
Lokale zoekmethoden

Wanneer een probleem te moeilijk is om snel optimaal opgelost te kunnen worden (iets netter

geformuleerd: wanneer er geen algoritme bekend is dat in polynomiale tijd gegarandeerd het
optimum vindt), dan kun je �e�en van de volgende mogelijkheden toepassen:

1. Je kunt het koste wat kost optimaal oplossen met behulp van branch-and-bound of dy-

namische programmering. Dit kan echter veel tijd kosten, en soms lukt het gewoon niet.

2. Wanneer je minder rekentijd wenst te besteden, dan kun je een heuristiek toepassen die
in polynomiale tijd loopt. Wanneer je kunt garanderen dat de waarde van de gevonden

oplossing ten hoogste � maal de waarde van de optimale oplossing is, dan wordt het

een �-approximatie-algoritme genoemd (bijv. het algoritme van Christo�des voor het

handelsreizigersprobleem is een 3=2-approximatie-algoritme).

3. Je kunt een lokale zoekmethode toepassen.

Een lokale zoekmethode gaat uit van een huidige oplossing en zoekt een alternatieve oplossing

door de huidige oplossing een klein beetje te veranderen; zo'n nieuwe oplossing wordt een buur

van de oude oplossing genoemd. Het idee hierachter is dat je door steeds kleine veranderingen

uit te voeren uiteindelijk op een `goede' oplossing uitkomt, ook al ben je met een matige oplos-

sing begonnen. In tegenstelling tot een �-approximatie-algoritme levert een lokale zoekmethode

meestal geen garantie voor de kwaliteit van de oplossing en de rekentijd. Deze garanties hebben

echter betrekking op het worst-case gedrag. In de praktijk werken lokale zoekmethoden uitste-

kend; de beste oplossingen van het Whizzkids96 probleem (de krantenwijk in Manhattan) en het

Whizzkids97 probleem (het rooster voor de ouderavond) zijn gevonden met behulp van lokaal

zoeken. Een ander voordeel van het toepassen van een lokale zoekmethode is dat je de pro-

bleemstructuur niet zo goed hoeft te doorgronden als nodig is om een goed branch-and-bound
algoritme of een �-approximatie-algoritme te bepalen (meer inzicht in de probleemstructuur

biedt echter wel degelijk voordelen bij lokaal zoeken). Vaak maakt lokaal zoeken deel uit van

een tweetraps methode, waarbij eerst een beginoplossing wordt bepaald door middel van een

heuristiek (al dan niet met worst-case garantie), die je vervolgens gaat verbeteren met behulp

van lokaal zoeken.

Er bestaan vele vormen van lokaal zoeken. Bij de methoden die hieronder worden besproken

moet je altijd beginnen met het kiezen van een buurruimte; een buurruimte is gede�nieerd als

een verzameling oplossingen die op een bepaalde manier uit de huidige oplossing kunnen worden

verkregen. Een voorbeeld van een buurruimte is de 2-Opt buurruimte voor het handelsreizi-

gersprobleem; deze bevat alle tours die kunnen worden verkregen uit de huidige oplossing door

twee kanten te vervangen. De eerste keuze die je moet maken betreft de vraag of een nieuwe

oplossing altijd beter moet zijn dan de huidige oplossing. De variant van lokaal zoeken waarbij je
een verandering in de huidige oplossing alleen doorvoert indien dit tot een betere oplossing leidt

wordt iterative improvement genoemd. Een voorbeeld hiervan is het simplex algoritme voor li-

neaire programmering (met �e�en klein verschil: in geval van degeneratie kun je overstappen op een

andere toegelaten basisoplossing met gelijke kosten). Het simplex algoritme vindt een optimale

oplossing; dit is uitzonderlijk. Wanneer je bijv. 2-Opt toepast op een toegelaten oplossing van

het handelsreizigersprobleem, dan eindig je meestal in een lokaal optimum, waaruit je niet kunt
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ontsnappen zonder verslechteringen toe te staan (of door een ruimere buurruimte zoals 3-Opt

te gebruiken).

Met een beetje pech kan het lokale optimum waarin je bent aangeland behoorlijk slecht zijn

in vergelijking met het globale optimum. Om daar wat aan te doen kun je een aantal malen

iterative improvement toepassen (hierbij moet je er voor zorgen dat je niet steeds in hetzelfde

lokale optimum terecht komt, bijv. door steeds een andere startoplossing te gebruiken). Een

andere mogelijkheid is dat het onder bepaalde voorwaarden is toegestaan om een verandering
door te voeren die leidt tot een slechtere oplossing. Je kunt dan kiezen tussen simulated anneal-

ing en tabu search.

Simulated annealing en tabu search

Er bestaan vele varianten van simulated annealing en tabu search in de praktijk. Gegeven een

buurruimte komen de beide methoden grofweg op het volgende neer; de uitwerking van het on-

derstaande schema volgt hieronder.

Simulated annealing Tabu search

(1) Kies een buur uit de buurruimte. (1) Zoek de beste buur.

(2) Niet-slechter ) accepteren. (2) Accepteren indien niet tabu.

Anders accepteren met bepaalde kans. Indien tabu, bepaal de volgende.
(3) Voer eventuele verandering door. (3) Voer verandering door.

(4) Pas eventueel de control parameter aan. (4) Pas de tabu lijst aan

(5) Ga door tenzij voldaan aan stopcriterium. (5) Ga door tenzij voldaan aan stopcriterium.

Bij simulated annealing trek je steeds een willekeurige oplossing uit de buurruimte. Wanneer

de gekozen buur niet-hogere kosten met zich meebrengt, dan wordt dit de nieuwe oplossing.

