta uniforme, 
però podem utilitzar un valor fix de θ. 
Hi ha la possibilitat de trencar la regla de la llista tabú, quan una solució és la 
millor trobada fins aleshores s’accepta. 
 

• “Long term memory” 
Aquesta idea va ser proposada per Glover (1986) i millorada per Taillard (1992). 
Per diversificar la cerca, la majoria dels TS implementen penalitzacions als 
moviments realitzats de forma freqüent. Aquesta penalització s’afegeix al cost 
de la solució segons tres factors: 
 

o La freqüència del moviment fins aleshores. 
o Un factor en funció de les dades del problema, com per exemple 

n1/2. 
o Un factor d’escala. 
 

A la pràctica, la implementació d’aquest mecanisme és efectiva i 
computacionalment barata.  

 
• “Intensification” 

La intensificació consisteix en accentuar la cerca a les regions amb més 
possibilitats de contenir un mínim, aquelles regions al voltant de les millors 
solucions obtingudes fins aleshores. Rochat and Taillard (1995) van idear un  
mecanisme anomenat “Adaptative Memory” i és probablement l’eina 
d’intensificació més poderosa per TS. És una població de bones solucions 
trobades durant el procés de cerca, que, similar al que fem als Algorismes 
Genetics, es combinen per trobar noves solucions. Si el valor és millor que el 
del pitjor de la població, s’intercanvien.  
 
A continuació comentarem les 10 TS aplicacions de l’algorisme més famoses, 
fent èmfasis als seus punts més innovadors. 
 

1. Osman’s algorithm (1991, 1993) 
Proposa el concepte de “λ-interchanges”, fent servir en aquesta 
implementació λ=2. Va provar dues estratègies en la selecció del conjunt 
de solucions veïnes, “best admisible” (BA) i “first best admisible” (FBA). 
A la primera es tria la millor solució no tabú, en la segona es tria la millor 
admissible que millori la solució anterior si existeix, sinó es tria la millor 
admissible. La segona produeix solucions sensiblement millors que la 
primera, però és més lenta. No utilitza “long term memory” ni esquemes 
d’intensificació. 
 

2. The Gendreau, Hertz and Laporte Taburoute algorithm (1994) 
Obtenen les solucions veïnes movent un node d’una ruta a una altre ruta 
que contingui un node proper al desplaçat. Un cop reinsertat es fa una 
reoptimització del recorregut. Introdueixen el concepte de penalització (si 
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la ruta es infactible), reajusten els paràmetres cada 10 iteracions. 
S’aplica un esquema de diversificació i dos d’intensificació. 
 

3. Taillard’s algorithm(1993) 
Utilitza un mecanisme d’un intercanvi, sense reoptimització. Molt similar 
al Taburoute, explicat anteriorment. De forma periòdica es reoptimitzen 
les rutes mitjançant l’algorisme exacte de Volgenant and Jonker (1983). 
En un sistema pla divideix la regió en cercles centrats al dipòsit, 
estudiant cada regió per separat i canviant els límits de les regions de 
forma periòdica per introduir diversificació. És un dels algorismes més 
efectius per VRP. 
 

4. The Rochat and Taillard Adaptative Memory Procedure 
S’utilitza com un post-optimitzador, com un mètode d’intensificació. 
 

5. The Xu and Kelly algortihm (1996) 
Utilitzen una reoptimització periòdica, accepten solucions infactibles 
(amb coeficient α = 1) i utilitzen “long term memory”.  S’emmagatzema 
un conjunt de millors solucions, i s’aplica l’algorisme a aquest conjunt, 
generant-ne de millors que son introduïdes al conjunt. 
 

6. The Rego and Roucairol algorithm (1996) 
Utilitzen “ejection chains” entre n rutes. S’accepten rutes que violen la 
restricció de capacitat. 
 

7. Rego’s Flower algorithm (1998) 
Elimina arcs i en genera de nous, tant els arcs dins de les rutes com els 
arcs que les connecten als dipòsits. Utilitza “long term memory” i 
diversificació,  el coeficient de penalització és constant i de valor n . 
 

8. The Toth and Vigo granular tabu search algorithm(1998) 
És similar a “Adaptative Memory Procedure” de Rochat and Taillard. La 
idea es eliminar de forma definitiva arcs llargs que no apareixen en cap 
de les millors solucions. 
 

9. The Barbarosoglu and Ogur algorithm (1999) 
Es defineix el conjunt de solucions veïnes mitjançant λ-intercanvis, es 
post-optimitzen les rutes i les solucions són sempre factibles. No hi ha 
diversificació. 
 

