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IndholdInternational Symposium on Mathema-
tical Programming (ISMP) fandt sted 
på Danmarks Tekniske Universitet i 
dagene 18. – 22. august. Det er pris-
værdigt når nogle påtager sig arbej-
det og sikre, at de store konferencer 
engang imellem kigger forbi Danmark 
og derfor skal der lyde et tillykke til 
organisatorerne af konferencen.

Ved konferencen er der en række 
plenar og semi-plenar foredrag (17 ialt) 
som styres af organisatorerne. Disse 
planlægges af programkommiten, der 
inviterer velrenomerede forskere til at 
holde foredragene. I en del af program-
met kan man blive slået over fraværet 
af to ting: hvor var de danske foredrags-
holdere, og hvor var praktikerne?

Norden var repræsenteret alene ved 
Mikael Rönnqvist fra Sverige! Der var 
ingen danskere. Disse foredrag skal 
ikke bruges til nationalisme og selv-pro-
movering, men det er ikke det samme 
som at lade Janteloven få overtaget og 
undlade danske forskere. Man kunne 
indvende, at der ikke var danske for-
skere indenfor området med en tilstræk-
kelig høj profil. Men det passer ikke. 
Ligeså hvis man kigger på forholdet 
mellem teoretiske og praktiske fore-
drag.

Man må konstatere at en enestående 
chance blev forpasset. Det er ærgerligt, 
at programkommiten ikke udnyttede 
disse muligheder.

Når vi er igang med kritikken vil vi på 
redaktionen godt rette blikket mod os 
selv. Vi håber, at alle synes, at ORbit 
Xtra var interessant og spændende 
læsning. Det har helt sikkert været 
med til at give DORS en international 
»profil«. Går man igennem ORbit Xtra 
vil man opdage, at artiklerne er skrevet 
af optimeringsfolk som kommer fra eller 
har en baggrund fra Københavns-områ-
det.

Det er aldrig meningen, at ORbit skal 
være et »københavner-blad«, og lige 
præcis i ORbit Xtra er det specielt 
uheldigt da man heraf kunne tro at ope-
rationsanalyse i Danmark udelukkende 
er et københavner-fænomen. Vi vil fra 
redaktionens side godt beklage, at vi 
ikke fik indkaldt materiale fra Aarhus og 
Odense. 

ISMP, ORbit og DORS
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IndholdORbit nummer 5 er kommet i luften, 
og sædvanen tro indeholder ORbit en 
bredspektret samling spændende artik-
ler indenfor OR. Herunder en artikel fra 
Brian Kallehauge som introducerer det 
eksamensprojekt, han modtog DORS-
prisen for sidste år. 

Eksamensprojektet omhandler OR 
metoder anvendt indenfor ruteplanlæg-
ning. Ruteplanlægning er en klassisk 
OR disciplin, som også har fundet prak-
tisk anvendelse. Blandt andet har et 
dansk firma haft succes med en avan-
ceret IT-løsning til daglig operationel 
ruteplanlægning. 

Løsningen står for den daglige registre-
ring af leverancer (>1000), som auto-
matisk bliver knyttet til et fuldt detaljeret 
digitalt vejnet indeholdende ensretnin-
ger, svingforbud m.m. Efter endt regi-
strering gennemføres en fuldautomatisk 
planlægning med udgangspunkt i de 
fysiske vognressourcer, som er til rådig-
hed den pågældende dag. 

De målte økonomiske besparelser er 
særdeles signifikante, og chaufførerne, 
som også står for vedligeholdelse af 

Formanden 

stamdata m.m., har taget systemet til 
sig. Der er mange sidegevinster forbun-
det med løsningen – bl.a. kan modta-
gen få præcis information om forventet 
leveringstidspunkt. 

Grunden til at jeg fremhæver ovenstå-
ende historie er, at løsningen blev sat i 
drift for godt og vel 15 år siden. Alligevel 
er der kun et fåtal af transporttunge 
virksomheder, som støttes af denne 
type løsninger i dag. 

Eksemplet belyser godt den generelle 
udfordring i forbindelse med udbredelse 
af kendskabet til og anvendelsen af 
OR metoder – men måske kan den sti-
gende fokusering på begrebet Business 
Intelligence give et skub i den rigtige 
retning. Bedre udnyttelse af virksom-
hedens data til at skabe værdi og kon-
kurrencekraft er ikke alene forbeholdt 
discipliner som Data Warehousing og 
Data Mining – det er ligeledes, også 
formelt, en åben invitation til operations-
analysen.

