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1 Abstract

The Vehicle Routing Problem (VRP) is a variant of the more famous Travel-
ling Salesperson Problem. The VRP basically consists of finding the routes
for a fleet of vehicles to visit a number of customers and in some cases op-
timize this route to minimize distance traveled. Often there are many side
constraints, e.g. a certain customer must be visited before a certain time.

I have investigated the easiness of using constraint programming for sol-
ving the VRP. To do this I implement three methods that solve the problem
using the constraint programming solver JaCoP. These methods are compa-
red to the open source software jsprit and the commercial software OPTRAK
in regards to ease of implementation of the programs and the quality of the
solution. The introduced criteria for a method to be deemed as easy are the
following; it’s possible to add and remove side constraints without having to
change other code, side constraints does not interact unnaturally, it is easy
to understand the code and finally that new side constraints don’t require a
change of the main solution method of the program.

It turns out that the constraint programming is easier, but would need
to be combined with other technology to give good solutions.

Vehicle Routing Problem (VRP) är en variant på det mer kända Han-
delsresandeproblemet. VRP går i stort ut på att finna rutter för en flotta av
fordon som ska besöka ett antal kunder och i vissa fall optimera dessa rutter
för att minimera sträckan som fordonen färdas. Det förekommer ofta flera
bivillkor, exempelvis att en viss kund måste besökas innan en viss tidpunkt.

Jag har undersökt lättheten i att lösa VRP med hjälp av constraint pro-
grammering. För att göra detta implementerar jag tre metoder som löser pro-
blemet med hjälp av constraint-programmeringssolvern JaCoP. Dessa jäm-
förs med den öppna programvaran jsprit och den kommersiella programvaran
OPTRAK vad gäller lätthet i implementation av programmen samt beräk-
ningstid. De kriterier som introduceras för att en metod ska klassas som enkel
är som följer; det är möjligt att lägga till och ta bort bivillkor utan att änd-
ra annan kod, bivillkor interagerar inte på ett onaturligt sätt, det är enkelt
att förstå koden och slutligen att nya bivillkor inte kräver att man ändrar
algoritmerna för programmet.

Det visar sig att constraint-programmering är enklare, men skulle kräva
att kombineras med ytterligare teknologi för att ge bra lösningar.
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2 Förord

Arbetet har utförts under hösten 2015 och våren 2016 i MetaMind AB’s
lokaler i Lund. Det har utförts med förhoppning att kunna bidra till att möj-
liggöra optimering inom transportsektorn, åtminstone genom att ge någon
slags indikation på vilka metoder som lämpar sig för optimering. Denna op-
timering blir värdefull av att man inte skulle behöva använda lika mycket
resurser för att göra samma nytta som tidigare. Optimering och automatise-
ring bidrar ofta till ett växande prekariat och min förhoppning är att det blir
så stort att en annan strategi för fördelning av världens resurser tar form.
För hjälp med projektet vill jag tacka min handledare Mehmet Ali Arslan,
företaget MetaMind AB för att jag fått arbeta i deras lokaler och i deras
gemenskap samt Jayeon Lindellee för rådgivning angående rapportskrivning.
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3 Inledning

Inledningen kommer att ge en beskrivning av Vehicle Routing Problem, det
matematiska problem som är grunden till det problem som behandlas i ar-
betet. Constraint programmering, den metod som används för att lösa pro-
blemet, beskrivs likaså. Arbetets syfte definieras och rapportens disposition
beskrivs.

3.1 Vehicle Routing Problem

Vehicle Routing Problem (hädanefter kallat VRP) är en generalisering av det
kanske mer kända problemet Travelling Salesperson Problem (TSP). VRP
går ut på att finna den optimala matematiska mängd av rutter som ett visst
antal fordon tar för att leverera sina respektive varor till en viss mängd
kunder. (Se figur 1.)

Figur 1: Grafik över ett exempel på VRP. Två fordon som utgår från vars en
depå.

Ofta förekommer bivillkor på problemet, såsom att en viss kund exem-
pelvis bara kan besökas under en viss tid eller att ett visst fordon har en
begränsning på hur mycket last det kan bära. Eftersom transport utgör en
stor del av ett företags kostnad och verksamhet (logistik kan utgöra upp
till 10% av en varas försäljningspris och logistik utgör 9% av hela Austra-
liens ekonomiska aktivitet [1]) är det relevant att optimera denna. Kanske
framförallt ur miljösynpunkt. Det är inte nödvändigtvis sant att detta leder
till förbättring ur miljösynpunkt, utan man får begrunda Jevons Paradox;
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teknisk utveckling som ökar resurs- och energieffektivitet i samhälletet kan
medföra ökad konsumtion av resursen [2].

Eftersom det ofta förekommer bivillkor i VRP hämtade från verkligheten
så antas Constraint Programmering (CP) vara ett bra sätt att lösa dessa
problem, på grund av CP’s naturliga sätt att behandla bivillkor. Kilby, Pros-
ser och Shaw har påvisat att CP är en metod som lämpar sig väl för att lösa
VRP [3] [4]. Kilby uttrycker även att CP är naturligt sätt att lösa VRP på
[1].

VRP är NP-hard, vilket innebär att beräkningstiden för problemet väx-
er snabbare än polynomiellt med problemets storlek. Därför kan man inte
förvänta sig att finna en optimal lösning utan måste ta till heurestik för att
finna en icke-optimal lösning inom rimlig beräkningstid [5].
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3.2 Constraint Programmering

Constraint Programmering är en typ av programmering där man beskriver
relationer mellan variabler. Till skillnad från den vanligare imperativa
programmeringen där man ger datorn kommandon om steg som ska utföras
(exempelvis: ”Skriv ut texten Hello world i konsolen!”) så fungerar constraint
programmering genom att man definierar egenskaper för en lösning som ska
hittas. Ett problem definieras genom en mängd variabler och constraints (sv.
villkor) som beskriver hur dessa variabler måste förhålla sig till varandra [6].
De möjliga värdena en variabel kan anta sägs utgöra variabelns domän. Alla
variabler och constraints läggs i en så kallad store. En Solver (e.g. JaCoP,
Java constraint solver) utför sedan consistency checking för att se till att
alla krav som de olika constraintsen ställer på variablerna gäller [7]. Ett
beskrivande exempel är följande:

Element constraint har tre parametrar som input; I,List och V. I och
V är variabler som ges domänerna I :: {1..3} respektive V :: {1..50}. List är
en vektor med värden {3, 44, 10}. Element constraint påtvingar relationen

V = List[I] (1)

mellan de två variablerna. Consistency checking medför då att domänen för
V prune:as (sv. beskärs/förminskas) till V :: {3, 10, 44}. Det påtvingade
förhållandet måste fortsätta gälla, så om man inför ett nytt constraint V <
44 kommer det att medföra att I prune:as till I :: {1, 3}. Detta kallas för
constraint propagation [8].

Eftersom constraint propagation generellt inte begränsar alla variablers
domäner så mycket att en lösning framkommer måste solvern söka efter en
lösning. Solvern väljer först ut en av variablerna enligt någon vald metod,
exempelvis att den först väljer den variabel som har minst domän (färst
möjliga värden), så kallad first fail -metod. Från den domänen väljs sedan,
enligt en viss metod, ett värde och programmet går vidare och gör samma
sak med den variabel som nu har minst domän. Ty händelsen att en variabel
tillägnas ett värde kan förminska domänerna för andra variabler om dessa
variabler är sammanbundna genom de villkor som hela tiden måste gälla [9].

För att illustrera detta ges här ett exempel på ett enkelt TSP med fyra
möjliga städer. En handelsresande ska besöka varje stad exakt en gång och
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sluta sin resa i samma stad som hen började. För varje stad i finns en variabel
vi som definierar vilken stad som följer på stad i. Varje variabel vi har en
domän {0, 1, 2, 3} \ {i} . Att vi = j innebär att den handelsresande åker från
stad i till stad j. Ingen särskild metod för val av variabel respektive värde
specifiseras i detta enkla exempel.

Figur 2: Grafik över TSP representerat med variabel-
domäner.

Till en början ser
man, i figur 2, att
samtliga variabler
har domäner som
motsvarar att den
handelsresande kan
resa från en viss
stad till alla andra
städer. Enligt nå-
gon valmetod väljs
variabeln v0 ut. Ur
dess domän {1, 2, 3}
väljs, enligt någon
valmetod, värdet 1.
Alltså kommer den
handelsresande att
färdas från stad 0 till stad 1. Eftersom det enligt TSP finns bivillkor som
säger att alla städer måste besökas exakt en gång så tas värdet 0 bort ur
domänen för v1 och värdet 1 tas bort ur domänerna för v2 och v3, det sker
constraint propagation.(Se figur 2) Sedan väljs variabeln v1 ut och värdet 2
väljs ur dess domän. Då pruneas domänerna för v2 och v3 enligt bivillkoren;
stad 2 kan inte längre besöka stad 0 för då skulle stad 3 inte besökas alls och
stad 3 kan inte längre besöka stad 2 för den är redan besökt. Då finns bara
v2 = 3 och v3 = 0 kvar som möjliga värden för de variablerna, och vi har
därmed en lösning på problemet. Det finns fler lösningar på detta problem
och olika sätt att välja ut variabler och värden kan ge olika lösningar.

Om solvern någon gång under en sökning upptäcker inconsitency, att
någon variabeldomän är tom, behöver sökningen backtracka. Backtracking
ogör det senaste valet solvern gjort i sökningen. Det sker genom att ta bort
de värden som tilldelades som följd av det senaste valet. Backtracking är
möjligt eftersom solvern sparar ändringarna som görs på constraint store
och tar bort dessa ändringar om det skulle behövas, solvern tar således ett
steg tillbaka [7]. Se figur 3 för ett exempel på backtracking.
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Figur 3: Backtracking för att hitta en lösning åt vektorn med variabler [v0,
v1, v2, v3] vid ett visst problem. [9]

Det finns olika metoder för val av variabel och värde. Exempelvis skulle
man kunna välja den första variabeln som ges som input (exempelvis första
plats i en vektor) och sedan som en girig metod välja det värde som ger
kortast avstånd mellan två städer i TSP-exemplet. Det är en dålig metod
eftersom det inte använder constraint-teknologi. Exempelvis skulle en bättre
metod för val av variabler kunna vara att välja den variabel som är knuten
till flest bivillkor och således kunna prunea så mycket som möjligt så tidigt
som möjligt [9].
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3.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka hur enkelt det är att implementera
en lösning för VRP med CP, och huruvida enkelheten kommer på bekostnad
av lösningens kvalitet och i så fall om enkelheten är värd den kostnaden.

3.4 Disposition

Rapporten är uppbyggd på det sättet att det först, under rubriken Metodik
gås igenom hur VRP samt CP har undersökts och undersökningens scope
definieras; vad som kan anses vara enkelt, i vilka avseenden jämförelser görs
och vilka begränsningar som finns på det exempelproblem som undersöks.
Förhållanden för de experiment som utförs definieras. Det ges även teoretisk
information som används i undersökningen.

Under rubriken Resultat presenteras resultaten från undersökningen som
gjorts. Dels i beskrivande text och dels grafiskt. Resultatet diskuteras sedan
under rubriken Diskussion och slutsatser dras. Slutligen presenteras bilagor
sist i rapporten.
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4 Relaterade arbete

Under Relaterade arbete diskuteras tidigare arbeten som studerat lösningen
av Vehicle Routing Problem med hjälp av constraint programmering.

Vehicle Routing Problem formulerades först av Ramser och Dantzig
1959 [10]. Geoff Clark och J.V. Wright förbättrade Ramser- och Dantzig’s
lösningsmetod 1964. De använde en girig heurestik som kom att bli känd
som Clark & Wright’s Savings Algorithm [11].

En variant av denna Savings Algoritm används av Kilby, Prosser och
Shaw år 2000, bland annat i kombination med constraint propagation för att
undersöka VRP med ökande antal bivillkor [3] . Kilby hävdar att constraint
programmering är ett bra sätt att lösa VRP på [1].

Shaw undersöker 1998 hur väl väl en local search-metod i kombination
med constraint propagation fungerar. Local search-metoden är baserad på
att man plockar bort vissa städer för en viss rutt och lägger till nya städer
som bedöms vara ”related’ ’med de bortplockade. Hur related en sådan stad
är beräknas med en relatedness function som byggs enligt vissa kriterier,
exempelvis så anses två städer som ingått i samma rutt vara related och
två städer som ligger nära varandra likaså. För att undvika stagnation, där
algoritmen plockar ut och lägger till en viss rotation av städer i en rutt utan
att förbättra kostnadsfunktionen, så införs ett element av slump. Han låter
även området, inom vilket algoritmen letar efter ”related” städer, öka om
det inte sker en förbättring inom det aktuella området inom ett visst antal
iterationer. För att kontrollera om en lösning uppfyller bivillkoren använder
han constraint propagation. Om de inte gör det så gör algoritmen en ny
tur med att plocka ut och lägga till städer. Han finner att hans metod är
likvärdig med metoder från Operationsanalys på de benchmark-problem
han testat metoden på, och tror dessutom att metoden lämpar sig bättre för
verklighetens problem då dessa innehåller många bivillkor som behandlas
väl av constraint propagation [4].