10. The Unified Tabu Search Algorithm of Cordeau, Gendreau, Laporte and 
Mercier(1997) 
Utilitza la mateixa estructura de solucions veïnes de Taburoute i “long 
term memory”, però difereix de Taburoute en que apliquen l’algorisme a 
una única solució inicial i en que no utilitza intensificació. Permet 
solucions intermitges infactibles i en recalcula els coeficients a cada 
iteració. 
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4.4.- Ant System 
 

Bullheimer et al. (1997) es descriu Ant System com un metaheuristic per 
resoldre problemes d’optimització combinatòria. Primer només es feia servir per 
resoldre TSP. 
 
Va ser desenvolupat per Colorni, Dorigo i Maniezzo, i es basa en el 
comportament real de les colònies de formigues que, sent animals quasi cecs, 
son capaços de trobar el camí més curt entre la font d’alimentació i el niu. Les 
formigues poden transmetre’s informació entre elles, quan una fa un recorregut 
de forma aleatòria deixa un rastre de feromones, que és seguit per les altres, 
augmentant-ne la concentració, de manera que més formigues son atretes, 
reforçant els camins que porten al menjar. Al mateix temps, les feromones 
s’evaporen amb el temps, debilitant-se aquells rastres amb menys trànsit. En 
definitiva, és un procés que es caracteritza per una retroalimentació positiva, on 
la probabilitat amb la que una formiga tria un camí augmenta amb el nombre de 
formigues que l’hagin escollit prèviament. 
 
Els Ant System (AS) o Ant Colony Optimization (ACO) son processos iteratius, 
en cada iteració un grup de m formigues construeix m solucions al problema. 
Les formigues construeixen les solucions de manera probabilística, es guien 
per un rastre de feromona artificial i per una informació calculada a priori de 
forma heurística. Quan totes les formigues han construït la solució cal 
actualitzar la feromona en cada arc.  
 
Per evitar estancament en la cerca de solucions s’obliga al rastre de feromones 
a pertànyer a un rang (min, max). En el moment inicial tota la feromona te el 
valor màxim, per afavorir l’exploració de solucions a l’inici. 
 
Pot trobar-se una explicació més exhaustiva a Stützle (1999) i Stützle and Hoss 
(1997). 
 
La següent figura ilustra la propagació de les formigues en l’espai de solucions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 25.- Moviment de les formigues i rastre de feromones. 
 
 



Josep M Salanova (2007). Localització de terminals de consolidació i rutes peddling de repartiment. 40

4.5.- Genetic Algorithms 
 
Els algorismes genètics son un tipus d’algorisme heurístic adaptatiu basat en el 
concepte de l’evolució de Darwin, la supervivència dels més forts. Van ser 
desenvolupats per J. Holland a la universitat de Michigan l’any 1975, mentre 
que la seva utilitat per resoldre problemes complexes es deu a De Jong (1975) i 
Goldberg (1989). Es poden trobar detalls a Mühlenbein (1997) i a Alander 
(2000). 
 
Els algorismes genètics tenen bàsicament 4 etapes: 
 

• Representació. Cal una forma senzilla de representar les rutes i els 
nodes assignats a cada ruta. 

• Selecció. Cal un mecanisme de selecció de les millors solucions, que 
crearan la següent generació. 

• Recombinació. Cal un esquema de combinació dels cromosomes triats 
com a pares per generar els fills. 

• Mutació. Per assegurar que explorem tot l’espai de solucions, mutem els 
cromosomes obtinguts. 

 
Comencem amb una població inicial, on cada solució és un cromosoma. 
Aquesta primera població pot ser generada de forma aleatòria o mitjançant un 
algorisme heurístic (en el segon cas es convergirà més ràpid a la solució 
òptima). Avaluem cada solució per escollir les millors, i mitjançant un 
mecanisme de combinació generem la següent població. El següent pas és 
mutar part de la nova població, introduint un grau d’aleatorietat que evitarà 
convergir en mínims locals. El criteri de parada serà aleshores un numero 
màxim de generacions totals, o de generacions sense millora de l’òptim o si la 
solució obtinguda és satisfactòria. 
 
Representació 
L’aspecte principal dels algorismes genètics es la codificació de la solució, una 
opció és la de convertir-la en forma de bits (treballem amb potencies de 2). En 
el nostre cas, ens interessa una ordenació dels nodes, i és més pràctic utilitzar 
permutacions codificades.  
 
Si tenim el següent esquema de rutes, la codificació és la aquesta: 
 

 
Figura 26.- Rutes de VRP 

 
 
 
 
Ruta 1:    3   2    7 

 
Ruta 2:    4   9    1    10 

 
Ruta 3:    8   6    5 



Josep M Salanova (2007). Localització de terminals de consolidació i rutes peddling de repartiment. 41

Selecció 
Hi ha dos mecanismes de selecció, la ruleta i el torneig.  
La ruleta funciona de la següent manera: 
 

• Sumem el valor de totes les solucions de la població (S) i les ordenem. 
• Escollim de forma aleatòria un numero s entre 0 i S. 
• Escollim el primer membre de la població ordenada, de manera que la 

suma de les solucions anteriors i la seva te un valor s. 
 