Søren K. Nielsen
Formand for DORS

har ordet ...
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Sommerinstituttet eller sommersko-
len, som jeg foretrækker at kalde 

begivenheden, fandt sted på Litauens 
vestkyst på en 97 km lang halvø som 
deles mellem Rusland og Litauen. 
Halvøen som på dansk kaldes Det Kuri-
ske Næs var ikke 
et sted jeg havde 
hørt om i forvejen, 
men jeg blev ikke 
skuffet. En kort 
opsummering af 
mit indtryk af Det 
Kuriske Næs må 
være: smuk natur, 
lækre sandstrande 
og strålende sol-
skinsvejr.

Første stop på min rejse til sommer-
skolen var en enkelt dags ophold i 
Litauens hovedstad Vilnius. Her mødte 
jeg hovedparten af sommerskolens 
deltagere og sammen fortsatte vi 
rejsen tværs over Litauen i to minibus-
ser stillet til rådighed af universitetet i 
Vilnius. Turen gav mulighed for at lære 
sidemanden at kende, og der var rig 
lejlighed til at betragte Litauen som pas-
serede forbi. Udenfor byerne minder 
Litauen en del om Danmark: flade 
landskaber, store landbrugsarealer og 
mange skovområder (flere end her-
hjemme). Vi gjorde et kort ophold i Klai-
peda for at vente på færgen der skulle 
fragte os over den Kuriske bugt, en tur 
på mindre end en kilometer. Vel ovre på 
halvø-siden af bugten fortsatte turen de 
sidste ca. 40 km til turistbyen Nida hvor 
vi skulle bo de næste 14 dage.

En typisk dag på sommerskolen gik 
med et par timers forelæsning af en 
inviteret foredragsholder om formid-
dagen, mens der om eftermiddagen var 
programsat to studenterforedrag af 45 
minutters varighed hver. Der var såle-

des god tid til 
faglige diskussi-
oner og sociale 
aktiviteter i den 
resterende tid. 

Mit udbytte af 
foredragene 
var blandet. 
Nogle foredrag 
var lærerige og 
inspirerende 

mens enkelte var tæt på uforståelige. 
Alt i alt må jeg konkludere at jeg kunne 
få hældt lige så meget teori indenbords 
ved at sidde 14 dage på mit kontor 
herhjemme med næsen begravet i 
bøgerne. 

Så hvorfor bruger Københavns Univer-
sitet penge på at sende mig til Litauen, 
hvorfor skriver Jakob Krarup at EURO 
sommerskolerne er »EUROs bedste 
ide nogensinde« og hvorfor er titlen 
på dette indlæg »14 lærerige dage i 
Litauen«? 

Svaret er, at 
pointen med 
en sådan 
sommer-
skole, ikke 
er om jeg ser 
de seneste 

beregningsmodeller for kvantecompu-
tere, men snarere de sociale aspekter 
sommerskolen åbner op for. Sommer-
skolen giver mulighed for at møde en 
række intelligente unge forskere fra 
hele Europa, som interesserer sig for 
samme emneområde som en selv og 
som er oprigtigt interesserede i at lære 
de andre deltagere at kende. Dette 
burde være et godt grundlag for at 
skabe et netværk, som kan være guld 
værd i årene fremover, ligegyldigt om 
man planlægger en karriere indenfor 
universitetsverdenen eller udenfor. 

Det er vanskelligt at evaluere, om det 
lykkedes for mig at skabe de rette kon-
takter under sommerskolen. Spørgsmå-
let kan nok først besvares om et par år, 
hvor jeg vil kunne se om de bånd der 
blev knyttet til deltagerne i sommersko-
len stadig holder og om der er kommet 
nogle målelige resultater ud af opholdet 
i form af fælles forskningsprojekter. 

En anden pointe med sommerskolerne, 
som ofte fremføres, er muligheden for 
at diskutere ens eget forskningsprojekt 
med erfarne forskere. Når jeg ser til-
bage på sommerskolen, var dette nok 
en chance, som jeg forsømte at bruge 
fuldt ud.