I ett arbete från 2000 jämför Kilby, Prosser och Shaw hur en metod
som baseras på den traditionella Clark & Wright’s Savings Algorithm står
sig gentemot en metod som använder sig av constraint programmering när

15



bivillkoren blir många. Deras metod går ut på att först konsturera en möjlig
lösning på ett av tre möjliga vis och sedan förbättra den lösningen på ett av
två möjliga vis.

Den första av de tre metoderna för konstruktion är Clark & Wright’s
Savings metod. Den andra är en constraint-baserad metod där man lägger
till städer att besöka i en rutt enligt en constraintbaserad ”first-fail” heurestik
(den stad som läggs till först är den som här färst legala rutt-platser att läggas
in på). Constraint propagation håller reda på vilka platser som är legala. Och
slutligen en hybridmetod som använder constraint propagation, men i detta
fallet lägger till metoder inte utefter constraints utan utefter hur det påverkar
kostnaden (det vill säga den totala sträckan för rutterna).

Den första av de två förbättringsmetoderna använder local search för att
hitta en alternativ rutt som är bättre, exempelvis kan en förbättring vara att
ändra om en rutt så att den inte längre korsar sin egen bana (så kallad 2-opt).
Den andra metoden fungerar genom att man plockar ut ett delproblem ur
det större problemet och sedan läggs till igen enligt en ”sökprocess”. Sättet
på vilket problemet läggs till igen är baserat på constraint propagation- och
heurestik. Därför kallar de denna andra metod ”constraint-directed” och den
första metoden ”traditional”.

De testar konstruktionsmetoderna på ett benchmark -problem och finner
att det är hybriden som fungerar bäst. Därför använder de den för att
testa vilken av förbättringsmetoderna som fungerar bäst och finner att de
är relativt likvärdiga. De jämför sedan hur de tre konstruktionsmetoderna
står sig gentemot varandra då de ökar antalet bivillkor. Sedan undersöker
de hur förbättringsmetoderna, med start från den constraint-baserade
konstruktionsmetoden, står sig gentemot varandra då antalet bivillkor ökar.
De visar att både för konstruktion och förbättring så är de metoder som fun-
gerar bäst de som använder mest teknologi från constraint programmering [3].

I ett föredrag av Kilby talar han om Vehicle Routing Problem och
framförallt constraint programmering som lösningsmetod för det. Han
nämner olika metoder man kan använda för att lösa VRP; diskret linjär
programmering, local search, genetiska algoritmer m.m.. Han påstor dock
att dessa har svagheter i att de för nya bivillkor behöver ny kod (”ofta mitt
i kärnan”), att nya bivillkor interagerar och att koden är svår att förstå
och därmed underhålla. Han lyfter fram constraint programmering som ett
alternativ. Det är enligt honom en bra metod då det är lätt att formulera
bivillkor, bivillkoren är inkapslade och de interagerar på ett naturligt sätt.
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Enligt Kilby är det inte en bra metod att konstruera en lösning och
sedan använda constraint programmering enbart för att kontrollera huruvida
constraints är uppfyllda, eftersom man då inte använder sig särskilt mycket
av constraint propagation. Han föreslår istället att man löser problemet
helt med constraint programmering eller med constraint programmering
i kombination med en annan heurestik. Han avslutar med att säga att
constraint programmering är en ”naturlig” metod för att lösa VRP på grund
av följande anledningar; Verkliga problem har ofta unika bivillkor. Det är
enkelt att ändra sin modell för att inkludera nya bivillkor. Nya bivillkor
förändrar inte algoritmerna för programmet. Det finns infrasturktur för
komplett sökning för delproblem [1].

Det de nämnda arbetena har undersökt är hur effektiva olika metoder
som använder constraint propagation i kombination med andra metoder är,
och Kilby påstår att constraint programmering är en naturlig metod för
att lösa VRP. Detta arbete studerar hur enkelt det är att implementera en
lösningsmetod baserad på constraint programmering och hur mycket man,
om någonting alls, betalar i beräkningstid. Det vill säga om den eventuella
enkelheten väger upp den eventuella långsamheten. Eftersom metoden är
helt baserad på constraint programmering så ger resultatet någon slags
indikation på hur värdefullt constraint propagation är i sig själv, då det är
aktivt utanför exmepelvis kombinationen CP + Clark & Wright’s Savings
Algorithm.
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5 Metodik

UnderMetodik beskrivs teori som är nödvändig för att förstå begrepp och
resonemang i arbetet. Dessutom beskrivs hur arbetet har utförts och vilka
verktyg som har använts.

5.1 Bakomliggande teori

5.1.1 Local Search

Local search (sv. lokalsökning) går ut på att hoppa från en viss lösning till en
bättre granne, det vill säga en närliggande lösning. Man definierar vad som
menas med ”närliggande”. Detta upprepas sedan tills att något avbrottskri-
terium är uppfyllt. Först definieras en omgivning N (neighbourhood) utifrån
någon typ av avståndsmått och en avståndsgräns δ. Då består en omgivning
N(x) av alla lösningar som inte ligger längre bort från lösningen x än δ. En
lösning i N kallas granne. Med VRP som exempel kan en sådan omgivning
vara alla lösningar som skiljer sig från en viss lösning genom en begränsad
skillnad i ett fordons rutt, exempelvis att en godtycklig stad i besöks direkt
efter j istället för att j besöks direkt efter i.

Det första som måste ske är alltså att man finner en startlösning. Sedan
söker man inom den lösningens omgivning N efter en lösning som är bätt-
re (enligt någon målfunktion). Om man inte hittar någon slutar man och
har hittat ett lokalt optimum. Annars byter man ut startlösningen mot den
nyfunna lösningen och gör en sökning inom den nya lösningens omgivning.
Och på det viset fortsätter det, antingen tills man har hittat ett lokalt opti-
mum, eller tills att ett visst avbrottskriterium uppfyllts. Ett sådant kriterium
kan exempelvis vara att man tillåter ett visst antal iterationer eller att man
tillåter processen att fortlöpa i en viss tid [12]. En fördel med denna typ
av sökning är att om den avbryts oväntat under tiden den är aktiv så har
man en godtagbar lösning, om än inte ett optimum. Man kan jämföra med
constraint programmering där man hittar en helt ny lösning gång på gång
och sedan jämför lösningar.

Ett exempel på Local Search är Simulated Annealing (på svenska Si-
mulerad Kylning). Denna sökalgoritm har hämtat inspiration från naturen,
nämligen långsam kylning av metall. I Simulated Annealing utgår man från
en startpunkt x(k) där k = 0, en starttemperatur T och en kylfaktor, r : 0 <
r < 1. Efter att dessa är funna så gör algoritmen följande steg [12]:
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1. Sätt l = 0.

2. Välj en slumpmässig granne, x̄ ∈ N(x(k)).

3. Beräkna Δ = f(x̄)− f(x(k)).

4. Om Δ ≤ 0, sätt x(k+1) = x̄. Gå till 2.

5. Om Δ > 0, sätt x(k+1) = x̄ med sannolikheten e(−Δ/T ).

6. Sätt l = l + 1. Om l ≤ L, gå till 3.

7. Reducera temperaturen: Sätt T = rT .

8. Stoppa om systemet är ”fruset”. Annars: sätt k = k+1 och gå till 1.

Det gäller alltså att en förbättring alltid accepteras (4). Det finns en sanno-
likhet att en försämring accepteras (5). Men den sannolikheten minskar om
storleken på försämringen ökar, eller om temperaturen minskar. Att försäm-
ring accepteras med viss sannolikhet är för att undvika lokala optimum. När
ingenting händer, anses systemet vara fruset. Detta definieras på förhand,
t.ex. som ett visst antal iterationer utan förändring, eller då temperaturen
underskrider en viss gräns [12].

20



5.1.2 jsprit

jsprit använder en meta-heurestik som heter Ruin and Recreate. Denna metod
baseras på [13]. Om man använder VRP som exempel (vilket lämpar sig väl då
metoden behandlar VRP mycket väl), så börjar man med någon startlösning.
Därefter utförs så kallat ruin, vilket innebär att man tar ett antal av städerna
som ska besökas och säger att de inte längre besöks. Det finns olika sätt att
utföra detta ruin-steg på; i Radial ruin väljs en stad c slumpmässigt ut ifrån
mängden av alla städer N. Sedan väljs ett slumpmässigt nummer A ut, där
det gäller att A ≤ F × N , där 0 ≤ F ≤ 1. Man tar sedan bort c och dess
A-1 närmsta grannar från mängden av besökta städer, där man på något
sätt definierat vad som menas med ”närhet” till en granne. Random ruin
tar bort A stycken slumpmässigt utvalda städer från mängden av besökta
städer. Slutligen finns Sequential ruin där man tar bort A stycken på varandra
följande städer ur en slumpmässigt utvald rutt. jsprit använder sig av Radial
ruin och Random ruin [14].

Sedan, ur den lösning man ”förstört” genom ruin, byggs en ny bättre
lösning. Det är detta som kallas recreate. Sättet detta sker på är genom att
alla städer som togs bort i ruin-steget läggs tillbaka in i lösningen en efter en,
och vid varje insertion uppnås så stor förbättring som möjligt för lösningen
i stort.

Ruin and recreate utförs alltså enligt

1. Börja med en startlösning

2. Välj en variant av ruin

3. Välj ett antal noder A ≤ F ×N att ta bort ur lösningen.

4. Bryt ner lösningen med Ruin

5. Bygg upp lösningen igen med Recreate

6. Avgör om den nya lösningen ska behållas. Om den ska behållas, gå till
(2) med den nya lösningen. Om inte, börja om vid (2) med den gamla
lösningen.

För att avgöra om en lösning ska behållas eller inte i (6) används någon
slags regel. Denna kan exempelvis vara Simulated Annealing eller Threshold
Acceptance. Simulated Annealing godkänner alla lösningar som är bättre än
den nuvarande och med viss sannolikhet även lösningar som är sämre än den
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nuvarande (för att undvika lokala optimum). Threshold Acceptance godkän-
ner alla lösningar som är inte mycket värre än den nuvarande, där en tröskel
(eng. threshold) definerar vad som är ”inte mycket” [14]. I jsprit används en
Threshold Acceptance teknik, som till en början accepterar sämre lösningar,
men efterhand rör sig mot en girig urvalsteknik där enbart bättre lösningar
godkänns. Detta är för att undvika lokala optimum [14].

Detta återupprepas tills att något visst avbrytningskriterie är uppfyllt,
exempelvis att processen har gått ett visst antal iterationer eller att beräk-
ningstiden nått en viss gräns [15].

I jsprit finner man först en lösning och ser om den uppfyller alla aktiva
bivillkor, om den inte gör det så kastas lösningen och man söker en ny.

5.1.3 OPTRAK

OPTRAK bygger på olika så kallade construction heuristics. I construction-
heurestik byggs en lösning upp succesivt. De delar av lösningen som lagts
till förändras inte på det sätt som sker i exempelvis local search. Om man
använder TSP som ett förklarande exempel kan man säga att ett exempel på
construction-heurestik börjar med en dellösning, en rutt som inte innehåller
alla städer. Sedan byggs denna lösning på genom att man lägger till städer
till den. Det finns tre intressanta delar i detta; hur man väljer ut startrutten,
hur man väljer nästa stad som ska läggas till och var man lägger in den
staden. Exemepl på metoder för detta är att välja en startlösning bestående
av de tre städer som bildar en så stor triangel som möjligt. Att den stad som
ska läggas till rutten härnest är den som ligger längst ifrån ifrån den närmsta
stad som redan finns i rutten. Detta för att försöka skapa ett bra mönster på
rutten tidigt. Och staden som läggs in läggs exempelvis på den plats i rutten
där den skapar så liten utökad sträcka för den handelsresande som möjligt
[16]. Eftersom OPTRAK är ett vinstdrivande företag vill de inte dela med sig
av hur deras metod fungerar mer än att de använder "various construction
heuristics" [17].

22



5.1.4 Flöde i nätverk

Problemet Minimum cost flow problem består i att finna det flöde över ett
nätverk som ger minsta totala kostnad. Nätverket är en riktad graf. Till varje
nod hör ett visst massbalans-värde (eng. mass balance) som är definierat som
skillnaden på det totala utflödet ur noden och det totala inflödet till den.
Exempelvis har en nod med balans b = 5 ett nettoflöde på 5 enheter ut ur
noden. En nod med positiv balans kallas source och en med negativ balans
kallas sink [18]. Själva flödet är någonting som färdas över ett nätverk av
noder. Det kan exempelvis vara elektrisk ström i en krets, vätska i rör eller
som i VRP; fordon som rör sig mellan städer.