 
Figura 27.- Ruleta 

 
D’aquesta manera la probabilitat d’escollir un membre de la població augmenta 
quant més petit sigui el seu cost, tenim la següent expressió: 

                                                 
∑

=

k
k

i
i nota

notaprob         (4.5) 

on la nota és l’invers del cost de la solució. 
  
Al torneig tenim dues poblacions idèntiques ordenades de diferent forma. 
Comparem a cada una de les ordenacions per separat cada parell de 
cromosomes, i ens quedem amb la millor solució. D’aquesta manera donem 
prioritat a les millors solucions, però també donem una oportunitat a les no tan 
bones de sobreviure, si estan al costat d’una pitjor. 
 
Recombinació 
Els operadors de recombinació (“crossover”) no es basen en un intercanvi de 
material genètic entre els pares, sinó que funcionen de la següent manera: un 
dels pares rep un fragment de material genètic (mes precisament una ruta) de 
l’altre i l’introdueix a la seva primera ruta. Després de la inserció, es comproven 
les rutes originals de l’individu que ha rebut la informació i es suprimeixen els 
nodes de la ruta rebuda. Això assegura que el nou cromosoma es coherent, 
sense nodes repetits. 

 
Individu 1    Individu 2 
Ruta 1:   3   2   7   4   Ruta 1:   1   4 
Ruta 2:   9   1   10   Ruta 2:   2   9   3   8   7 
Ruta 3:   8   6   5    Ruta 3:   10 
      Ruta 4:   6   5 
   Descendent 
   Ruta 1:   9   1   10 
   Ruta 2:   4 
   Ruta 3:   2    3    8   7 
   Ruta 4:   6    5 
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Hi ha 4 mecanismes de recombinació, “One-Point Crossover”, “Multi-Point 
Crossover”, “Partially Mapped Crossover” i “Ordered Crossover”. 
A “One-Point” escollim una posició, i intercanviem els cromosomes des 
d’aquella posició. 
 

 
Figura 28.- One-point crossover 

 
A “Multi-Point” escollim més d’una posició, i intercanviem els cromosomes des 
d’aquestes de forma aleatòria. 
 

 
Figura 29.- Multi-point crossover 

 
“Partially Mapped Crossover” 
Es fa servir quan els cromosomes son permutacions codificades ja que 
conserva la posició  de la majoria de gens als dos cromosomes. És un 
mecanisme que modifica gens duplicats, mentre que la resta romandrà a la 
mateixa posició. 
Si partim d’aquests pares. 
 

Pare 1:     H  K  C  E   |   F  D  B   |   L  A  I  G  J 
 

Pare 2:     A  B  C  D   |   E  F  G   |   H  I  J  K  L 
 
Obtenim la següent parella de fills. 
 

Pare 1:     H  K  C  D   |   E  F  G   |   L  A  I  B  J 
 

Pare 2:     A  G  C  E   |   F  D  B   |   H  I  J  K  L 
 
“Ordered crossover” 
Escollim dos punts de tall aleatoris dels cromosomes, i en traiem tots els gens 
escollits per l’intercanvi, mantenint l’ordre de la resta de gens. Intercanviem 
aleshores la part central d’ambdós cromosomes. 
Si partim d’aquests pares. 
 

Pare 1:     H  K  C  E   |   F  D  B   |   L  A  I  G  J 
 

Pare 2:     A  B  C  D   |   E  F  G   |   H  I  J  K  L 
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Obtenim la següent parella de fills. 
 

Pare 1:     K  C  D  B   |   E  F  G   |   L  A  I  J  H 
 

Pare 2:     A  C  E  G   |   F  D  B   |   H  I  J  K  L 
 
 
Mutació 
Consisteix en modificar alguns gens de forma aleatòria d’alguns individus, per 
assegurar diversitat (ens assegurem que s’estudia tot l’espai de solucions). 
Hi ha 4 formes generals de mutació: 
 

• Intercanvi: Escollim dos nodes (clients) i els intercanviem, els nodes 
poden pertànyer a rutes diferents. 

• Inversió: Escollim una sub-ruta i la invertim. 
• Inserció: Escollim un node i l’inserim en una altre ruta. La ruta on 

l’inserim es tria de forma aleatòria i és possible crear un nou itinerari 
partint d’aquest node. 

• Desplaçament: Escollim una sub-ruta i la inserim en una altre ruta. 
També podem crear una nova ruta partint de la sub-ruta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