Deltagere

20 studerende og 10 invi-
terede forelæsere deltog i 
sommerskolen. Deltagerne 
kom fra 18 forskellige lande: 
Ekstremerne var Canada, 

14 lærerige dage i Litauen
I slutningen af juli og begyndelsen af august deltog jeg i det 21. 
EURO  Summer Institute med undertitlen Stochastic and Heuristic 
Methods in Optimization. 

Af Ph.d.-studerende Stefan Røpke
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Brasilien, Rus-
land og Israel. 
Af velkendte 
navne blandt 
de inviterede 
forelæsere kan 
nævnes: Stefan 
Voβ fra Tyskland, 
Pierre Hansen 
fra Canada og 
vores egen Jakob 
Krarup. 

Fra flere af de andre lande havde de 
studerende været igennem en udvæl-
gelsesproces, før de kunne deltage i 
sommerskolen. Parameteren som de 
var blevet bedømt på var kvaliteten 
af deres indsendte artikel. Årsagen til 
denne udvælgelsesproces er at antallet 
af studerende fra hvert land principielt 
er begrænset til en enkelt deltager. Der 
bliver dog dispenseret for denne regel, 
da der var tre deltagere fra både Italien 
og Litauen. Fra Danmark var der kun 
en kandidat, men min ansøgning om 
deltagelse i sommerskolen skulle stadig 
godkendes af DORS på baggrund af et 
indsendt abstract.

Til forskel fra de to andre sommerskoler 
jeg tidligere har deltaget i, så havde 
denne mange deltagere fra de tidligere 
østblok-lande. Det var interessant at 
møde disse unge forskere og forstå 
deres syn på OR. Generelt er mit ind-
tryk, at vesteuropæere typisk havde et 
anvendelsesorienteret syn på OR, hvor 
det oftest var et specifikt, mere eller 
mindre praktisk problem der drev forsk-
ningen, mens østeuropæerne mere var 
fokuseret på teorien/matematikken bag 
OR-metoderne.

En anden observation var forholdet 
mellem studerende og professorer, som 
var langt mere formelt for østeuropæ-
erne end vi er vant til i Danmark. Her 
gik det f.eks. ikke at kalde professoren 
ved fornavn, nej tiltalen var »profes-

sor x«, hvor x 
var professorens 
efternavn – det 
krævede lidt til-
vænning!

Hjem igen

Efter de 14 dage 
i Nida gik turen 
tilbage til Vilnius, 

hvor jeg tilbragte nogle dage inden jeg 
vendte næsen mod Danmark. I Vilnius 
er det tydeligt at Litauen stadig er et 
fattigt land set i forhold til Danmark. 
Forskellen var ikke så markant på det 
Kuriske Næs, men denne halvø er også 
hovedsageligt feriemål for udlændinge 
og velstillede litauere. Ifølge vores 
litauiske værter er det er sjældent at 
den jævne litauer tager på ferie på det 
Kuriske Næs, da priserne her er for 
høje efter litauisk standard.

Efter hjemkomsten fra Litauen er som-
merskolen endnu ikke helt afsluttet for 
mit vedkommende. Hjemme venter 
nemlig arbejdet med artiklen til særud-
gaven af European Journal of Opera-
tional Research, der samler de artikler 
som blev præsenteret ved sommer-
skolen, hvis de da ellers bliver fundet 
egnede efter den sædvanlige review 
proces.

Anbefaling

Hvis du er ph.d.-studerende eller måske 
kommende ph.d.-studerende kan jeg 
varmt anbefale dig at bruge omkring 14 
dage af din studietid på at deltage i en 
EURO sommerskole - det tror jeg ikke 
du vil fortryde! Næste års sommerskole 
kommer til at foregå i Ankara i Tyrkiet 
fra den 9. til den 25. juli, emnet for som-
merskolen bliver »Optimization and 
Data Mining«.  Arrangøren er Gerhard-
Wilhelm Weber, der også deltog i dette 
års sommerskole som inviteret fore-
dragsholder. Mit indtryk af Gerhard-Wil-

Internet links

EUROs hjemmeside www.euro-
online.org
Officiel hjemmeside for 21. EURO 
sommerskole www.mii.it/ESIXXI
Billeder fra 21. EURO som-
merskole www.diku.dk/~sropke/
LithuaniaAlbums og www.apdio.pt/
ESI_XXI_Photos

Af Stefan Røpke (e-mail: 
sropke@diku.dk), ph.d.-studerende 
ved Datalogisk Institut på Køben-
havns Universitet.