Till varje båge finns ett övre gräns u på tillåtet flöde och en undre gräns
l på tillåtet flöde över bågen. Det finns även för varje båge en kostnad-per-
enhet-flöde c. Att exempelvis ha ett flöde om 2 enheter över en båge med
c = 3 skulle innebära en kostnad om 6 kostnadsenheter. Problemet består
i att finna det flöde som satisfierar alla villkor om bågarnas kapacitet och
nodernas balans och som ger minsta möjliga totala kostnad. Matetamiskt
kan det, med flödet x, mängden noder N och mängden bågar A, formuleras
enligt [18]

min z(x) =
∑

(i,j)∈A
cijxij

så att lij ≤ xij ≤ uij ∀(i, j) ∈ A
∑

j:(i,j)∈A
xij −

∑

j:(j,i)∈A
xji = bi ∀i ∈ N

Figur 4 nedan visar ett riktat flödesnätverk med 5 noder, där nod 1
är en source och nod 5 är en sink. Samtliga bågar har l = 0 och u = 5,
förutom bågen från nod 2 till 4 som har u = 4. De tjockare pilarna beskriver
flödet.
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Figur 4: Graf över ett flöde i nätverk
.

Figur 5: Skiss av jorden med longituder [19]
.

5.1.5 Longituder

Longituder är inte parallella med varandra utan avståndskillnaden mellan
två longituder varierar med latiduden. Ju närmre polerna, desto mindre blir
avståndskillnaden mellan två longituder. Se figur 5.
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5.2 Verktyg

5.2.1 JaCoP 4.4.0

Constraint programmering kan implementeras genom att man lägger till ett
constraint solving toolkit till ett imperativt programmeringsspråk. JaCoP är
ett sådant toolkit. JaCoP står för Java Constraint Programming solver och
är ett bibliotek till det imperativa språket Java [20].

JaCoP använder sig av Finite Domain Variables (FDV), det vill säga
variabler vars domäner är ändliga. Man skiljer på heltalsvariabler (IntVar)
och flyttalsvariabler (FloatVar). Man specificerar olika Constraints för att
definiera hur dessa variabler måste förhålla sig till varandra. Valmetod för
variabler och värden specificeras också av användaren, det finns en rad olika
objekt-klasser som motsvarar olika metoder att välja ut variabler respektive
värden [9].

Detta sker genom att JaCoP går igenom alla variabler och deras möjliga
värden med Depth First Search (DFS). Om en variabel tilldelas ett värde som
inte är kompatibelt med de villkor som binder upp variabeln så backtrackar
sökningen. (Se figur 6a) Därför kan det gör stor skillnad vilken metod man
använder för att välja ut variabler. Jämför figur 6b, där man väljer ut de
variabler som har minst domän, med figur 6a där man väljer ut variabler
enligt deras ordning i input-vektorn [9].
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(a) Den variabel som står först i vektorn
väljs ut först

(b) Den vari-
abel som har
minst domän
väljs ut först

Figur 6: Ett DFS-sökträd. Vektorn med variabler är [v0, v1, v2, v3]. Deras
domäner är: v0 = {1..3}, v1 = {1..2}, v2 = {1..2}, v3 = {1..3}. Följande
constraints gäller: v0 får inte ha samma värde som v1 eller v2, v1 och v2 får
inte ha samma värde som någon annan variabel, v3 får inte ha samma värde
som v1 eller v2. [9]

Optimering sker genom att en kostnadsvariabel costdeklareras och den-
na minimeras med hjälp av branch-and-bound. Varje gång en lösning med
kostnad costValue hittas sätts det upp ett constraint som påtvingar cost <
costV aluei. Sökningen hittar således bättre och bättre lösningar tills det att
den misslyckas med att hitta en lösning överhuvudtaget. Det innebär att den
senaste funna lösningen är den bästa [8].

Jag väljer att använda just JaCoP istället för något annat verktyg för
constraint programmering eftersom det innehåller constraints såsom Circuit
och Subcircuit som är väldigt användbara då man ska lösa just VRP, de
påtvingar att en variablerna i en vektor knyts samman till någon circuit
respektive någon subcircuit [8]. Dessutom så har jag viss erfarenhet av JaCoP
och känner mig trygg i Java.
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5.2.2 Java 1.8.0_45

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk som används eftersom
JaCoP kräver det. Java är ett språk som används i stor utbredning och därför
är väldokumenterat. Detta ses som positivt.

5.2.3 Sublime Text 2

Sublime Text 2 är en utvecklingsmiljö som har en testversion som går att till-
handahålla gratis. Den har funktioner som underlättar just programmering,
bland annat att färgkoda textstycken baserat på hur Java fungerar [21]. Den
lämpar sig alltså väl för utveckling i Java.

5.2.4 GitHub

GitHub är en webbaserad tjänst som erbjuder lagring av källkod samt funk-
tionalitet för konfigurationshantering [22]. I projektet har det använts för att
ha en backup på den kod som skrivits.

5.2.5 Apache Maven 3.3.9

Apache Maven är ett verktyg för att behandla ett programmeringsprojekts
build (ung. hur källkoden byggs upp till att kunna köras av en dator) och
olika programfilers beroenden av varandra [23]. I projektet har det använts
för att köra jsprit.

5.2.6 Google Maps

Google Maps är en online-atlas med funktionalitet för koordinater.
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5.3 Utförande

5.3.1 Problemformulering

För att undersöka enkelhet och beräkningstid av Constraint Programmering
(CP) på Vehicle Routing Problem (VRP) så implementeras tre olika lösningar
av ett VRP med hjälp av constraint solvern JaCoP (Java Constraint Pro-
gramming solver). Den första använder IntVar-variabler och är baserad på
JaCoP’s Subcircuit constraint. Den andra använder FloatVar-variabler och
är också baserad på Subcircuit constraint. Och den tredje använder IntVar-
variabler, är baserad på Subcircuit constraint och använder dessutom JaCoP’s
NetworkFlow constraint. De kommer att förkortas SI, SF respektive S+NF.
Dessa metoder kommer dessutom att jämföras med programvaran jsprit vad
gäller beräkningstid och enkelhet.

Problemet i fråga är tillhandahållet av Föreningen Emmaus - Fredriksdal
och består i att deras flotta av lastbilar ska besöka en mängd containrar och
från dessa hämta upp donerade kläder på ett så bra sätt som möjligt.

Ett antal villkor måste uppfyllas.

1. Flottan av fordon måste besöka ett visst antal containrar totalt, annars
kan ”bästa möjliga rutt” anses vara ingen rutt alls då det är den absolut
kortaste rutten.

2. I och med att ett fordon besöker en container anses den samla upp hela
containerns last.

Följande bivillkor gäller:

1. Om det gått en viss tid sedan en viss container besökts så måste den
besökas av exakt ett fordon.

2. Ett fordons rutt får inte vara längre än en viss mängd längdenheter.

3. Ett fordons rutt får inte innehålla fler än ett visst antal städer (varje an-
halt för ett fordon kommer i rapporten att kallas för en stad, inspirerat
av formuleringen för TSP).

4. Om en viss stads last (av donerade kläder) överstiger en viss andel av
en full container så måste den besökas av exakt ett fordon.

5. Alla fordon måste börja sin rutt i en utav de städer som ingår i en
delmängd av hela mängden städer, denna delmängd kallas startstäder.
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6. Alla fordon måste avsluta sin rutt i en utav de städer som ingår i en
delmängd av hela mängden städer, denna delmängd kallas slutstäder.
En startstad kan inte vara en slutstad.

Om bivillkor 5 är aktivt utan bivillkor 6 så kallas en startstad för depå.
Om en stad inte är en depå, startstad -eller slutstad så kan den endast besökas
av ett fordon, vilket som helst.

Samtliga bivillkor används som underlag för att jämföra enkelhe-
ten i implementation mellan constraint-programmeringsmetoder, jsprit och
OPTRAK. Dessutom används bivillkor 5 -samt 6 vid beräkningarna av Kva-
litet på lösning (6.1).

Normalt så optimeras denna typ av problem (VRP) med tanke på att
minimera den totala färdade sträckan. Men i detta fallet är det så att Em-
maus Fredriksdal önskar minska bränsleförbrukningen per mängd upphämtad
last. Så efter diskussion med dem består optimeringen därför i att maximera
följande kvot:

Total gathered volume by all vehicles

Total distance driven by all vehciles
(2)

Denna kvot kommer hädanefter att refereras till som Ratio.

Att problemet är förankrat i verkligheten anses ge legitmitet till att
de olika bivillkor som används vid undersökningen är relevanta. Beräknings-
tiden för CP-implementationens lösning av det verkliga problemet mäts. Om
den är för lång för att vara användbar kommer CP-implementationen att
bedömmas som för långsam. Den tidsgräns som sätts upp under experiment
är 600 sekunder. Denna tid är baserad på att det ska gå att beräkna en rutt
någorlunda snabbt efter att data om det aktuella VRP levereras.

En implementation av en lösningsmetod för problemet kommer att
anses vara desto enklare ju fler av följande kriterier som uppfylls:

1. Det går att lägga till och ta bort bivillkor utan att behöva ändra annan
kod nämnvärt.

2. Bivillkor interagerar inte med varandra på ett onaturligt sätt. (Exem-
pelvis så kan man modifera ett bivillkor utan att andra påverkas på ett
direkt sätt.)
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3. Det är lätt att förstå (och därmed underhålla) koden

4. Nya bilvillkor kräver inte att man ändrar algoritmerna för programmet.

Dessa kriterier är baserade på vad Kilby hävdar är fördelar med constraint
programmering [1].
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5.3.2 Model av problemet

Problemet löses enligt fyra olika metoder; constraint programmering baserat
på Subcircuit constraint med IntVar, Subcircuit constraint med FloatVar re-
spektive Subcircuit constraint med IntVar med NetworkFlow constraint och
med jsprit. Constraint programmeringsmodellerna använder inte tillägg av
andra metoder såsom local search. Detta sker i förhoppning om att ser hur
väl constraint programmering löser VRP utan ”hjälp” av annan teknologi.

Att det görs flera olika implementationer med constraint programmering
är för att öka chansen att finna en metod som fungerar väl. Det räcker med
att en metod fungerar väl för att visa på att constraint programmering är en
lämplig metod för att lösa VRP.

5.3.2.1 Lathund: JaCoP constraints Subcircuit(IntVar[] list) - Det
ska gälla att elementen i list bildar en sluten krets. Värdet av en variabel
pekar på nästa variabel i kretsen. Om en variabel inte är en del av rutten
pekar den på sig själv enligt X[i] = i där X är ett element i vektorn och i är
något index. I figur 7 nedan visas ett exempel på hur en sådan vektor ser ut
för en viss rutt.

Figur 7: Rutt med tillhörande beskrivande vektor
.

LinearInt(Store store, IntVar[] list, int[] weights, String rel, int sum) Det
ska gälla att list[1] × weights[1] + list[2] × weights[2] + ... + list[n] ×
weights[n]′′rel′′sum ,där ”rel ” är en av ”==”, "<", ">", "<=", ">=", "!=".

SumInt(Store store, IntVar[] list, String rel, IntVar sum) - Det ska gälla
att list[1]+ list[2]+ ...+ list[n]′′rel′′sum, där ”rel ” är en av ”==”, "<", ">",
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"<=", ">=", "!=".

ElementInteger(IntVar index, int[] list, IntVar value) - Det ska gälla
att

list[index] = value (3)

NetworkFlow - Implementerar ett minimum cost flow problem enligt i 5.1.5.

