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TSP secvenţial vs. paralel folosind  
algoritmii genetici 

Ionuţ BALAN, Ştefan Gheorghe PENTIUC 

 
 

Abstract—This paper aims to emphasize the results obtained 
by using genetic algorithms in traveling salesman problem with 
other classical methods used in the same purpose. The goal is to 
find a minimum path in a given map of towns. To improve the 
results obtained by the genetic algorithm we use a parallel 
implementation of these algorithms (insular algorithm). For the 
parallel solving we use a parallel architecture composed from 7 
computers linked in a network (one master, six slaves). This 
work is structured in following chapters: Introduction, Greedy 
Algorithm, Sequential Genetic Algorithm, Insular Genetic 
Algorithm, Conclusion and Bibliografy 

 
Index Terms—genetic, greedy, offspring, parallel, 

random, speedup 
 

I. INTRODUCERE 

În lucrarea de faţă prezentăm o scurtă descriere a unor 
algoritmi ce pot fi folosiţi în rezolvarea problemei 
binecunoscutei probleme a comis-voiajorului. Pentru găsirea 
unui rezultat optim pentru o matrice de 46 de oraşe, s-au 
folosit 2 algoritmi: un algoritm deterministic (greedy), şi 
algoritmii genetici, atât în varianta secvenţială, cât şi paralelă 
(modelul insular). 

TSP este binecunoscută în literatura de specialitate, fiind 
considerată a fi o problemă NP-completă (Nondeterministic 
Polynomial) [6]. Aici, principalul scop constă în găsirea celui 
mai scurt drum dintre N oraşe diferite, fiind interzisă apariţia 
aceluiaşi oraş  de două ori într-un singur tur. De asemenea, 
oraşul de pornire conincide cu oraşul de sosire. 

Problema TSP este o binecunoscută problemă 
combinatorială [1]. Găsirea celei mai scurte distanţe prin 
parcurgerea celor N oraşe, fără a vizita un oraş de două ori, 
implică construcţia unui ciclu Hamiltonian într-un graf  
neorientat, în care arcele reprezintă distanţele dintre oraşe. 
TSP poate fi considerată una dintre cele mai des rezolvate 
probleme în domeniul calculatoarelor. 
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II. ALGORITMUL GREEDY 

Prima metodă prin care a fost rezolvată problema de faţă 
este una de tip deterministică.  
 

/*Algoritm greedy*/ 
Punct pornire=0 
Cat timp mai exista orase 
  Alege orasul pana la care avem distanta cea mai mica 
  Introduce orasul in vector 
//sfarsit cat timp 
/* sfârşit algoritm      */ 
 
Astfel s-a ales ca punct de pornire nodul 0. Următorul pas a 

constat în selectarea arcului cu dimensiunea cea mai mică, 
acest lucru ducând la determinarea nodului al doilea. În 
acelaşi mod s-a continuat până în momentul în care, în soluţia 
finală, au fost introduse toate nodurile grafului.  

Această metodă are un timp de execuţie nesemnificativ (sub 
o secundă), dar marele dezavantaj oferit de ea este faptul că nu 
oferă o soluţie optimă. Pentru setul de date folosit la intrare 
am obţinut un tur optim de 7041 km. 

 

III. ALGORITMI GENETICI SECVENŢIALI 

Inteligenţa artificială poate fi considerată ca fiind acel 
domeniu al informaticii ce are ca obiectiv proiectarea 
sistemelor înzestrate cu anumite proprietăţi pe care în mod 
obişnuit le asociem inteligenţei umane: înţelegerea limbajului, 
învăţarea, raţionamentul, rezolvarea problemelor, 
demonstrarea teoremelor, etc [2]. 

Un algoritm genetic reprezintă o transpunere in programare 
a unor principii biologice, reprezentând o importantă clasă din 
cadrul metodelor de căutare şi optimizare. 