Stefan Røpke er Cand.Scient fra 
Datalogisk Institut ved Københavns 
Universitet og er p.t. i gang med en 
Ph.D. uddannelse på samme institut.

 Ph.D. projektet omhandler løsning af 
ruteplanlægningsproblemer (vehicle 
routing problems) ved hjælp af heuri-
stikker og eksakte metoder.

helm Weber, som for øvrigt oprindeligt 
kommer fra Tyskland, er, at han er en 
begavet, venlig og ualmindeligt høflig 
person, så næste års sommerskole ser 
ud til at være i gode hænder.

Hold derfor godt øje med annonceringer 
i ORbit, på DORS’ mailingliste og på 
EUROs hjemmeside!

Tak til Ester Van Broekhoven for billedet 
af solnedgangen og Holger Höller for 
billedet af kortspil i cafeen.
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Disse forskellige scenarier kan mere generelt udtrykkes 
ved et eller flere depoter fra hvilket en given vognpark skal 
transportere en given varemængde mellem et antal geogra-
fisk fordelte kunder og depotet. Der kan være tale om ren 
udbringning eller opsamling eller en blanding.

En central planlægning af denne transport kræver en 
bestemmelse af de veje ad hvilke de enkelte vogne skal køre 
for at opfylde en eller flere målsætninger. Disse målsætnin-
ger kan f.eks. udtrykkes ved en betragtning af transport-
omkostninger, graden af kundeservice eller chaufførernes 
arbejdsmiljø eller andet.

Et planlægningsproblem af denne type kaldes et ruteplan-
lægningsproblem eller nogle steder et rutelægningsproblem.

Der er udviklet ret omfattende klassifikationssystemer til 
ruteplanlægningsproblemer, men det er ikke denne artikels 
formål at betragte en bredere problemklasse.

Det klassiske ruteplanlægningsproblem (Vehicle Routing 
Problem - VRP) formuleres ved følgende: Der er givet et 
depot og en flåde af identiske biler med en tilhørende kapa-
citet, der alle er placeret ved depotet, samt et antal kunder 
med en tilhørende efterspørgsel af en enkelt vare. Depotets 
og kundernes lokationer kendes. Find en rute for hver bil, 
der starter og slutter i depotet, således at alle kunders efter-
spørgsel opfyldes af en bil og således at den samlede efter-
spørgsel på en given rute ikke overstigerbilens kapacitet og 
således at den samlede tilbagelagte afstand minimeres.

Hvis det i VRP yderligere er et krav, at en given kunde skal 
betjenes indenfor et givet tidsinterval, et såkaldt tidsvin-

Lagrange dualitet og ikke-differentiabel
optimering anvendt i rutelægning

Transport af varer mellem produktion og/eller lager og kunder 
påfører ofte en organisation betragtelige omkostninger i form af 
investeringer i vognpark og efterfølgende driftsomkostninger, samt 
lønninger til chauffører. Eksempler på sådanne scenarier findes i en 
række forskellige brancher f.eks. bladhuse, postvæsen, landbrug, 
fremstillingsvirksomheder med egen transport, renovation, mejerier, 
dagligvarekæder, etc.

Af Brian Kallehauge

due, betegnes problemet et ruteplanlægningsproblem med 
tidsvinduer (Vehicle Routing Problem with Time Windows 
- VRPTW). Den mest anvendte objektfunktion i VRPTW er 
identisk med objektfunktionen i VRP, nemlig en minimering af 
den samlede tilbagelagte afstand.

Tidsvinduerne kan være enten hårde eller bløde: Hvis der er 
tale om hårde tidsvinduer skal bilen, hvis den ankommer før 
tidsvinduets start, vente indtil tidsvinduet åbner. Det er ikke 
tilladt at bilen ankommer for sent til kunden. Hvis der er tale 
om bløde tidsvinduer er det tilladt at påbegynde betjeningen 
ved for tidlig ankomst, men det medfører en straf i objekt-
funktionen. Ligeledes er det for bilen tilladt at ankomme for 
sent, hvilket også udløser en straf i objektfunktionen.