Tabell 1 beskriver variabler som används i implementationerna nedan
(5.2.2.2, 5.2.2.3).
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Tabell 1: Variabler

Namn Beskrivning
n Antalet städer.
m Antalet disponibla fordon.
coordMatrix n x 2 - matris som lagrar koordinater.

distanceMatrix
n x n - matris som beskriver avståndet mellan städer.
Avståndet mellan stad i -och j är distanceMatrix[i][j].

leastAmountOfCities Det minsta totala antal städer som fordonsflottan måste
besöka.

volumes
Vektor av längd n som beskriver städernas last. Stad i
har last volumes[i].

subCircuitMatrix

m x n -matris med BooleanVariabler som beskriver
huruvida en viss stad besöks av ett visst fordon.
Om subCircuitMatrix[i][j] = 1 så besöks stad i av fordon
j, annars inte.

nextCities m x n -matris med variabler {1..n}. Om nextCities[i][j]
= k så färdas fordon i från stad j till stad k.

vehicleLoads Variabel av längd m. Ett element beskriver ett fordons
totala last.

totalLoad Variabel som beskriver den totala lasten för alla fordon
tillsammans.

vehicleDistanceArray Den sträcka ett visst fordon färdas.

cityDistanceArray
Variabelektor av längd n som införs för varje fordon.
cityDistanceArray[i] är den sträcka fordonet färdas från
stad i till nästa stad.

vehicleDIstanceArray Variabelektor av längd m. vehicleDistanceArray[i] är
den totala sträcka fordon i färdas.

totalDistance Den totala sträckan som alla fordon färdas sammanlagt.

visitDueToTime Lista med integers. Håller reda på vilka städer som mås-
te besökas enligt Bivillkor 1.

hardDistanceLimit En konstant som beskriver en övre gräns för hur lång
ett fordons rutt får vara i enlighet med Bivillkor 2.

mostAmountOfCities Konstant som definierar hur många städer ett fordons
rutt maximalt får innehålla enligt Bivillkor 3.

maxVolumes Konstant som definierar en maximal tillåten last i varje
stad enligt Bivillkor 4.

startNbr Konstant som definierar antalet start-städer.
endNbr Konstant som definierar antalet slut-städer.
ratio FloatVariabel som är kvoten mellan totalLoad och to-

talDistance.
intRatio IntegerVariabel motsvarighet till ratio.

flowMatrix n x n - matris. Om flowMatrix[i][j] = 1 så är det flöde
från nod i till nod j. Annars inte.

totalDistanceFlow Totala kostnaden i flödesnätverk.33



5.3.2.2 Implementation med Subcircuit Koordinaterna för de städer
som ingår i problemet läses in ifrån en viss textfil, som innehåller data om
n+2 stycken punkter. De två sista är identiska och representerar en startstad
och en slutstad. Dessa kommer tillsammans att representera en depå. Dessa
koordinater är positioner på olika containrar ägda av Emmaus Fredriksdal.
De (koordinaterna) läggs i coordMatrix så att var kolonn innehåller en stads
longitud respektive latitud. Utifrån coordMatrix beräknas sedan en distans-
matris (se figur 8) distanceMatrix där ett element distanceMatrix[i][j]) är
avståndet mellan stad i och stad j.

Figur 8: Exempel på distansmatris som beskriver avstånd mellan olika punk-
ter. Just denna är symmetrisk då grafen är undirected, men det är inte sant
för alla distansmatriser.
.

För att påtvinga att en lösning innehåller ett minsta antal städer så på-
tvingas fordonsflottan att besöka minst leastAmountOfCities stycken städer
sammanlagt.

För att representera vilka städer som har besökts introduceras subCir-
cuitMatrix. Varje rad i matrisen är en vektor av längd n som representerar
vilka städer som har besökts av ett visst fordon. Att

subCircuitMatrix[i][j] = 1 (4)

ska vara förenligt med att fordon i har besökt stad j. För att uppnå
det införs matrisen nextCities. Varje rad i denna matris utgör en vektor
av längd n. Tanken är att dessa vektorer ska representera ett fordons rutt. Att
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nextCities[i][j] = k (5)

ska innebära att fordon i färdas från stad j till stad k. För att garan-
tera att fordonen färdas i slutna rutter påtvingas dessa vektorer att
uppfylla Subcircuit constraint(Se Lathund). subCircuitMatrix och nextCities
påtvingas att uppfylla

subCiruitMatrix[i][j] = 1 ⇐⇒ nextcities[i][j] �= j (6)

För varje rad i subCircuitMatrix (det vill säga varje vektor som repre-
senterar vilka städer ett visst fordon har besökt) införs ett SumBool
constraint som summerar antalet besökta städer för varje fordon. Dessa
summor summeras sedan till antalet besökta städer totalt och de påtvingas
att vara minst lika stort som leastAmountOfCities.

För varje kolumn i subCircuitMatrix (det vill säga varje vektor som repre-
senterar vilka fordon en viss stad har fått besök av) införs också ett LinearInt
constraint. Detta constraint påtvingar att summan av elementen i en sådan
vektor måste vara mindre eller lika med ett. På så vis påtvingar man att
städerna inte besöks av mer än ett fordon. Detta gäller inte för de städer
som räknas vara start-städer, slut-städer eller depåer, de får ta emot besök
av hur många fordon som helst.

För varje fordon beräknas vehicleLoad med hjälp av SumWeight; man
summerar varje fordons rad i subcircuitMatrix viktat med volumes. För ett
fordon i blir det.

vehicleLoad = subcircuitMatrix[i][0]× volume[0] + subcircuitMatrix[i][1]

×volume[1] + ...+ subcircuitMatrix[i][n− 1]× volume[n− 1]

(7)

Alla fordons respektive vehicleLoad summeras sedan ihop tilltotalLoad. total-
Load representerar alltså den totala lasten insamlad av alla fordon samman-
lagt.
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För varje fordon och varje stad j beräknas cityDistanceArray[j] med hjälp
av ElementInteger constraint, nextCities och distanceMatrix. Det ska alltså
vara sant att för ett godtyckligt fordon i som färdas från en godtycklig stad
j.

cityDistanceArray[j] = distanceMatrix[j][nextCities[i][j]] (8)

Elementen i cityDistanceArray summeras till ett element i vehicleDistance-
Array. VehicleDistanceArray summeras till en enda variabel totalDistance.
totalDistance motsvarar den totala sträckan som färdas av alla fordon
sammanlagt.

Bivillkoren implementeras på följande vis.

1. Elementen (städerna) i visitDueToTime läggs till genom hårdkodning
(exempelvis visitDueToTime.add(0) om man vill att stad nummer ett
ska besökas). För alla element i visitDueToTime införs ett LinearInt
constraint som påtvingar att summan av de fordon (en viss kolonn i
subCircuitMatrix ) som besöker det elementets stad är exakt 1.

2. Varje element i vehicleDistanceArray påtvingas att vara mindre än
hardDistanceLimit.

3. Varje rad i subCircuitMatrix tvingas med hjälp av LinearInt att efter-
leva att dess summa är mindre eller lika med mostAmountofcities.

4. Om en stads volym överstiger maxVolume tvingas ett fordon att besöka
staden på samma sätt som fallet då en stad var tvungen att besökas
på grund av tid (bivillkor 1).

5. startNbr definierar antalet start-städer eller, om det inte finns någ-
ra slutstäder, antalet depåer. Alla fordon tvingas att besöka exakt en
start-stad. Detta sker genom att för varje fordon så tas start-städernas
variabler ur fordonets rad i subCircuitMatrix och med LinearInt tving-
as summan av dem att vara 1.

6. endNbr definerar antalet slut-städer. Från slutstäderna får fordon en-
bart färdas till start-städerna. För varje slut-stad hittas den start-stad
som är den närmaste enligt distanceMatrix, sedan påtvingas domänen
för slut-stadens variabel-representation i nextCities att enbart innehålla
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den start-staden och den aktuella slut-staden (för att det ska vara möj-
ligt att slut-staden inte nödvändigtvis ingår i rutten). Det ska också gäl-
la att start-städer inte pekar ett fordons rutt mot slut-städer eller andra
start-städer. Detta uppnås genom att dess variabel-representationers
domäner ändras i nextCities, så att de enbart tillåts peka på städer
som inte är start-städer eller slut-städer, samt sig själva. Vanliga stä-
der (inte start- eller slut-städer) får inte peka mot start-städer. Även
detta uppnås genom att domänerna för dem i nextCities ändras till att
inte innehålla värden som skulle motsvara start-städer.

Det införs en FloatVar ratio som beräknas till kvoten av totalLoad och
totalDistance. Ratio multipliceras med 100 och dess värde trunkeras och ges
till intRatio. Multiplikationen med 100 utförs för att överföra två värdesiffror
över trunkeringen. Det sker en sökning för att hitta en lösning som gör intRa-
tio så stor som möjligt. Om denna sökning tar längre tid än 600 sekunder
avbryts den och den hittills bästa funna lösningen accepteras.

Det görs en implementation där FloatVar används och en annan där In-
tVar används. FloatVar är variabler som kan anta värden som inte är heltal
medan IntVar är variabler som enbart kan anta värden som är heltal. Skillna-
den mellan dessa implementationer är att vissa JaCoP-klasser som används
för att representera constraints skiljer sig, eftersom JaCoP kräver olika me-
toder för dessa beroende på om variablerna som är parametrar är FloatVar
eller IntVar. En följd av implementationen med IntVar är att man får sämre
noggranhet på städernas position.
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5.3.2.3 Implementation med Subcircuit och NetworkFlow Denna
model är som den föregående, men med ett tillagt NetworkFlow constraint
och därtill ett tillhörande flödesnätverk (se 5.1.5). flowMatrix knyts till
nätverket i och med att det påtvingas att

flowMatrix[i][j] = 1 (9)

ska motsvara att det finns ett flöde om en enhet från nod i till nod
j.

flowMatrix[i][j] = 0 (10)

ska innebära att det inte finns något flöde från nod i till nod j. Det
följande ska gälla; det får inte finnas flöde från en nod till sig själv, det får
inte finnas flöde mellan en source-nod och en sink-nod, det får inte finnas
flöde in i en source-nod och det får inte finnas flöde ut ur en sink-nod. En
depå representeras av ett par av en source och en sink. ”Vanliga” städer
(icke-depåer) representeras av noder med b = 0.

Nätverket konstrueras så att det är oriktat förutom vad gäller source -och
sinknoder. Det får inte finnas en båge riktad in i en source eller ut ur en sink.
Det får heller inte finnas bågar mellan en nod och sig själv, och det får inte
finnas bågar riktade från en source till en sink.

Kostnaden per flödesenhet för flöde över en båge från nod i till nod j är
distanceMatrix[i][j] och flödet binds till flowMatrix[i][j].

En variabel totalDistanceFlow sätts som nätverkets ”totala kostnads” -
variabel. Nätverket tvingas efterleva de regler som krävs för att leva upp
till en modell av ”minimum cost flow problem” genom att ett NetworkFlow
constraint påtvingas.

För att knyta samman variablerna för fordonens rutter med nätverket
sägs att för j < antal ”vanliga städer” och i �= j så ska det gälla att om

nextCities[i][j] = 1 (11)
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så ska det gälla att

flowMatrix[i][j] = 1 (12)

Det ska också gälla att om en”vanlig” (icke-depå) stad besöks av ett fordon
så ska det finnas flow från (och därmed till, ty b = 0) dess motsvarande nod.
Detta uppnås genom att påtvinga att summan varje ”vanlig” stads kolonn i
subcircuitMatrix är lika med summan av den stadens kolonn i flowMatrix.

Sökning utförs på samma sätt som i föregående modell och använder
IntVar.
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5.3.2.4 jsprit jsprit körs genom att en depot definieras vid en viss posi-
tion och en mängd städer definieras vid olika positioner. Utirån denna infor-
mation skapar jsprit ett VRP-problem och löser det.

5.3.2.5 Integer Variable - noggranhet I en implementationen använ-
der sig Subcircuit-metoden sig av java-klassen Integer och JaCoP-klasserna
IntVar (Integer Variable) för att representera avstånd mellan städerna. En
följd av detta är att om en Integers värde blir för stort så räcker inte det
datorminne som har allokerats åt den till och man får ett Overflow-error
och CP-implementationen avbryter beräkningarna. Detta skulle i så fall ske
vid summation av exempelvis den totala färdade sträckan. En följd av det-
ta är att noggranheten i städernas position måste begränsas; de uttrycks
i koordinater (e.g. [56.247706,12.310963]) som skrivs om som heltal (e.g.
[56247706,12310963]). Antalet värdesiffror måste vara så få att programmet
kan behandla det utan overflow, men så många att koordinaterna ger till-
räckligt noggrann information för att man ska kunna skilja de två städer
som ligger närmast varandra ifrån varandra. (Se bilaga D, readCoordinates)

För att kunna jämföra resultat ifrån implementationen som använ-
der IntVar med den som använder FloatVar måste man även modifie-
ra koordinaterna som ges till den senare. Om det används n värdesiffror
för IntVar-implementationen måste koordinaterna som ges till FloatVar-
implementationen multiplieras med en tiopotens, så att de har n siff-
ror till vänster om decimaltecknet. Om man exemeplvis får koordinaterna
[56.247706,12.310963] och kräver tre värdesiffrors noggranhet så skulle det
i IntVar-implementationen översättas till [562,123] medan det i FloatVar-
implementationen skulle bli [562.47706,123.10963].

Fem värdesiffror på koordinaterna är så noggrant att det fel som onno-
grannheten skapar är så litet att man ändå kan skilja mellan två städer som
ligger 500 meter ifrån varandra. Detta anses vara tillräckligt noggrant för
problemet som undersöks. Fler värdesiffror skulle innebära overflow enligt
ovanstående beskrivning.

Denna noggranhet har funnits med hjälp av Google Maps på följande sätt.
En punkt utses och dess koordinater avläses med så många värdesiffror som
Google Maps maximalt tillåter, sedan avrundas värdena på dessa koordinater
till värden med en värdesiffra mindre; 1.2345 skulle bli 1,235. Den punkt som
de nya, mindre noggranna koordinaterna definierar avläses i Google Maps
och avståndet till orginalpunkten avläses. Detta pågor till att avståndet från
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den mindre noggranna punkten till orginalpunkten blir så stor att det fel som
uppstår genom detta påverkar möjligheten att skilja punkter (städer) i VRP
ifrån varandra.