Aceşti algoritmi se deosebesc de tehnicile tradiţionale de 
căutare prin următoarele caracteristici: 

 optimizarea se face prin extragerea de noi puncte în 
spaţiul de căutare, precum şi exploatarea 
informaţiilor din punctele găsite; 
 au proprietatea de a fi paralelizaţi. Efectul lor este 
echivalent cu o căutare de soluţii multiple din spaţiul 
avut la dispoziţie, fără a testa toate valorile acestui 
spaţiu; 
 sunt algoritmi ai căror soluţii sunt obţinute prin 
aplicarea unor operatori specifici asupra anumite 
valori generate aleatoriu; 
 acţionează asupra mai multor soluţii simultan. 
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Structura acestui algoritm este descrisă în cele ce urmează: 
/*algoritmi genetici secvenţiali*/ 
Initializare populatie 1 
Pentru k de la 1 la numarul de generatii executa 
  Ordoneaza populatia in vederea selectiei celor mai buni 

indivizi 
  Aplica operatorul de incrucisare asupra indivizilor 

selectati 
  Aplica operatorul de mutatie asupra indivizilor selectati 
//sfarsit pentru 
Afisare solutie optima  
/*sfârşit program*/ 
 

Formularea algoritmului este foarte generală, iar 
programatorul trebuie să-şi adapteze propriul model, astfel: 

Populaţia - este, din punct de vedere matematic, mulţimea 
soluţiilor posibile ale problemei [3]. 

De exemplu, pentru cazul în care se modelează o problemă 
de minim (sau de maxim) pentru o funcţie f :Rm →R, atunci 
orice obiect x inclus în R ,(1, 2 , ,... m)reprezintă o soluţie 
posibilă. În consecinţă, în acest caz, orice submulţime P din R 
reprezintă, din punctul nostru de vedere, populaţia unui 
algoritm genetic. 

La rândul său populaţia are anume părţi componente, 
elemente denumite indivizi. Numărul acestora variază în 
funcţie de complexitatea problemei de rezolvat. Indivizii, 
denumiţi şi cromozomi sunt supuşi, în fiecare generaţie 
anumitor transformări (operatorilor genetici). În funcţie de 
calitatea acestor operatori genetici o problemă converge mai 
repede sau mai încet la o soluţie. Toţi cromozomii sunt 
formaţi dintr-un număr egal de gene, elemente ce se modifică 
de la generaţie la generaţie(de la un pas la altul a 
algoritmului). 

Noţiunea de urmaşi (generaţia nouă, off-spring) modelează 
un procedeu de modificare (îmbogăţire) a mulţimii Π [3]. 
Putem înţelege mai bine această situaţie dacă o comparăm cu 
alte metode de calcul. De exemplu, anumite metode numerice 
determină soluţia prin intermediul unui şir de valori (definite, 
eventual, iterativ) ceea ce reprezintă, de asemenea, o situaţie 
de îmbogăţire a unei mulţimi, prin construcţia, succesivă, de 
noi valori. De asemenea, metodele de simulare cunosc 
modalităţi de creare de noi entităţi, adecvate unei anumite 
probleme. 

Modul de generare a urmaşilor depinde, intrinsec, de 
problema modelată, fără să existe un procedeu general. Astfel, 
pentru problema de optimizare a funcţiei f descrise mai sus, 
putem considera că un urmaş provine din alăturarea 
componentelor (trăsăturilor cromozomiale) preluate de la doi 
“părinţi”. Matematic, dacă vom considera doi indivizi: 

(x1, x2,..., xk , xk+1,..., x m) 
(y1, y2,..., yk , yk+1,..., y m) 
atunci, printr-un procedeu inspirat din mecanismul cross-

over, putem imagina doi urmaşi, de forma: 
(x1, x2,..., xk , yk+1,..., y m) 
(y1, y2,..., yk , xk+1,..., x m) 
obţinuţi prin “divizarea lanţului cromozomial” în poziţia k. 

Folosirea acestui operator poate duce la îmbunătăţirea 
rezultatelor obţinute şi la creşterea vitezei de convergenţă a 
algoritmului. 

Printre operatorii întâlniţi în cadrul algorimtilor genetici 
menţionăm şi mutaţia. Mutaţia constă într-o modificare în 
structura unui cromozom, operaţie ce este făcută cu scopul de 
a îmbunătăţii soluţie intermediară. Operatorul de mutaţie va fi 
adaptat în funcţie de problema ce urmează a fi rezolvată. 
Utilizarea acestui operator nu este obligatorie în cazul acestui 
tip de algoritmi, el având un rol mai puţin semnificativ în 
obţinerea rezultatului final.  