Vi betragter i denne artikel et VRPTW med hårde tidsvinduer 
og langt hovedparten af forskningen indenfor eksakte meto-
der til VRPTW betragter dette tilfælde.

VRPTW er ikke nødvendigvis vanskeligere at løse end VRP, 
da tidsrestriktionerne kan begrænse antallet af mulige ruter 
betragteligt. Faktisk skelner man mellem VRPTW problemer 
med “smalle” og »brede« tidsvinduer, da beregningstiden 
kan afhænge af bredden af tidsvinduer. Et smalt tidsvindue 
er et tidsvindue, der påvirker løsningen, dvs. tidsvinduet er 
en aktiv restriktion. Da VRPTW og VRP iøvrigt er ens vil 
meget brede tidsvinduer i VRPTW resultere i et sædvanligt 
VRP.

I denne artikel vil vi anvende Lagrange-relaksering til løsning 
af VRPTW. Lagrange-relaksering indebærer følgende:
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i. formuler en heltalsmodel for problemet;

ii. tilknyt Lagrange-multiplikatorer til visse af restriktionerne i 
heltalsmodellen og indfør disse restriktioner i objektfunktio-
nen;

iii. løs det resulterende heltalsproblem.

Løsningsværdien i (iii) giver en nedre grænse for den opti-
male løsning til det oprindelige problem. Umiddelbart lyder 
fremgangsmåden måske ikke nyttig, da vi startede med at 
have et vanskeligt heltalsproblem og nu foreslår at beregne 
en nedre grænse ved at løse et nyt heltalsproblem i (iii).

Forklaringen på hvorfor Lagrange-relaksering er en ofte 
anvendt metode skyldes to grundlæggende forhold:

• Mange kombinatoriske optimeringsproblemer består af et 
nemt problem vanskeliggjort ved yderligere siderestriktioner. 
Et “nemt” problem er i beregningskompleksitetssammen-
hæng, se afsnit et problem der kan løses i polynomial tid 
eller evt. i pseudo-polynomial tid. Ved at introducere disse 
siderestriktioner i objektfunktionen i (ii) er det muligt løse det 
resulterende problem og opgaven er nu at finde passende 
værdier af Lagrange-multiplikatorerne.

• Beregningsmæssige erfaringer med Lagrange-relaksering 
viser at metoden giver gode nedre grænser, og at bereg-
ningstiderne er relativt gode. Vi foretrækker nedre grænser, 
der er så tæt på den optimale løsningsværdi til det oprinde-
lige problem som muligt.

Problemet med at finde værdier af Lagrange multiplikato-
rerne, der giver den maksimale nedre grænse betegnes det 
duale problem, da vi startede med at have et minimerings-
problem og nu har fået et maksimeringsproblem.

Det viser sig dog at Lagrange-relaksering af lineære heltals-
problemer specielt resulterer i en stykkevis affin funktion. Det 
duale problem tilhører generelt klassen af konkave ikke-dif-
ferentiable maksimeringsproblemer, og hvis vi omformer det 
duale problem til et minimeringsproblem ved at skifte fortegn 
på objektfunktionen tilhører det resulterende problem klas-
sen af konvekse ikke-differentiable minimeringsproblemer. 
Vi har altså pga. anvendelsen af Lagrange-relaksering af et 
kombinatorisk optimeringsproblem fået introduceret en ny 
klasse af optimeringsproblemer, nemlig klassen af konvekse 
ikke-differentiable minimeringsproblemer.

Lad os nu opsummere situationen: I trin (i) havde vi et kom-
binatorisk optimeringsproblem, som krævede eksponentiel 

beregningstid; i trin (ii) omformede vi dette problem til et 
heltalsproblem vi kunne løse i polynomial (eller evt. pseudo-
polynomial tid) og i trin (iii) løste vi dette problem for en givet 
værdi af Lagrange-multiplikatorerne; vi ønsker nu at finde 
det sæt af Lagrange-multiplikatorer der maksimerer den 
nedre grænse og ved omformning af dette problem til et 
minimeringsproblem kan vi anvende generelle algoritmer fra 
konveks ikke-differentiabel minimering til at løse det duale 
problem.

