
Uitwerkingen opgave Local Search

(a) Een oplossing geeft, voor ieder van de 52 treinen, aan welke dienst hij op welke dag
moet rijden. Dit leidt logischerwijs tot een array. Eventueel kan een linked list ook, maar
dan kun je niet snel concluderen wat er op een bepaalde dag moet gebeuren. We zien
later wel of deze representatie geschikt is.

(b) Begin met de 52 treinen een jaar lang te laten rijden volgens hun voorkeurskoppelingen.
Wanneer iedere trein dan op tijd in onderhoud komt, dan heb je een optimale oplossing
gevonden. Stel nu dat trein i niet op tijd in onderhoud is. Zoek een trein j die op dag 84
al tweemaal in onderhoud is geweest, bijv. op dag t1 en dag t2. Wanneer je nu trein i op
dag t wisselt met trein j, waarbij t1 < t ≤ t2, dan komt trein i op dag t2 in onderhoud.
Dit kan met de volgende procedure. Kijk op dag t2 waar i en j zich bevinden. Wanneer
ze op hetzelfde station staan, dan wissel je ze om. Zo niet, dan bekijk je dag t2 − 1, enz.
De details van bovenstaande procedure laat ik achterwege.

(c) Je wilt graag dat twee treinen ’s nachts op hetzelfde station worden omgewisseld
zodanig dat je oplossing toegelaten blijft. Kies een willekeurige trein (bijv. i) en een
willekeurige dag (bijv. dag t). Kijk nu op het station waarop i eindigt op dag t of er
een trein j is waar je i mee kunt wisselen zodanig dat ze beide op tijd blijven. Wanneer
er verschillende mogelijkheden voor j zijn, dan kies je willekeurig één; wanneer er geen
mogelijkheden voor j zijn, dan probeer je een andere keus voor i en t. De omwisseling
kun je uitvoeren door de i’de en j’de rij in de matrix om te wisselen vanaf dag t.

(d) Je kunt natuurlijk de hele oplossing nalopen, maar dat is onnodig veel werk. Het enige
waarin de twee oplossingen van elkaar verschillen is dag t voor de treinen i en j (na dag
t neemt trein i dan de dienst van j over, maar dat verandert daar niets aan de kosten).
De toegelatenheid heeft alleen betrekking op de tijdstippen waarop onderhoud is gepland
aan i en j. Construeer een onderhoudsmatrix, waarin in rij k (k = 1, . . . , 52) de dagen
staan waarop trein k naar onderhoud gaat; een onderhoudsmatrix correspondeert met een
toegelaten oplossing indien het verschil tussen twee opeenvolgende indices maximaal 84
bedraagt (voeg als laatste nog een getal 366 toe). De omwisseling kun je uitvoeren door
de i’de en j’de rij in de matrix om te wisselen vanaf dag t; nu moet je even checken of
beide rijen nog toegelaten zijn.

(e) Een typische verslechtering zal twee extra gaan kosten. Kies dus T ook zoiets. Wanneer
je T veel groter kiest, dan worden teveel verslechteringen geaccepteerd; wanneer je T veel
kleiner kiest, dan accepteer je nooit een verslechtering.
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