După aplicarea operatorilor genetici dintr-o anumită 
generaţie se obţin noi indivizi. Aceşti cromozomi contribuie la 
formarea populaţiei din generaţia viitoare. Astfel, din vechea 
populaţie se reţin acei cromozomi superiori din punct de 
vedere al rezultatului, alături de aceştia fiind puşi urmaşii 
operatorilor genetici folosiţi în generaţia precedentă. Astfel, 
noua populaţie obţinută va parcurge din nou paşii algoritmului 
genetic utilizat, indivizii acesteia fiind modificaţi la rândul lor 
sub acţiunea operatorilor genetici. În mometul creării noii 
populaţii ce urmează a fi supusă prelucrărilor genetice, pentru 
a creşte viteza de convergenţă se recomandă selectarea celor 
mai buni indivizi atât din vechea populaţie cât şi din urmaţii 
rezultaţi. 

Evident, ca în orice algoritm, trebuie să existe un test de 
terminare a acestuia [3]. Finalitatea este determinată de scopul 
urmărit, deci nu se poate indica o strategie generală. Pentru 
probleme de optimizare se poate folosi un test similar cu 
estimarea aposteriori a erorii, cunoscută în probleme de calcul 
numeric. Astfel, dacă notăm prin xn individul cu cea mai bună 
performanţă al generaţiei a n-a, atunci un test de oprire a 
algoritmului poate fi de forma: 

1( ) ( )n nf x f x     (1) 

Rezultatele obţinute în urma folosirii algoritmilor genetici 
secvenţiali în rezolvarea problemei TSP sunt prezentate în 
tabelul 1.  

 
TABEL 1. TIMPI DE RULARE ŞI REZULTATE OBŢINUTE 

ÎN VARIANTA SECVENŢIALĂ A ALGORITMILOR GENETICI 

 Timpi de rulare  
Drum optim 
obţinut 

1 510,112937 7996 

2 521,23521 8430 

3 510,250801 8376 

4 515,356098 6764 

5 509,669067 8285 

Valori medii 513,3248226 7970,2 

Cel mai bun 509,669067 6764 

Caracteristici 

6000 generaţii 
900 indivizi 
420 mutaţii 
300 încrucişări 
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Putem remarca din datele de mai sus că timpii de rulare în 
cazul parametrilor selectaţi sunt foarte mari. Acest lucru a fost 
determinat, în primul rând, de numărul de generaţii şi indivizi 
destul de ridicat. Şi totuşi rezultatele obţinute nu sunt 
satisfăcătoare de fiecare dată. Din figura de mai jos se observă 
că doar într-un singur caz rezultatul obţinut este mai bun decât 
în cazul algoritmului greedy folosit. 

 

 
Fig. 1. Greedy vs. AG. 

 

IV. ALGORITMI GENETICI INSULARI 

Algoritmii genetici presupun efectuarea unui număr destul 
de mare de calcule, fapt pentru care ei nu pot fi utilizaţi în 
anumite medii care oferă puţine resurse, sau de la care se 
aşteaptă rezultate rapide. Efortul de calcul în cazul unui astfel 
de algoritm depinde de anumiţi parametrii cum ar fi: numărul 
de generaţii în care evoluează populaţia de indivizi, numărul 
de cromozomi ce alcătuiesc populaţia, numărul de mutaţii ce 
au loc într-o generaţie, numărul de încrucişări ce pot avea loc 
într-o generaţie, precum şi mulţi alţi parametrii ce depind de 
problema studiată. 

În cazul unui algoritm genetic am putea recurge la mai 
puţine calcule, sau am putea obţine un rezultat într-un interval 
de timp mai scurt, prin diminuarea parametrilor enumeraţi mai 
sus. Însă această diminuarea poate duce la o înrăutăţire a 
rezultatelor obţinute ceea ce nu este convenabil pentru 
utilizatorul final al acestora. 

Totuşi, avem la dispoziţie o altă tehnică, care nu va afecta 
în sens negativ rezultatul final, cum ar fi paralelizarea 
acestora. Prin această tehnică nu va fi afectată negativ nici 
viteza de convergenţă a algoritmului, dar nici acurateţea 
acestuia. 

În literatura de specialitate s-au conturat trei mari direcţii de 
abordare: 

- algoritmii genetici globali; 

- algoritmii genetici bazaţi pe migrare; 

- algoritmii genetici bazaţi pe difuzie. 

Pentru a exploata la un grad mai ridicat paralelismul 
algoritmilor genetici se recomandă folosirea algoritmilor 
genetici bazaţi pe migrare (des întâlniţi şi cu numele de 
algoritmi insulari). 