Lagrange-relaksering er opkaldt efter Joseph Louis Lagrange 
(1736-1813), der i sit hovedværk »Mécanique analytique« 
(1788) indførte Lagranges multiplikatormetode, der er en 
anden betegnelse for metoden ovenfor beskrevet som 
Lagrange-relaksering.

Matematisk model

VRPTW kan gives følgende grafteoretiske formulering: Lad 
G’ = {N’,A’} være en fuldt forbundet orienteret graf, med knu-
depunkter N’ = {0} U {1, . . ., n} U {n + 1}. Delmængderne C 
= {1, . . . , n}, {0} og {n + 1} repræsenterer hhv. kundeloka-
tioner, uddepotet og inddepotet, der er en opsplitning af det 
oprindelige depot og er begrundet i den måde vi vælger at 
løse problemet på. Lad os deffinere C0 = C U {0} og Cn+1 = 
C U {n+1}. Lad G = {N,A} være en orienteret graf indeholdt i 
G’ og deffineret ved N = N’ og A = A1 U A2 U A3 U A4, hvor

A1 := {(i, j) ∈ A’ : i = 0, j ∈ C}

A2 := {(i, j) ∈ A’ : i ∈ C, j ∈ C}

A3 := {(i, j) ∈ A’ : i ∈ C, j = n + 1}

A4 := {(i, j) ∈ A’ : i = 0, j = n + 1}

dvs. A kan opdeles i fire disjunkte delmængder.

Første delmængde, A1, indeholder alle kanter fra uddepotet 
til kunderne. Anden delmængde, A2 indeholder alle kanter 
mellem kunderne. Tredje delmængde A3 indeholder alle 
kanter fra kunderne til inddepotet og endelige indeholder 
fjerde delmængde, A4 kun en enkelt kant, nemlig kanten 
mellem uddepotet og inddepotet; denne kant vil vi selvsagt 
kalde den tomme tur.

Til hver kunde i ∈ C er tilknyttet en efterspørgsel di samt et 
tidsvindue [ai, bi] og til ud- og inddepot tilknyttes en fiktiv 
efterspørgsel d0 = 0 samt hhv. tidsvinduerne [a0, b0] og 
[an+1, bn+1], der er identiske og kaldes planlægningshorison-
ten. Ved uddepotet er placeret m identiske biler, hver med en 
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given kapacitet q. Mængden af biler betegnes V = {k = 1, . . 
.,m}. Lad cij betegne afstanden, eller transportomkostningen, 
tilknyttet kanten (i, j) ∈ A, cii = ∞ for alle i ∈ N. Lad endvidere 
tij betegne transporttiden tilknyttet kanten (i, j) ∈ A; tij er def-
fineret ved summen af en evt. betjeningstid bti tilknyttet knu-
depunkt i og afstanden cij tilknyttet kanten (i, j) ∈ A.

VRPTW består da i at finde m simple veje (ruter), således at:

1. hver kunde i ∈ C besøges af netop en rute;

2. hver kunde i ∈ C betjenes ikke tidligere end ai og besø-
ges ikke senere end bi. Bemærk det er tilladt at besøge 
en kunde tidligere end ai, men betjeningen starter først ai, 
dvs. det er tilladt for den k’te bil at vente ved den i’te kunde 
indtil betjeningen påbegyndes;

3. hver rute starter i knudepunkt 0 (uddepotet) og slutter i 
knudepunkt n + 1 (inddepotet);

4. den samlede efterspørgsel for kunder på en given rute, 
må ikke overstige bilens kapacitet q.

Målet er at minimere de samlede transportomkostninger, 
deffineret ved summen af de enkelte transportomkostninger 
hørende til de m ruter.

Denne artikel betragter altså en model for VRPTW, der er 
deffineret ved følgende parametre:

m = antallet af biler;
n = antallet af kunder;
q = kapaciteten af den k’te bil;
di = den i’te kundes efterspørgsel;
cij = transportomkostningen mellem kunde i og j;
tij = transporttiden mellem kunde i og j. tij indeholder en 

evt. betjeningstid hos kunde i;
ai = tidligste tidspunkt for påbegyndelse af betjening af 

kunde i;
bi = seneste tidspunkt for påbegyndelse af betjening af 

kunde i.

og de to beslutningsvariable xijk, (defineret ∀i, j ∈ N, ∀k ∈ 
V, i ≠ j, i ≠ n + 1, j ≠ 0), der er 1 hvis den k’te bil kører fra 
kunde i til kunde j og 0 ellers, samt sik (defineret ∀i ∈ N, ∀k 
∈ V) der angiver tidspunktet for påbegyndelse af betjening 
af kunde i ∈ C af bil k ∈ V . Hvis bil k ikke betjener kunde i 
betyder sik ingenting.