Detta har undersökts genom att minska antalet värdesiffror i koordinater-
na successivt och undersökt hur långt avståndet från den mindra noggranna
punkten till den originella punkten blir. Detta har gjortsmed hjälp av Google
Maps.

5.3.2.6 Koordinatskillnader som mätetal för avstånd I projektet
används skillnader i koordinater som mätetal för avstånd mellan städer. Ef-
tersom en viss skillnad i longitud motsvarar olika skillnader i avstånd mätt i
meter vid olika latitud innebär detta en viss diskrepans gentemot det verkliga
avståndet mellan städer. Exemepelvis skulle ett avstånd om 1°vid ekvatorn
mostvara ett störe avstånd i meter vid ekvatorn än vid polcirkeln.

Landområdet detta projekt utförs inom antas vara så litet att dess föränk-
ring med verkligheten inte påverkas av detta. Beräkningar och resonemang
påverkas inte av detta, det påverkar enbart hur väl datan som används mot-
svarar verkligheten.
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5.3.3 Beskrivning av experiment

5.3.3.1 Jämförelse av Kvalitet på lösning För att jämföra kvalite-
ten för CP-implementationerna och jsprit kommer de olika metoderna att
få lösa samma serier av problem varpå deras resultat jämförs. Alla problem
kommer att innehålla en depå, men skilja sig åt i antal fordon och städer.
Koordinaterna för de städer som används redovisas i Bilaga B. Om ett pro-
blem innehåller n stycken städer så är deras positioner representerade av de n
översta koordinaterna i listan av koordinater i Bilaga B. Den sista beskriver
depån. Varje lösningsmetod kommer att utföras på tre olika problemserier.
Alla tre serier innehåller sju problem innehållande 10, 20, ... , respektive 70
städer.

1. I det första av dem finns enbart ett disponibelt fordon (motsvarande
TSP).

2. I den andra problemserien finns det två disponibla fordon.

3. I den tredje problemserien finns det fem disponibla fordon.

Följande gäller för experimenten:

1. Eftersom jsprit ger en ungefärlig lösning kommer inte CP-metoderna
försöka nå en optimal lösning. De kommer att söka en så optimal lösning
som möjligt tills en tidsgräns om 600 sekunder är nådd. Optimering sker
med avseende på Ratio. Om de inte funnit någon lösning inom denna
tid kommer resultatet att markeras som T/O, som i Time Out.

2. Eftersom jsprit optimerar med avseenende på färdad sträcka, men inte
upphämtad -alternativt avlämad last, så sätts alla städers last till 100
( som i 100%, dvs en full container). Även jsprits städer antas ha en
last av 100.

3. De enda bivillkor som kommer att ingå i problemen är de som säger
att det finns en depå. För alla implementationer med constraint pro-
grammering används en startstad och en slutstad för att representera
en depå. Dessa inkluderas inte i det antal städer som ska besökas i
problemen.
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4. Det är redan visat i [3] hur väl constraint programmering behandlar
stora mängder bivillkor jämfört med andra metoder. Den undersökning
som utförs på en lösnings kvalitet här är framförallt för att ge ett mått
på vad man får betala för en eventuell vinst i enkelhet. Metoderna som
kommer jämföras är Constraint programmering med Subcircuit base-
rat på IntVar, Constraint programmering med Subcircuit, Constraint
programmering med Subcircuit baserat på FloatVar och NetworkFlow
och jsprit.

5. Alla constraint programmeringsmetoder kommer att använda variabel-
valmetoden MaxRegret, SI och S+NF använder värdevalmetoden Indo-
mainMin. MaxRegret borde fungera väl för problemen som undersöks. I
denna metod väljer man ut den variabel som har störst skillnad mellan
det minsta värdet i variabelns domän och det näst minsta. Idéen bakom
detta är att då man använder avstånd från en viss stad till nästa stad
som variabel så vill man att de sträckor som bara har ett fåtal korta
alternativ ska ha tillgång till dessa, så att de inte propagerar bort på
grund av att någon annan variabel får ett värde före [8].
Antag ett exempelproblem där man har en variabel v1 :: 1, 4, 7 och
en variabel v2 :: 1, 100, 125 och man vill minimera summan v1 + v2.
Samtidigt påtvingas att v1 �= v2. Då kommer MaxRegret att först välja
ut v2 och låta v2 = 1 och sedan låta v1 = 4, summan blir 5. Alternativet
vore att först låta v1 = 1 och sedan låta v2 = 100, summan blir 101.
IndomainMin innebär att det minsta värdet i variabelns domän väljs ut.

Det kommer dessutom att utföras sökningar där SI och S+NF
använder variabelvalmetoden MostConstrainedDynamic och värdeval-
metoden IndomainMin. Detta baseras på undersökningarna i Bilaga
A, där MostConstrainedDynamic tycks ge en snabbare (om än inte
bättre) sökning än MaxRegret. MostConstrainedDynamic innebär att
variabeln med flest väntande (eng. pending) constraints väljs först.
Resultaten härifrån jämförs med dem för SI och S+NF då MaxRegret
används.

6. De variabler som en sökning använder är avstånden från en viss stad
till nästa stad.

7. Programmen som implementerar lösningsmetoderna utför vissa saker
som inte direkt är beräkningar för algoritmer. Exempelvis producerar
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jsprit ett xml dokument med data från sitt resultat och placerar i en
directory. Detta antas vara ointressant då tiden för detta inte ökar med
storleken på problemen.

8. Testerna utförs på en dator (MacBook Air (13-inch, Mid 2013)) med
följand specifikationer:
Operativsystem: OS X Yosemite, Version 10.10.2
Processor: 1,3 GHz Intel Core i5
Minne: 4 GB 1600 MHz DDR3
Grafik: Intel HD Graphics 5000 1536 MB

9. Vid jämförelse med OPTRAK så används information given av företa-
get Optrak Distribution Software Ltd. och från tester gjorda av tids-
skriften ORMS Today. CP-implementationen jämförs sedan med detta.
Denna information är baserad på frågor ställda till 15 olika företag
som erbjuder programvara för att lösa VRP. OPTRAK är det enda
som besvarade dessa någorlunda utförligt.

10. Informationen om OPTRAK’s beräkningstid är baserad på vad som
delgivits av dess ägare och vad som framgår i test utfört av tidskriften
ORMS Today [24].

Utöver dessa huvudsakliga experiment kommer även följande komplemente-
rande experiment att utföras. Om inte de följande experimenten specifiserar
en skillnad ifrån de huvudsakliga experimenten så gäller samma förhållanden.

1. Antag att det finns tre städer, i, j -respektive k, där avståndet i → j
är detsamma som avståndet i → k. Det ElementInteger -constraint som
säger att ekvation (8) ska gälla kan då satisfieras av både nextCity[i] =
j och nextCity[i] = k. Eftersom huvudexperimenten använder avstånd
från en viss stad till nästa stad som variabler under sökning kan detta
leda till problem i hur en lösning skall omtolkas till en rutt, då en lösning
skulle kunna tolkas som flera olika rutter. Ett extremt, förklarande
exempel demonstreras i figur 9 nedan. I detta exempel finns fyra städer
som alla befinner sig på precis samma avstånd ifrån varandra, nämligen
10 avståndsenheter. Att variabelvektorn då bestäms till [10, 10, 10, 10]
ger ingen information om vilken rutt som har funnits.
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Figur 9: Graf över ett problem med lika avstånd mellan alla städer
.

För att undvika detta så utförs så kallad sequential search, där man
kombinerar sökningar som använder olika typer av variabler under sök-
ningen. Dena ena typen av variabel är som tidigare avstånd från en
viss stad till nästa stad. Den andra typen är den påföljande staden,
för en viss stad. Genom att bestämma även den andra typen av varia-
bel undviker man problemet med tvetydighet. Detta experiment utförs
på tre olika problem, alla med 70 städer, och med 1,2 respektive 5
disponibla fordon. Resultaten från detta jämförs med de huvudsakliga
experimenten.

2. Ett alternativt sätt att optimera på vore att minimera total färdad
sträcka istället för att maximera Ratio, och bortse ifrån load. Detta
skulle kunna medföra ett bättre resultat för optimeringen då det blir
lättare för solvern att resonera kring vad som ska ändras för att för-
bättra senaste bästa resultat. Det är tydligare vad det betyder att öka
total färdad sträckamed en enhet än vad det betyder att öka Ratio med
en enhet.

Detta alternativa sätt utförs för en serie om tre problem med 70 städer
och 1, 2 -respektive 5 fordon. Resultaten från detta jämförs med de
huvudsakliga experimenten.

5.3.3.2 Jämförelse av enkelhet Jämförelse av enkelhet enligt de frya
kriterierna utförs på följande sätt:

Det går att lägga till och ta bort bivillkor utan att behöva ändra an-
nan kod nämnvärt.
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Källkod undersöks för att se vad det är som bygger upp ett bivillkor
och dessa delars beroendesamband till andra delar i koden. Detta utförs för
samtliga CP-implementationer och för jsprit.

Bivillkor interagerar inte med varandra på ett onaturligt sätt.

Källkod undersöks för att se huruvida bivillkor är fristående ifrån varandra.
Det vill säga huruvida det krävs någon typ av informationsutbyte emellan
dem för att de ska fungera enskilt eller samtidigt.

Det är lätt att förstå (och därmed underhålla) koden

Källkod undersöks för att se huruvida det finns element som kan upp-
fattas som svårförstådda, eller att det skulle kräva mer speciell kunskap för
att förstå något koncept. Exempel på detta skulle kunna vara rekursion eller
dynamisk programmering. Dessutom kommer en mer komplicerad struktur
av koden att anses vara mer svårförstådd. Mängden kod som krävs för att
implementera ett bivillkor jämförs. Särskilt undersöks ett VRP-bivillkor
capacity constraint, en begränsning av mängden load ett fordon kan bära,
och jämförelse mellan implementation för samtliga CP-metoder och för
jsprit utförs.

Nya bivillkor kräver inte att man ändrar algoritmerna för program-
met

Källkod undersöks för att se huruvida nya bivillkor skulle innebära
att tillvägagångssättet för att hitta en lösning på VRP skulle behöva modi-
feras. Detta sker under antagandet att nya bivillkor skulle implementeras på
sätt som liknar de sätt som de nuvarande bivillkoren har implementarts på.
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6 Resultat

Under Resultat redovisas de resultat som givits av undersökningarna vad
gäller enkelhet och kvalitet på lösning.

6.1 Kvalitet på lösning

Undersökningar av kvalitet på lösningar för olika problem. Timeout sker
efter 600 sekunder för CP-metoderna. Alla städers laster är satta till 100.
Med ratio avses kvoten i ekvation (2).

Tabell 2: Ratio för olika implementationer, för olika stora problem. 1 dispo-
nibelt fordon. MaxRegret som variabelvalmetod.

Antal städer CP(SI) CP(S + NF) CP(SF) jsprit
10 0.23 0.23 0.25 0.35
20 0.40 0.40 0.44 0.54
30 0.48 0.40 0.47 0.46
40 0.50 0.50 0.51 0.69
50 0.50 0.50 0.54 0.85
60 0.64 0.64 0.61 1.34
70 0.66 0.70 0.65 1.11

Tabell 3: Ratio för olika implementationer, för olika stora problem. 2 dispo-
nibla fordon. MaxRegret som variabelvalmetod.

Antal städer CP(SI) CP(S + NF) CP(SF) jsprit
10 0.23 0.23 0.25 0.35
20 T/O T/O 0.39 0.54
30 T/O T/O 0.32 0.46
40 T/O T/O 0.44 0.69
50 T/O T/O 0.39 0.85
60 T/O T/O 0.42 1.34
70 T/O T/O 0.48 1.11
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Tabell 4: Ratio för olika implementationer, för olika stora problem. 5 dispo-
nibla fordon. MaxRegret som variabelvalmetod.

Antal städer CP(SI) CP(S + NF) CP(SF) jsprit
10 T/O T/O 0.20 0.35
20 T/O T/O 0.26 0.54
30 T/O T/O 0.27 0.46
40 T/O T/O 0.35 0.69
50 T/O T/O 0.32 0.85
60 T/O T/O T/O 1.34
70 T/O T/O 0.40 1.11

Tabell 5: Ratio för olika implementationer, för olika stora problem. 1 dispo-
nibelt fordon. MostConstrainedDynamic som variabelvalmetod.

Antal städer CP(SI) CP(S + NF)
10 0.20 0.20
20 0.40 0.40
30 0.40 0.40
40 0.50 0.50
50 0.50 0.50
60 0.64 0.60
70 0.56 0.56

Tabell 6: Ratio för olika implementationer, för olika stora problem. 2 dispo-
nibla fordon. MostConstrainedDynamic som variabelvalmetod.