Aceşti algoritmi împart populaţia iniţială într-un număr de 
subpopulaţii, de obicei de dimensiuni egale, care vor evolua în 
paralel, izolat unele de celelalte, până la obţinerea rezultatelor 
dorite. Pentru a îmbunătăţii rezultatul final se recomandă 
migrarea celor mai buni indivizi de la o subpopulaţie la alta la 
anumite intervale de timp. În acest scop trebuie definit 

intervalul de timp la care are loc migrarea indivizilor, câţi 
indivizi sunt supuşi acestui proces şi ce fel de migrare are loc. 

Pentru paralelizarea algoritmilor genetici s-a folosit o 
arhitectură formată din 7 computere [7], dintre care 6 sunt 
folosite la realizarea calculelor. 

În cazul algoritmului propus vom avea de-a face cu 150 de 
migrări, astfel: la fiecare 1/5 din numărul total de generaţii 
fiecare maşină va trimite vecinilor săi cel mai bun cromozom 
(6 maşini x 5 vecini =30 migrări; 30 x 5 cincimi de populaţie 
=150 migrări). Procesul de evoluţie a acestui algoritm pe o 
singură maşină este reprezentat în figura 1. 
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Fig. 2. Comunicaţiile dintre PC101 şi celelalte maşini. 

 
Această schemă este o reprezentare a următoarilor paşi: 
 
/*algoritmi genetici insulari*/ 
Initializare populatie 1 
Pentru k de la 1 la numarul de generatii executa 
  Daca numarul de generatie= m*1/5 *nr total de 

generatii 
   //m=1,2,3,4,5 
Comunicatii intre procese 
  //sfarsit daca 
  Ordoneaza populatia in vederea selectiei celor mai 

buni indivizi 
  Aplica operatorul de incrucisare asupra indivizilor 

selectati 
  Aplica operatorul de mutatie asupra indivizilor 

selectati 
//sfarsit pentru 
Afisare solutie optima  
/*sfârşit program*/ 
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Rezultatele obţinute în urma paralelizării algorimtilor 
genetici sunt prezentate în tabelul 2. 

 
TABEL 2. REZULTATE OBŢINUTE PRIN PARALELIZAREA 

ALGORITMILOR GENETICI 

 Timp de rulare Rezultat Timp de rulare Rezultat 

1 93,695529 7419 143,208379 7043 

2 95,695405 6046 142,069292 7642 

3 95,416903 6474 143,044376 5841 

4 95,303394 6879 143,086316 7360 

5 95,970545 6204 142,103351 7867 

Medie 95,2163552 6604,4 142,7023428 7150,6 

Cel mai bun 93,695529 6046 142,069292 5841 

Caracteristici 

1000 generatiii 
900 indivizi 
420 mutatii 
300 cross-over 

6000 generatiii 
450 indivizi 
210 mutatii 
150 cross-over 

 
Din tabelul 1 şi 2 se observă că prin paralelizarea 

algoritmilor genetici, timpul de rulare este mult mai bun decât 
în cazul secvenţial, iar rezultatele obţinute sunt mult mai bune 
atât decât în cazul variantei secvenţiale cât şi în cazul 
algoritmului greedy. Acelaşi lucru poate fi observat şi din 
compararea mediilor rezultatelor obţinute prin rularea acestor 
algoritmi, rezultate reprezentate in figura 2. 
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AG insular

Fig.3. Rezultate medii in cazul metodei greedy, algorimilor genetici 
secvenţiali şi paraleli 

În evaluarea unui sistem paralel se au în vedere: câştigul de 
timp în execuţie (accelerarea), eficienţa de utilizare a 
procesoarelor şi costul de execuţie paralelă a algoritmilor 
paraleli în raport cu execuţia secvenţială. Aceşti indicatori des 
întâlniţi în domeniu sunt amintiţi în cele ce urmează [4][5]:  

Accelerarea paralelă (parallel speedup -Sp) – factor extrem 
de important în analiza unui algoritm de calcul paralel. El se 
defineşte ca raportul dintre timpul de execuţie al algoritmului 
secvenţial în cazul cel mai defavorabil al celei mai rapide 
variante şi timpul de execuţie al algoritmului paralel. 

s
p

p

T
S

T
  (2) 

 
Timpul de calcul paralel este perioada care s-a scurs de la 

iniţierea primului proces paralel şi momentul când toate 
procesele paralele au fost terminate. 