Da det udelukkende er den samlede afstand, der minimeres, 
kan vi antage (uden tab af generalitet) at a0 = b0 = an+1 = 0, 

dvs. alle biler forlader depotet til tidspunkt 0. 

Vi antager følgende om modellens data: q, di, cij , ai og bi 
er ikke-negative heltal og køretiden tij er et positivt heltal. Vi 
antager også at trekantsuligheden er opfyldt, dvs. cij ≤ cih 
+ chj og tij ≤ tih + thj, ∀h, i, j ∈ N. Det er muligt at lægge en 
skalar til alle transportomkostninger ckij uden at ændre den 
optimale løsning til VRPTW, så et VRPTW kan transformeres 
til et VRPTW, der opfylder trekantsuligheden for transport-
omkostningerne. Dette gælder ikke for trekantsuligheden for 
køretiden, men den vil i praksis oftest være opfyldt (specielt 
hvis tij inkluderer en betjeningstid ved kunde i). Disse anta-
gelser vil ofte være opfyldt i praksis og det gør det muligt at 
betragte visse typer af ruter. Vi kan nemlig kræve at ruterne 
er acykliske orienterede ruter, der starter i 0 og slutter i 
n+1, dvs. ingen identiske knudepunkter. For det andet kan 
vi kræve at en rute der besøger en kunde også servicerer 
denne kunde.

En heltalsmodel for VRPTW formuleres på følgende måde

(1) siger at målfunktionen, dvs. den samlede afstand, skal 
minimeres. (2) betegnes assignmentrestriktioner og sikrer 
at hver kunde bliver tildelt netop en bil. (3) er kapacitetsre-
striktioner, der udtrykker at en bil ikke lastes mere end dens 
kapacitet tillader. (4) og (6) pålægger udvalens- og indva-
lensrestriktioner på hhv. uddepot og inddepot. (5) er balan-
cerestriktioner, der sikrer at en bil der kører ind til en kunde 
også kører ud igen. (7) er ressourcerestriktioner ligesom (3), 
men (7) er ydermere rækkefølgerestriktioner, da kundernes 
tidsvinduer bevirker at deres indbyrdes rækkefølge på en 
given rute er afgørende mht. overholdelse af (7). K er et stort 
tal > 0. Rækkefølgerestriktionerne (7) og tidsvinduerestriktio-
nerne (8) betragtes under et, og betegnes tidsrestriktioner. 
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(9) er de binære restriktioner.

Relaksering og dekomposition

VRPTW givet ved (1)-(9) er karakteriseret ved en objektfunk-
tion f : X → Z+, hvor Z+ er mængden af ikke-negative heltal:

og restriktions-funktioner c1, . . . , cn : X → Z 

og løsningsmængden X givet ved (3)-(9).

Bemærk at cij angiver kantomkostningen for (ij) ∈ A, mens cj 
angiver den j’te restriktionsfunktion. Lagrangefunktionen for 
VRPTW er

og Lagrange problemet eller Lagrange-relakseringen for 
VRPTW er

hvor λ antager en værdi i Rn.

Det er også muligt at dekomponere den betragtede 
Lagrange-relaksering for VRPTW, da

• X = X1 × X2 × . . . × Xm hvor Xk er løsningsmængden for et 
delproblem givet ved (3)-(9) for fastholdt k, dvs. et problem 
pr. bil; beslutningsvariablene betegnes x = (x1, . . . , xm), 
hvor xk  ¸ Xk for k = 1, . . .,m.

• f kan ligeledes skrives som en sum af individuelle objekt-
funktioner:

hvor

• restriktions-funktionerne er ligeledes en sum:

hvor

da 

I VRPTW givet ved (1)-(9) optræder assignment-restrik-
tionerne (2) som koblende begrænsninger, der knytter de 
enkelte delproblemer for hver bil sammen.