Antal städer CP(SI) CP(S + NF)
10 0.21 0.21
20 0.40 0.32
30 0.40 0.40
40 0.40 0.40
50 0.50 0.45
60 0.50 0.50
70 0.56 0.56
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Tabell 7: Ratio för olika implementationer, för olika stora problem. 5 dispo-
nibla fordon. MostConstrainedDynamic som variabelvalmetod.

Antal städer CP(SI) CP(S + NF)
10 0.18 0.19
20 0.25 0.25
30 0.31 0.25
40 0.32 0.32
50 0.32 0.32
60 0.40 0.40
70 0.40 0.40

Tabell 8: Ratio för olika implementationer, för problem innehållande 20 stä-
der. SI och S+NF använder MostConstrainedDynamic, SF använder Max-
Regret. Varierande antal disponibla fordon.

Antal disponibla fordon CP(SI) CP(S + NF) CP(SF) jsprit
1 0.40 0.40 0.44 0.54
2 0.40 0.32 0.39 0.54
3 0.32 0.32 0.28 0.54
4 0.32 0.32 0.26 0.54
5 0.25 0.25 0.26 0.54
6 0.20 0.20 0.23 0.54
7 0.20 0.20 0.22 0.54

Tabell 9: Ratio för olika implementationer. 70 städer. Varierande antal dispo-
nibla fordon. Sequential search där variabler är avstånd från en viss stad till
nästa stad, respektive en viss stads påföljande stad. SI och S+NF använder
MostConstrainedDynamic, SF använder MaxRegret.

Antal disponibla fordon CP(SI) CP(S + NF) CP(SF)
1 0.56 0.56 0.65
2 0.56 0.56 0.48
5 0.40 0.40 0.40
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Tabell 10: Distans för olika implementationer. 70 städer. Varierande antal
disponibla fordon. Minimering av distans utförd istället för maximering av
Ratio. SI och S+NF använder MostConstrainedDynamic, SF använder Max-
Regret.

Antal disponibla fordon CP(SI) CP(S + NF) CP(SF) jsprit
1 10142 10705 10723 7989
2 11589 11718 14725 8298
5 14887 15361 17393 10257
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6.2 Enkelhet

6.2.1 Det går att lägga till och ta bort bivillkor utan att behöva
ändra annan kod nämnvärt

jsprit

I jsprit så implementerar klassen jsprit/jsprit-
core/src/main/java/jsprit/core/problem/job/Service.java det som motsvarar
en stad i jsprit. Denna klass innehåller specifika parametrar och metoder för
så kallade ”Time Windows”, det vill säga att i basimplementationen för jsprit
så är bivillkoret ”Time Windows” implementerat. Detta innebär i korthet att
en stad/kund endast kan besökas under en viss period, ett tidsfönster. Det
finns även en klass kallad VehicleDependentTimeWindowConstraints.java
som behandlar själva bivillkoret, vad som ska gälla för att det ska vara
uppfyllt osv. Motsvarande system finns för så kallad skill, ett bivillkor som
säger att ett fordon kräver vissa färdigheter för att kunna besöka en viss
stad. För att lägga till- eller ta bort (åtminstone vissa typer av bivillkor)
krävs det alltså att man lägger till (respektive tar bort) funktionalitet i
klasser som behandlar städer och lägger till (respektive tar bort) klasser
som implementerar de nya bivillkoren. (Se bilaga C) Om man vill lägga
till ett bivillkor i jsprit skulle man alltså dels behöva implementera själva
bivillkoret och dels behöva modifiera staden som implementerar en stad, för
att vara kompatibel med det nya bivillkoret.

CP-implementationer, samtliga

I CP-implementationerna är det väldigt lätt att lägga till och ta bort
bivillkor. Så länge man hittar passande constraints i JaCoP-paketet och
uttrycker sitt bivillkor i dem så är bivillkoren väldigt enkla att implementera
i kod. Det är även lätt att ta bort (eller kommentera bort) bivillkor eftersom
det är enkelt att samla all kod som hör till samma constraint till samma
stycke i koden.
(Se Bilaga D). När man väl har uttryckt en storhet som en variabel är det
lätt (ofta bara en rad kod) att påtvinga variabeln att följa ett constraint.
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OPTRAK

OPTRAK har redan funktionalitet för många bivillkor men implemen-
tation av nya skulle kräva två till fem dagars arbete.
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6.2.2 Bivillkor interagerar inte med varandra på ett onaturligt
sätt

jsprit

I jsprit representeras ett enskild bivillkor av en enskild klass. En klass
vars funktion är att kontrollera huruvida just det bivillkoret är uppfyllt.
Man kan således inte säga att bivillkoren interagerar med varandra på ett
onaturligt sätt. (Se bilaga C)

CP-implementationer, samtliga

I CP-implementationen interagerar inte bivillkor direkt med varandra.
Om man gör en liknelse med mängdlära är det snarare så att de läggs
ovanpå varandra och utvidgar området där en lösning inte får finnas.

OPTRAK

Bivillkor interager "ibland, exempelvis kan sättet man lastar ett for-
don påverka tiden man spenderar för att lasta fordonen vid en kund".
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6.2.3 Det är lätt att förstå (och därmed underhålla) koden

jsprit

jsprit är uppdelat i relativt stort nätverk av klasser och olika funktio-
nalitet är uppdelat på olika platser, länkat samman med metoder. Det gör
inte koden direkt svår att förså men det blir svårare att få överblick och tar
längre tid att sätta sig in i den. Det är svårt att exempelvis direkt peka ut
vad i källkoden som inte längre behövs om man vill ta bort ett bivillkor. Det
finns inga element som kan anses vara exceptionellt svåra att förstå.
Ett capacity constraint implementeras genom följande klass:

/**
* Ensures that capacity constraint is met, i.e. that current

load plus

* new job size does not exceeds capacity of new vehicle.

* <p>

* <p>If job is neither Pickup, Delivery nor Service, it
returns true.

*
* @author stefan

*/
public class ServiceLoadRouteLevelConstraint implements

HardRouteConstraint {

private RouteAndActivityStateGetter stateManager;

private Capacity defaultValue;

public ServiceLoadRouteLevelConstraint(
RouteAndActivityStateGetter stateManager) {
super();
this.stateManager = stateManager;
this.defaultValue = Capacity.Builder.newInstance().

build();
}

@Override
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public boolean fulfilled(JobInsertionContext
insertionContext) {
Capacity maxLoadAtRoute = stateManager.getRouteState(

insertionContext.getRoute(), InternalStates.MAXLOAD,
Capacity.class);

if (maxLoadAtRoute == null) maxLoadAtRoute =
defaultValue;

Capacity capacityDimensions = insertionContext.
getNewVehicle().getType().getCapacityDimensions();

if (!maxLoadAtRoute.isLessOrEqual(capacityDimensions))
{
return false;

}
if (insertionContext.getJob() instanceof Delivery) {

Capacity loadAtDepot = stateManager.getRouteState(
insertionContext.getRoute(), InternalStates.
LOAD_AT_BEGINNING, Capacity.class);

if (loadAtDepot == null) loadAtDepot = defaultValue
;

if (!Capacity.addup(loadAtDepot, insertionContext.
getJob().getSize()).isLessOrEqual(
capacityDimensions)) {
return false;

}
} else if (insertionContext.getJob() instanceof Pickup

|| insertionContext.getJob() instanceof Service) {
Capacity loadAtEnd = stateManager.getRouteState(

insertionContext.getRoute(), InternalStates.
LOAD_AT_END, Capacity.class);

if (loadAtEnd == null) loadAtEnd = defaultValue;
if (!Capacity.addup(loadAtEnd, insertionContext.

getJob().getSize()).isLessOrEqual(
capacityDimensions)) {
return false;

}
}
return true;

}
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}
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CP-implementationer, samtliga

Om man har en grundläggande förståelse för hur constraint program-
mering fungerar kan det anses enkelt att förstå koden. Det är tydligt vilken
kod som utgör vilka bivillkor. Det finns inga element som kan anses vara
exceptionellt svåra att förstå.

Ett capacity constraint med konstanten capacityLimit som gräns på ett
fordons kapacitet skulle implementeras genom följande:

store.impose(new XeqC(vehicleLoad, capacityLimit));
där variabeln vehicleLoad redan är implementerad enligt:

IntV ar vehicleLoad = new IntV ar(store, ”vehicleLoad”

+Integer.toString(i), 0, (100 ∗ n)); (13)

OPTRAK

Det krävs experter för att arbeta med OPTRAK’s källkod.
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6.2.4 Nya bivillkor kräver inte att man ändrar algoritmerna för
programmet

jsprit

Det tycks inte som att nya bivillkor skulle ändra algoritmer-
na för programmet i jsprit. I dess GitHub-directory jsprit/jsprit-
core/src/main/java/jsprit/core/problem/constraint/ finns ett flertal
klasser för bivillkor som implementerar interfacet Constraint.java (eller
interface som i sin tur implementerar Constraint.java). Så länge nya bivillkor
implementerar Constraint.java så bör de inte skapa problem i jsprit.

CP-implementationer, samtliga

Alla sex bivillkor nämnda under stycket Problemformulering (3.1.1)
har kunnat implementeras utan att algoritmerna för CP-implementationen
har påverkats.

OPTRAK

OPTRAK behöver inte ändra sina algoritmer för programmet om de
lägger till nya bivillkor.
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7 Diskussion och slutsatser

Under Diskussion och slutsatser redovisas slutsatser dragna från resultatet
och syftet besvaras. Dessutom föreslås vidare undersökning för att söka få
vidare belägg för eller mot slutsatserna. Slutligen utförs kritisk bedömning
av arbetet och hur trovärdiga slutsatserna kan antas vara.

7.1 Slutsatser och besvarande av syfte

Från Tabell 2,3,4,5,6 -och 7 ser man att jsprit ger de lösningar som har
högst ratio, oavsett antal besökta städer eller antal disponibla fordon el-
ler variabelvalmetod för CP-metoderna. För det minst komplicerade pro-
blemet (10 städer, 1 disponibelt fordon) är jsprit’s ratio 1.52 gånger stör-
re än SI(MaxRegret)’s ratio. Och för det mest komplicerade problemet
(70 städer, 5 disponibla fordon) är jsprit’s ratio 2.78 gånger större än
SI(MostConstrainedDynamic)’s ratio. SI och S + NF ger resultat av relativt
lika kvalitet, oavsett om MaxRegret eller MostConstrainedDynamic används.
SF’s lösningar är av relativt lika kvalitet som de för SI och S + NF då Max-
Regret är variabelvalmetod. Men då problemen blir någorlunda komplexa,
får SI och S + NF Time Out innan de hunnit finna någon lösning. Gränsen
för denna komplexitet går för två fordon någonstans mellan tio och 20 städer,
och för 5 fordon någonstan under 10 städer.

Man kan alltså dra slutsatsen att jsprit ger en bättre lösning än de andra
metoderna. Dessutom tycks jsprit klara av komplicerade problem bättre än
de andra metoderna. Detta beror på att till skillnad från CP-metoderna så tar
jsprit hänsyn till kvaliteten på lösningen under tiden en lösning konstrueras.
I Recreate-steget i Ruin and Recreate-metoden (se 5.1.2) så tas det hänsyn
till att lösningen i stort ska bli så bra som möjligt.

CP-metoderna bygger istället upp en lösning, för att sedan bygga upp
en ny och jämföra med den gamla. Om den nya är bättre, sparas den för
att sedan söka ytterliggare en ny att jämföra med, och så vidare. Ju mer
komplext ett problem blir desto fler lösningar måste CP-metoden gå igenom
för att hitta en bättre lösning. Eftersom experimenten är utförda med samma
timeout-tid oavsett problemets komplexitet så påverkas de mer komplexa
problemen mer av timeouten. De har inte hunnit förbättra lösningen för det
finns så många möjliga lösningar att finna och gå igenom.

Det är inte förvånande att jsprits lösningar håller bättre kvalitet,
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eftersom jsprit är designat specifikt för att lösa VRP, medan JaCoP är
designat för att kunna implementera lösningar för många olika problem.

Om man jämför resultaten från Tabell 2, 3 -och 4 med de från Tabell
5,6 -och 7 för SI och S + NF ser man att resultaten skiljer sig beroende
på vilken variabelvalmetod man använder. Då MaxRegret används blir
problemen snabbt för stora för att hinna lösas men för de problem där
en lösning hittas är MaxRegret konsekvent lika bra eller bättre än Most-
ConstrainedDynamic. Som mest ger metoden som använder MaxRegret en
lösning av 1.25 gånger bättre kvalitet. Detta gäller för S + NF vid ett (1)
disponibelt fordon och 70 städer.