Wanneer de gekozen buur hogere kosten heeft dan de huidige oplossing, dan accepteer je hem

met kans p = expf��=Tg. Hierbij is � gelijk aan het verschil in kosten, en T is de control

parameter; deze parameter wordt langzaam verlaagd om de kans op acceptatie van een verslech-

tering te verkleinen in de loop van het proces. Voor de bepaling van de startwaarde van T
wordt de volgende vuistregel gebruikt: T moet zodanig zijn dat in het begin ongeveer 50% van

de verslechteringen wordt geaccepteerd. Bij iedere waarde van T wordt een aantal iteraties uit-

gevoerd, waarna T wordt verlaagd. Bij het bepalen van het verloop van T worden de volgende
vuistregels gebruikt. Het aantal iteraties dat met dezelfde waarde van de control parameter

wordt uitgevoerd is een constante maal de omvang van de buurruimte; deze constante bedraagt

meestal iets als 16. Het aanpassen van T gebeurt door deze met � te vermenigvuldigen; � heeft

meestal de waarde van 0.95 of 0.99. Het proces stopt indien het aantal geaccepteerde verslech-

teringen gedurende een aantal opeenvolgende iteratieseries (met gelijke waarde van de control

parameter) niet meer dan 1 of 2% bedraagt.

Bij tabu search zoek je de hele buurruimte af op zoek naar de beste oplossing; de huidige

oplossing behoort niet tot de buurruimte (wanneer de omvang van de buurruimte groot is, dan

kun je er ook voor kiezen om slechts een gedeelte van de buurruimte te doorzoeken). Wanneer

je geen voorzorgsmaatregelen treft, dan loop je bij het volledig afzoeken van de buurruimte

naar de beste oplossing het risico dat je na verloop van tijd steeds tussen twee oplossingen
heen en weer blijft springen. Om dit te voorkomen wordt een lijst bijgehouden van recente
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oplossingen; dit is de tabu lijst. Op de tabu lijst staan vaak geen complete oplossingen maar

kenmerken van oplossingen of veranderingen vermeld. Je zoekt dan de beste buur die niet tabu

is; dit wordt dan de nieuwe oplossing. Wanneer de tabu lijst kenmerken van oplossingen bevat,

dan mag deze buur dus geen kenmerk bezitten dat staat vermeld op de tabu lijst; wanneer de

tabu lijst veranderingen bevat, dan mag de nieuwe oplossing niet zijn verkregen uit de oude

oplossing door middel van een verandering die op de tabu lijst staat. Beschouw als voorbeeld

het handelsreizigersprobleem. Wanneer je een nieuwe oplossing hebt verkregen waarbij de kant
fi; jg is vervangen, dan kun je op de tabu lijst de kant fi; jg zetten; de tabu lijst wordt dan

ge��nterpreteerd als de verzameling kanten die je niet in de tour op mag nemen. De tabu lijst

wordt steeds aangepast, waarbij de oudste verboden verwisseling wordt vervangen door een

nieuwe. Tabu search gaat net zo lang door met zoeken totdat aan een bepaald stopcriterium

is voldaan. E�en mogelijkheid is stoppen indien het totale aantal iteraties of het aantal iteraties

dat is uitgevoerd sinds de laatste verbetering de �e�en of andere bovengrens heeft bereikt. Deze

grenzen moeten worden ingesteld, net als de parameter die de lengte van de tabu lijst aangeeft

(tenminste wanneer je met een vaste lengte werkt; er zijn ook toepassingen van tabu search,

waarbij de lengte van de tabu lijst variabel is).

Zowel bij simulated annealing als bij tabu search moet het nodige worden ingesteld. Voor de

juiste instelling van de parameters is geen eenduidige aanwijzing te geven. Een goede instelling
is er �e�en die snel tot goede resultaten leidt: wat werkt is goed (zoals bij iedere sport: de

winnende coach heeft altijd gelijk). Het `�netunen' van de instelling kost meestal aardig wat

tijd, maar het leidt tot zeer goede oplossingen in een redelijke tijd. Over het algemeen werkt

tabu search een ietsje beter dan simulated annealing, maar simulated annealing is gemakkelijker

te implementeren. Lokaal zoeken is gemakkelijk uit te voeren, maar je hebt nog wel enig inzicht

in de probleemstructuur nodig, want je moet een goede buurruimte zien te vinden. Uiteraard

wil je de buurruimte groot genoeg maken om uit een bepaald deel van de oplossingsruimte te

kunnen komen, maar het werken met een grote buurruimte brengt ook nadelen met zich mee,

bijv. een langere rekentijd. Het is een duidelijk pluspunt van een buurruimte wanneer je snel

kunt nagaan of de nieuwe oplossing toegelaten is en wat de kosten ervan zijn.

Wanneer je het lokale zoekalgorithme een keer hebt laten lopen, en je hebt er nog geen genoeg
van gekregen, dan kun je besluiten om het nog een keer te laten lopen (let er op dat je bij tabu

search uitgaat van een andere startoplossing, want zoals hierboven beschreven is dit algoritme

deterministisch) of je kunt een grove verandering toepassen op de huidige oplossing, waarna je

deze als de nieuwe startoplossing gebruikt. In het laatste geval moet je bij Simulated Annealing

de controle parameter T weer verhogen, maar deze hoeft niet weer op de oude beginwaarde gezet

te worden. In geval van Tabu Search kun je de kenmerken van de grove verandering in de tabu

lijst zetten om het algoritme een ander deel van de oplossingsruimte in te dwingen.
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