În momentul în care Sp atinge valoarea p, factorul de 
accelerare atinge valoarea ideală. O accelerare mai mare decât 
p s-ar putea obţine dacă fiecare procesor ar necesita un timp 
mai mic decât Ts/p pentru rezolvarea respectivei probleme. În 
acest caz, rezultă că un singur procesor ar putea rezolva 
problema într-un timp mai mic decât Ts, ceea ce ar contrazice 
ipoteza din definiţia acceleraţiei. 

În practică, o accelerare mare decât numărul de procesoare 
este posibilă datorită construcţiei hardware care pune 
algoritmul serial într-o situaţie mai defavorabilă de execuţie. 
Un astfel de caz poate fi întâlnit în momentul în care avem de-
a face cu un volum mare de date ce nu pot fi stocate în 
memoria principală a unui calculator secvenţial, fiind nevoit 
să utilizeze şi memoria secundară (care este mult mai lentă) 
ceea ce duce la încetinirea aplicaţiei. În momentul în care o 
astfel de aplicaţie este rulată pe o arhitectură paralelă există 
şanse mari ca toate datele folosite să fie stocate numai în 
memoria principală a unităţilor componente, ceea ce duce la o 
îmbunătăţire a timpilor de rulare paraleli. 

Eficienţa paralelă (parallel efficiency - Ep) – se defineşte 
ca raportul dintre accelerarea paralelă şi numărul de 
procesoare. 

p s
p

p

S T
E

p p T
 


 (3) 

Conform celor precizate mai sus, eficienţa ar trebui să fie 
subunitară, ea reprezentând, de fapt, gradul de utilizare al 
procesoarelor. O valoare egală cu 1 a acestui parametru spune 
că respectivul procesor este utilizat la capacitatea lui maximă 
de funcţionare. 

Costul paralel(parallel cost - Cp) – se defineşte ca suma 
timpilor consumaţi de toate procesoarele pentru rezolvarea 
problemei, deci în multe cazuri ar putea fi egal cu produsul 
dintre timpul de execuţie paralelă şi numărul de procesoare. 

*pC p Tp  (4) 

Pornind de la faptul că în cazul unui algoritm secvenţial 
numărul de procesoare p=1, putem deduce că eficienţa 
paralelă se mai poate exprima ca raportul dintre costul 
secvenţial şi costul paralel. 

*

* *
s s

p
p p

T p T C
E s

pp T p T C
    (5) 

Un algoritm paralel este optimal din punct de vedere al 
costului doar dacă costul acestuia este proporţional cu timpul 
de execuţie al algoritmului secvenţial: 
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s* *pp T k T  (6) 

ceea ce înseamnă că expresia eficienţei paralele va căpăta 
forma: 

1
(1)

* *
p s s

p
p s

S T T
E O

p p T k T k
    

 (7) 

Expresia de mai sus ne arată că eficienţa unui algoritm 
paralel cost-optimal este constantă în raport cu dimensiunile 
problemei şi cu numărul de procesoare utilizat. 

În cazul de faţă accelerarea obţinută cu ajutorul expresiei 2 
este de circa 5.39, eficienţa paralelă (expresia 3) este de 0.89, 
în timp ce costul paralel (expresia 4) atinge valoarea de 
571.29. 

 

V. CONCLUZII 

În lucrarea de faţă algoritmul greedy folosit pentru 
rezolvarea problemei nu este un mare consumator de resurse, 
însă de foarte multe ori el nu oferă rezultatul optim. 
Recurgând la alte tehnici, şi anume la metode aparţinând 
inteligenţei artificiale, avem şanse mari să obţinem rezultate 
mult mai bune, însă aceste tehnici sunt mari consumatoare de 
resurse. Putem observa din tabelele cu rezultate, că optimele 
obţinute cu ajutorul inteligenţei artificiale sunt mult mai bune 
decât cel deterministic. Aceste tehnici ce simulează inteligenţa 
naturală sunt recomandate pentru rezolvarea problemelor NP-
complete, precum şi alte probleme pentru care variantele 

deterministe nu oferă soluţii optime. 
Pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute se recomandă 

recurgerea la metode inteligente hibride, de asemenea 
implementate pe o structură paralelă. Astfel , prin combinarea 
algorimtilor genetici cu ant colonies există o probabilitate 
destul de ridicată să se obţină rezultate satisfăcătoare, mult 
mai bune decât cele obţinute prin algoritmii trataţi în lucrare. 
De asemenea, se recomandă crearea unui sistem care să nu 
depindă într-un grad ridicat de generatorul de numere 
aleatoare, ci să avem de-a face şi cu tehnici ale programării 
clasice, deterministice.     
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