En underlig sak är att för det relativt lilla problemet där det finns ett (1)
disponibelt fordon och 10 städer så skiljer sig kvaliteten på lösning mellan
S + NF med MaxRegret -och med MostConstrainedDynamic. Problemet är
så litet att båda hinner utföra sin optimering innan Time Out, och därför
borde de finna samma lösning. Men det sker inte, metoden som använder
MaxRegret hittar en bättre lösning.

Man kan också utläsa ur tabell 2, 3,4,5,6 -och 7 att ration växer med
antalet städer för samtliga metoder, undantaget SI och S+NF mellan 60
-och 70 städer i tabell 5, och att SF pikar vid 40 städer i tabell 3 och 4.
Detta beror troligen på att ju fler städer det finns i problemet, desto fler
städer ligger i närheten av varandra och fordonen kan samla upp deras last
utan att behöva åka en betydelsefull omväg. Ett extremt men förklarande
exempel på detta är som följer; Det finns två städer som ligger i samma
matematiska punkt med last l1 respektive l2. En depå ligger på ett avstånd
d från dessa städer. Om man skickar ett fordon som besöker båda städerna
blir ration

(l1 + l2)

2d
(14)

Men om man skickar ett fordon till varje stad blir ration

(l1 + l2)

(2d+ 2d)
=

(l1 + l2)

4d
(15)

alltså bara hälften så stor. Detta är troligen också anledningen till att jsprit
har samma ratio oavsett antalet disponibla fordon, se Tabell 8. Dess lösning
använder bara ett fordon, även om det finns tillgång till fler.
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Att SF pikar vid 40 städer då det finns 2 -respektive 5 disponibla for-
don skulle kunna bero på ungefär samma sak. Om exemeplvis alla nya
städer (jämfört med problemen med 30 städer) ligger väldigt nära varandra.
Men det skulle i så fall också ha gett en pik för problemet med ett fordon
och 40 städer, vilket det inte gör.

I Tabell 8 ser man att ration minskar med antalet disponibla fordon
för CP-metoderna. Det är väntat eftersom ju mer komplicerat ett problem
blir desto svårare blir det att finna en bra lösning. CP-metoderna hinner
som sagt inte finna tillräckligt många lösningar. Det gäller inte för jsprit
eftersom den hinner beräkna en full lösning innan timeout.

Vad gäller enkelhet är det för det första svårt att dra några pålitliga
slutsatser vad gäller OPTRAK. Men informationen att det krävs ”experter”
för att arbeta med källkoden och att det skulle ta två till fem dagars
arbete för att implementera nya bivillkor talar för att detta inte är en
enkel metod. Den intressanta jämförelsen är således den mellan jsprit
och CP-implementation. Metoderna skiljer sig åt vad gäller det första
enkelhetskriterietkriteriet; att det går att lägga till och ta bort bivillkor utan
att behöva ändra annan kod nämnvärt. I jsprit skulle man, utöver koden för
själva bivillkoret, behöva ändra koden som implementerar en stad då man
lägger till ett bivillkor. Samtidigt behöver man i CP-implementationen en-
bart lägga till just den kod som beskriver ett bivillkor. CP-implementationen
kan därför sägas vara den enklaste metoden i detta avseende.

Vad gäller det andra kriteriet i problemformuleringen; att bivillkor in-
te interagerar med varandra, så kan både jsprit och CP-implementationen
anses uppfylla detta.

Det tredje kriteriet i problemformuleringen; att det är lätt att förstå
(och därmed underhålla) koden, skiljer sig mellan metoderna. jsprit är
mer svåröverskådligt än CP -implementationen. Men framförallt krävs det
mycket fler operationer och mer kod för att implementera varje bivillkor i
jsprit än det gör för CP-implementationen. Detta syns i jämförelsen mellan
hur man implementerar capacity constraint i de olika metoderna. Ingen av
dem innehåller några element som är exceptionellt svåra att förstå.
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Om man jämför enkelheten mellan jsprit och CP-implementationen
märker man att ingen av dem skulle behöva ändra sina algoritmer för
programmet om de lägger till nya bivillkor (kritierie 4 enligt problemformu-
lering).

Utav skillnaden i det första- och det tredje enkelhets-kriteriet anses
CP-metoderna vara en enklare metod för att lösa VRP med bivillkor än
jsprit. Man betalar dock betydligt i kvalitet på lösningen. Så om man enbart
använder constraint programmering i sin metod så är det tveksamt om
enkelheten kan sägas vara värd den sämre kvaliteten på lösningarna. Men
detta kan också anses som en indikation på att det finns goda chanser för
relativ enkelhet i en implementation där man kombinerar CP med annan
teknologi såsom Shaw gör i [4] och Kilby, Shaw och Prosser gör i [3]. Det vill
säga möjlighet att utnyttja enkelheten i constraint programmering för att
ta hand om bivillkor i VRP och använda ytterligare teknologi, såsom Local
Search, för att söka en bra lösning.

Från Tabell 2,3,4,5,6,7 -och 9 kan man utläsa att det inte är någon
skillnad på resultatet från vanlig sökning och sequential search. Detta
tyder på att de möjliga avstånden från en godtycklig stad till dess påfö-
jande stad är sinsemellan unika för de koordinater som använts under arbetet.

Tabell 2 -och 5 visar på att använda MaxRegret som variabelvalme-
tod ger en förbättrad Ratio. För 1 fordon och 70 städer förbättrar det
ratio 1.18 gånger för SI och 1.25 gånger för SI + NF. När komplexiteten
på problemet växer så visar sig dock MaxRegret vara långsam. För ett
problem med 10 städer och 5 fordon är de 600 sekunderna innan timeout
inte tillräckligt för metoden att finna en lösning. I jämförelse med de
huvudsakliga experimenten, som använder MostConstrainedDynamic som
variabelvalmetod och ger en lösning för mycket större problem, så är det
väldigt långsamt.

Tabell 10 visar att då man optimerar genom att minimera total fär-
dad sträcka så gör SI bättre ifrån sig än SI + NF och SF. jsprit är här som
mest 1.45 gånger bättre än SI, för problemet med 70 städer och 5 fordon.
Då optimeringen sker med avseende på ratio är jsprit 2.78 gånger bättre.
Detta måste ses som en tydlig fördel med att optimera med avseende på
total färdad sträcka istället för Ratio.
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7.2 Vidareutveckling

Under de utförda experimenten som jämför lösningars kvalitet har lasten för
alla städer satts till 100. Detta sker för att jsprit optimerar med avseende på
sträcka, inte upphämtad eller lämnad last och därför skulle inte experiment
med olika stora laster i olika städer kunna utföras med jsprit. En intressant
vidareutveckling vore därför att implementera just den typen av optimering
för jsprit och utföra experimenten igen, med någon slags spridning på lasten
för olika städer, och jämföra de resultaten med dem från detta arbete.

Det vore också intressant att lägga till någon mer faktor i ration, och
göra en jämförelse mellan rutterna som skapas vid optimering med den
ration och de som skapas vid optimering med den ratio som använts under
detta arbete. Då rutter där ett enda fordon besöker huvuddelen av städerna
i viss mån är fördelaktig i den optimering som utförts i detta arbete, så
skulle man exempelvis kunna införa en ny ratio

ratio =
Total load

Total distance× Elapsed time
(16)

där man tar hänsyn till den tid det tar för fordonsflottan att besöka alla
städer.

Det vore även högintressant att göra en undersökning om enkelhet på
samma sätt som gjorts här, men där constraint programmering används i
kombination med exempelvis Local Search för att få lösningar av bättre
kvalitet.

Man borde även hålla en diskussion med Emmaus Fredriskdal angåen-
de huruvida det man istället skulle basera hela optimeringen på minimering
av total färdad sträcka istället för maximering av Ratio.

7.3 Kritisk bedömning

Sättet enkelhetskriterierna är uppbyggda på lämnar visst rum öppet för tolk-
ning. Exempelvis blir det upp till bedömmaren att definera vad som är ”lätt
att förstå”. Specillt problematiskt blir detta då bedömmaren även skrivit CP-
implementationen och således förstår den bättre. Detta medför att resultaten
inte blir lika entydiga som om man exempelvis skulle ha funnit att vatten
kokar vid 100°C, under vissa förhållanden.
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8 Bilagor

Under Bilagor redovisas data som använts under arbetet för att komma fram
till resultat.

8.1 Bilaga A: Avgöra valmetod för variabler och värden
vid DFS

Bilaga A: Avgöra valmetod för variabler och värden vid DFS

Söktester för CP-implementationen för att avgöra metoder för val av
variabler- respektive dessa variablers värden vid DFS. Problemet som de
olika metoderna jämförs på innehåller 2 fordon som påtvingas att besöka
minst vars fyra städer av fjorton möjliga. Alla sex möjliga bivillkor gäller.
Resultaten beskrivs i tabellerna nedan.

De sökmetoder som undersöks är det som specificeras i JaCoP Library
User’s Guide [8]. Metoderna IndomainList respektive IndomainHierchal för
val av värden för variabler används inte. Detta eftersom deras funktion är att
specificera olika värdevalmetoder för olika variabler. Eftersom alla variabler
i vektorn som ges till solvern i uppgiften som undersöks är lika anses detta
vara onödigt. Variablerna är nästkommande stad i rutten.
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Tabell 11: Söktester, del 1 av 2.

Variable Selection Value Selection Computation Time (ms)
SmallestDomain IndomainMin 10268.0
SmallestDomain IndomainMax 7269.0
SmallestDomain IndomainMiddle 9471.0
SmallestDomain IndomainRandom 2242.0
SmallestDomain IndomainSimpleRandom 1502.0
MostConstrainedStatic IndomainMin 694.0
MostConstrainedStatic IndomainMax 2723.0
MostConstrainedStatic IndomainMiddle 4177.0
MostConstrainedStatic IndomainRandom 5226.0
MostConstrainedStatic IndomainSimpleRandom 978.0
MostConstrainedDynamic IndomainMin 663.0
MostConstrainedDynamic IndomainMax 2623.0
MostConstrainedDynamic IndomainMiddle 4247.0
MostConstrainedDynamic IndomainRandom 6262.0
MostConstrainedDynamic IndomainSimpleRandom 4630.0
SmallestMin IndomainMin 1282.0
SmallestMin IndomainMax 2763.0
SmallestMin IndomainMiddle 8263.0
SmallestMin IndomainRandom 8485.0
SmallestMin IndomainSimpleRandom 8312.0
LargestDomain IndomainMin 2496.0
LargestDomain IndomainMax 1650.0
LargestDomain IndomainMiddle 9643.0
LargestDomain IndomainRandom 33763.0
LargestDomain IndomainSimpleRandom 9448.0
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Tabell 12: Söktester, del 2 av 2

Variable Selection Value Selection Computation Time (ms)
LargestMin IndomainMin 1189.0
LargestMin IndomainMax 18216.0
LargestMin IndomainMiddle 2552.0
LargestMin IndomainRandom 9875.0
LargestMin IndomainSimpleRandom 8990.0
SmallestMax IndomainMin 11890.0
SmallestMax IndomainMax 15840.0
SmallestMax IndomainMiddle 6641.0
SmallestMax IndomainRandom 5332.0
SmallestMax IndomainSimpleRandom 3358.0
MaxRegret IndomainMin 9938.0
MaxRegret IndomainMax 2082.0
MaxRegret IndomainMiddle 19604.0
MaxRegret IndomainRandom 21513.0
MaxRegret IndomainSimpleRandom 4732.0
WeightedDegree IndomainMin 10596.0
WeightedDegree IndomainMax 7711.0
WeightedDegree IndomainMiddle 9928.0
WeightedDegree IndomainRandom 1250.0
WeightedDegree IndomainSimpleRandom 2914.0
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För att troliggöra att liknande förhållanden mellan de olika sökmetoderna
även gäller för större problem görs två mindre tester för ett något större
problem. Det första består i att 2 fordon ska besöka vars 7 städer av 14. Alla
6 bivillkor gäller. Det finns 2 startstäder och 2 slutstäder. Resultat enligt
tabell nedan:

Variabelvalmetod: MostConstrainedDynamic SmallestDomain
Värdevalmetod: IndomainMin IndomainMin
Beräkningstid: 8784ms 21951ms

Det andra är samma som det första men fordonen måste besöka vars
minst 7 städer av tjugo möjliga. Resultat enligt tabell nedan:

Variabelvalmetod: MostConstrainedDynamic SmallestDomain
Värdevalmetod: IndomainMin IndomainMin
Beräkningstid: 688808 ms (approx 11.5 min) 30+ minuter utan funnen lösning

Det utförs också ett test för att undersöka variabelvalmetod för sök-
ning med FloatVar. Förhållandena är som följer: 2 disponibla fordon, 8
besökta städer (totalt) av 14 möjliga. Timeout 1 minut. Redovisar ratio
efter timeouten.

Tabell 13: Söktester, SF

Variable Selection Ratio
SmalletDomainFloat 0.2885
LargestDomainFloat 0.2885
LargestMinFloat 0.2842
LargestMaxFloat 0.3058
SmallestMinFloat 0.2929
SmallestMaxFloat 0.2958
WeightedDegreeFloat 0.2885
MostConstrainedStatic 0.2885
MostConstrainedDynamic 0.2885
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8.2 Bilaga B: Koordinater

Städer:
14.012993,55.89048
13.062127,55.598431
13.587449,55.393021000000005
12.980089,55.807526
13.504780000000002,55.774955
13.08822,55.641605
14.019806,55.450411
12.948788,55.884785
14.175512,56.047706
14.505966,56.173207
13.107205000000002,55.901899
13.175413,55.577595
13.167425,55.577518
13.191512,55.579433
12.956231,55.771034
12.910033,55.756653
14.311884,55.591881
12.999648,55.880714
12.976795,56.053741
13.330783,55.962929
13.027473,55.725464
13.602657,55.582657
12.829649,56.43371200000001
13.343448,55.659458
13.03148,55.823704000000006
12.971785,56.002533
13.19476,56.24807
12.987497,56.597748
13.277265,55.83496900000001
13.304942,55.842712
13.295447,55.849632
13.285062000000002,55.828289
13.275891,55.836987
13.290914,55.841969
14.094225,55.90007
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13.073026,55.725984
12.819141,56.34957500000001
12.803096,55.985531
13.403343,55.598425
13.028825,56.571255
12.804962,55.941933
12.773473,56.388073
12.956108,56.584412
13.327585000000001,55.761345
14.157118,55.946026
14.176274000000001,55.545582
13.003939,56.413834
12.739989000000001,56.00576
12.719148,56.023399
13.316473,56.42694900000001
12.917132,56.316219000000004
12.818542,56.667359000000005
13.137116,55.673958
13.145691,55.666721
13.274821,55.555019
12.729608,56.434738
13.436625,55.794235
12.924248,55.852146
12.5687,56.202946
12.557062,56.202106
13.66748,55.854145
13.649308,55.849567
13.656786,55.845287
13.663403,55.855583
13.658962,55.858391
13.557263,55.925713
13.561878,55.950329
12.631761,56.18528700000001
12.670868,56.22876
12.778156,56.140892
12.754183,56.462608
14.217339,55.683704
13.156235,56.133408
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13.123641,56.130791
13.317208000000003,56.514221
14.155795,56.013233
14.170319,56.024857
14.138608,56.02409
14.164196000000002,56.041355
14.151498,55.995655
13.416624,55.853664
13.061966,56.131321
13.259709,55.597912
13.08601,55.9991
13.933239,55.455902
13.259554,56.13546
13.048158,56.515114
12.728882,56.016357
12.821056,55.882523
12.827134,55.86483
12.85453,55.880161
12.813221,55.896687
12.841601,55.881462
12.859425,55.873764
13.053442,56.525928
13.824341,55.932575
13.229937,56.064545
13.09338,55.66412
13.601458,55.910511
13.165709,55.717773

Depå: 13.232541,55.698921
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8.3 Bilaga C: jsprit-kod

Listings Taget från: https://github.com/graphhopper/jsprit/blob/master/jsprit-
core/src/main/java/com/graphhopper/jsprit/core/problem/job/Service.java

public Builder<T> setTimeWindow(TimeWindow tw){
if(tw == null) throw new IllegalArgumentException("time

-window arg must not be null");
this.timeWindow = tw;
this.timeWindows = new TimeWindowsImpl();
timeWindows.add(tw);
return this;

}

public Builder<T> addTimeWindow(TimeWindow timeWindow) {
if(timeWindow == null) throw new

IllegalArgumentException("time-window arg must not
be null");

if(!twAdded){
timeWindows = new TimeWindowsImpl();
twAdded = true;
}
timeWindows.add(timeWindow);
return this;

}

public Builder<T> addTimeWindow(double earliest, double latest)
{

return addTimeWindow(TimeWindow.newInstance(earliest,
latest));

}

/**
* Builds the service.

*
* @return {@link Service}

* @throws IllegalStateException if neither locationId nor
coordinate is set.

*/
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public T build() {
if (location == null) throw new IllegalStateException("

location is missing");
this.setType("service");
capacity = capacityBuilder.build();
skills = skillBuilder.build();
return (T) new Service(this);

}

public Builder<T> addRequiredSkill(String skill) {
skillBuilder.addSkill(skill);
return this;

}

Taget ifrån: https://github.com/graphhopper/jsprit/blob/master/jsprit-
core/src/main/java/com/graphhopper/jsprit/core/problem/constraint/HardSkillConstraint.ja

/**
* SkillConstraint that ensures that only vehicles with

according skills can serve route and job to be inserted.

*/
public class HardSkillConstraint implements HardRouteConstraint

{

private static final Skills defaultSkills = Skills.Builder.
newInstance().build();

private RouteAndActivityStateGetter states;

public HardSkillConstraint(RouteAndActivityStateGetter
states) {
this.states = states;

}

@Override
public boolean fulfilled(JobInsertionContext

insertionContext) {
for (String skill : insertionContext.getJob().

getRequiredSkills().values()) {
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if (!insertionContext.getNewVehicle().getSkills().
containsSkill(skill)) {
return false;

}
}
Skills requiredSkillsForRoute = states.getRouteState(

insertionContext.getRoute(), InternalStates.SKILLS,
Skills.class);

if (requiredSkillsForRoute == null)
requiredSkillsForRoute = defaultSkills;

for (String skill : requiredSkillsForRoute.values()) {
if (!insertionContext.getNewVehicle().getSkills().

containsSkill(skill)) {
return false;

}
}
return true;

}

}

75



76



8.4 Bilaga D: Constraint Programming -
kod för bivillkor

//Side Constraints
-------------------------------------------------------------------------------

//Side constraint #1: How often a container must be emptied at
minimum.

/*Comment: I imagine that this would be dependent on querying a
database to check for the latest date the city was visited.

this date is then compared to the current date.
If the difference is larger than a set
period of time the city must be visited.

I will represent this with a boolean for now.*/

//Take notice of the city indices!
for(int city : visitDueToTime){

IntVar[] vehicles = new IntVar[m];
int[] weights = new int[m];
for(int i = 0; i < m ; i++){

vehicles[i] = subCircuitMatrix[i][city];
weights[i] = 1;

}
PrimitiveConstraint visitCtr = new LinearInt(store,

vehicles,weights,"=",1);
store.impose(visitCtr);

}

//Side constraint #2: How long a route can be in units of
length.

for(IntVar vehicleDistance : vehicleDistanceArray){
PrimitiveConstraint distCtr = new XltC(vehicleDistance,

hardDistanceLimit);
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store.impose(distCtr);
}

//Side constraint #3: How many cities a certain vehicle route
can contain at most.

for(int i = 0; i < m; i++){
IntVar[] list = subCircuitMatrix[i];
//Enforce a minimum amount of visited cites per vehicle

, or a range (lower bound, upper bound)
int[] weights = new int[n];
for(int k = 0; k < n; k++){

weights[k] = 1;
}
PrimitiveConstraint ub = new LinearInt(store,list,

weights,"<=",mostAmountofcities);
store.impose(ub);

}

//Side constraint #4: How full a cities volume can be at most.

//If the volume is greater than the maxVolume for some city,
then that city must be visited by a vehicle.

for(int j = 0; j < regNbr; j++){
if(volumes[j] + buffer >= maxVolumes[j]){

//System.out.println("Debug maxVolume:" + j + "
volume:" + volumes[j] + " maxvolume:

" + maxVolumes[j]);
IntVar[] vehicles = new IntVar[m];
int[] weights = new int[m];
for(int i = 0; i < m ; i++){

vehicles[i] = subCircuitMatrix[i][j];
weights[i] = 1;

}
PrimitiveConstraint volCtr = new LinearInt(

store,vehicles,weights,"=",1);
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store.impose(volCtr);
}

}

//Side constraint #5: Enforce a specific "special-city" where
vehicles start from/or end up. Does not contain a load.

//Every vehicle must visit exactly one such city.
for(int i = 0; i < m; i++){

IntVar[] startCities = new IntVar[startNbr];
int[] weights = new int[startNbr];
for(int j = regNbr; j < regNbr + startNbr; j++){

startCities[j-regNbr] = subCircuitMatrix[i][j];
weights[j-regNbr] = 1;

}
PrimitiveConstraint startConstraint = new LinearInt(

store,startCities,weights,"=",1);
store.impose(startConstraint);

}

/*Comment: It’s effectively the same thing to enforce only
start city or only end city.*/

//Side constraint #6: Enforce two specific "special-cities" one
where vehicles start from and another where they end up.
Does not contain a load.

//endLoc-cities must point only to startLoc-cities.
for(int i = 0; i < m; i++){

for(int j = regNbr + startNbr; j < n; j++){
IntVar nextCity = nextCities[i][j];
//nextCity.setDomain(regNbr+1,regNbr+startNbr);

//Careful with indices
int indexOfShortest = findShortest(j,regNbr,

startNbr,distanceMatrix);
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nextCity.setDomain(indexOfShortest+1,
indexOfShortest+1);

nextCity.addDom((j+1),(j+1));
}

}

//startLoc-cities must not point to endLoc-cities, or other
startLoc-cities.

for(int i = 0; i < m; i++){
for(int j = regNbr; j < regNbr + startNbr; j++){

IntVar nextCity = nextCities[i][j];
nextCity.setDomain(1,regNbr);
nextCity.addDom((j+1),(j+1));

}
}

//Regular cities may not point to startLoc.
for(int i = 0; i < m; i++){

for(int j = 0; j < regNbr; j++){
IntVar nextCity = nextCities[i][j];
nextCity.setDomain(1,regNbr);
if(endNbr > 0){

nextCity.addDom(regNbr+startNbr+1,n);
}

}
}

Funktion som använd i kod ovan

static int findShortest(int endLocIndex,int
indexOfFirstStartLoc,int nbrOfStartLocs,double[][]
distanceMatrix){

int shortest = 0;
double shortestDistance = Double.MAX_VALUE;
for(int i = indexOfFirstStartLoc; i < (

indexOfFirstStartLoc + nbrOfStartLocs); i++)
{
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if(distanceMatrix[endLocIndex][i] <
shortestDistance){

shortestDistance =
distanceMatrix[endLocIndex][
i];

shortest = i;
}

}
return shortest;

}

static double[][] readCoordinates(int coordLength, String path)
{

String sCurrentLine;
BufferedReader br = null;
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
try{

br = new BufferedReader(new FileReader(path));
}catch(FileNotFoundException e){

e.printStackTrace();
}

try{
while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null)

{
list.add(sCurrentLine);

}
}catch(IOException e){

e.printStackTrace();
}

int n = list.size();
double[][] partMatrix = new double[n][2];
for(int i = 0; i < n; i++){

//More or less hardcoding
double dummy = coordLength;
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double multiplier = Math.pow(10,(coordLength -
2));

String line = list.get(i);
String[] parts = line.split(",");
partMatrix[i][0] = Double.parseDouble(parts[0])

* multiplier;
partMatrix[i][1] = Double.parseDouble(parts[1])

* multiplier;
}

return partMatrix;

}
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Optimering av körrutter inom transportsektorn kan ge ökad vinst och minskad
miljöpåverkan. Enkelheten i att optimera detta med constraint programmering
undersöks. Det upptäcks vara enkelt att utföra optimeringen, men man får betala
i kvalitet på lösning.

Världen står inför stora utmaningar vad gäller miljön.
Varannan sekund tvingas en människa att fly sitt
hem på grund av klimatet. Transportsektorn ut-
gör 10% av EUs BNP och har således en betydlig
påverkan på både miljö och ekonomi. Om man op-
timerar sättet alla lastbilar färdas på, så att de tar
den absolut bästa rutten kommer man kunna minska
utsläpp av bland annat växthusgaser.

Constraint programmering är en programmer-
ingsmetod där man i princip ger en dator information
om hur ett problem ser ut och vilka begränsningar
som finns på det, sedan låter man datorn själv finna
en lösning på problemet.

"Constraint programming represents one
of the closest approaches computer science
has yet made to the Holy Grail of program-
ming: the user states the problem,the com-
puter solves it.”- Prof. Eugene C. Freuder

Det jag undersökt är hur enkelt det är att optimera
sådana körrutter med hjälp av constraint program-
mering. Jämfört med andra metoder, tycks det som

att constraint programmering är ett enkelt och fram-
förallt överskådligt sätt att optimera körruter på.
Mer komplicerade problem kräver mer specialanpas-
sade metoder.

Man får dock betala för enkelheten genom att
lösningens kvalitet inte är lika bra som för andra
metoder. Det anses dock finnas goda möjligheter till
att kombinera constraint programmering med andra
metoder för att förbättra kvaliteten och samtidigt be-
hålla enkelhet, om än inte all. Företag som på något
sätt använder fordon för att besöka olika platser i sin
verksamhet kommer att kunna använda denna under-
sökning som underlag för att besluta hur enkelt det
kan vara för dem att optimera sina körrutter.