Lagrange problemet (13) kan derfor opdeles i m delproble-
mer; et delproblem for hver bil

hvor

og λ ∈ Rn. Løsningsmængden XkESPPTWCC er givet ved 
(1)-(9) for fastholdt k.

Relakseringen af assignment-restriktionerne (2) gør det altså 
også muligt at dekomponere VRPTW givet ved (1)-(9).

Det problem (16) der fremkommer ved dekomposition af den 
betragtede Lagrange-relakseringen for VRPTW er et acyklisk 
korteste vej problem med tids- og kapacitetsrestriktioner 
(Elementary Shortest Path Problem with Time Windows and 
Capacity Constraints - ESPPTWCC). Da kredse ikke er til-
ladte i ESPPTWCC kan hver kunde kun besøges en gang. 
ESPPTWCC er NP-hårdt og der er ikke kendskab til en 
pseudo-polynomial algoritme [3], men ved at tillade kredse 
fremkommer en mere lempelig version af korteste vej pro-
blemet, (Shortest Path Problem With Time Windows and 
Capacity Constraints - SPPTWCC), der godt nok stadig er 
NP-hårdt, men hvortil der findes en pseudo-polynomial algo-
ritme, der i praksis kan løse langt de fleste forekommende 
problemer, jvf. [5]. Dvs. der fremkommer flg. Lagrangepro-
blem:
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SPPTWCC giver en nedre grænse for VRPTW. Den duale 
funktion er oppefra begrænset, medmindre der ikke .ndes en 
mulig løsning til VRPTW og det gør der altid i de instanser vi 
betragter.

De duale algoritmer vi vil benytte til løsning af det duale 
problem betragter dog en udgave, der er formuleret som et 
minimeringsproblem, så derfor vil vi skifte fortegn på vores 
duale funktion således at det duale problem bliver et minime-
ringsproblem

og en subgradient for θ i punktet λ er

hvor xλ betegner løsningen til SPPTWCC mht. λ og et ele-
ment sj i subgradienten er givet ved

Når λ varierer forbliver cλ konstant pånær i de punkter, hvor 
løsningen til SPPTWCC skifter; så springer cλ til en anden 
konstant værdi. Sagt på en anden måde så er afbildningen λ 
→ c(λ) diskontinuert, dvs. Θ er en konveks ikke-differentiabel 
funktion.

Ikke-differentiabel optimering

Vi vil betragte det ubegrænsede minimeringsproblem af en 
konveks funktion f : Rn → R

hvor vi i modsætning til den klassiske situation ikke kræver 
at f overalt er differentiabel. Vi antager dog at gradienten for 
f eksisterer næsten overalt og, hvor gradienten ikke er deffi-
neret, gælder der for en konveks funktion at vi kan finde den 
retningsafledede

mht. retningen d.

Typisk vil der være tale om en “stykkevis C1-funktion”, dvs. 
Rn vil bestå af områder hvor gradienten ∇f eksisterer og er 
kontinuert og af randen hvor ∇f springer. Betragt f.eks. føl-
gende funktion af en variabel

hvor løsningsmængden XkSPPTWCC er givet ved ved (3)-(8) 
for fastholdt k.

(18) løses ved dynamisk programmering og heltalsegenska-
ben bevares, altså xkij ∈ Z+

Der gælder altså følgende om de to Lagrangeproblemer (16) 
og (18)

Selvom (16) og (18) ikke er ækvivalente benytter vi samme 
Lagrangefunktion, nemlig

hvilket ikke gør fremgangsmåden forkert, vi har blot fået en 
svagere black box, der kun er i stand til at beregne en nedre 
grænse for vores oprindelige Lagrangeproblem (16) - og hvis 
vi er heldige vil den nedre grænse fra (18) være lig den opti-
male løsningsværdi i (16).

Dualitet

Vi ønsker nu at løse VRPTW givet ved (1)-(9) ved at erstatte 
det med det tilhørende duale problem.

Den duale funktion for VRPTW er

hvor

og z er løsningsværdien til SPPTWCC, dvs.

hvor vi har fjernet indeks k, da vi i korteste vej problemet kun 
betragter en bil.

Det duale problem formuleres som

og en løsning til det duale problem, der samtidig er en mulig 
løsning til VRPTW, er en optimal løsning til VRPTW.

Hver værdi af den duale funktion er en nedre grænse (mini-
mering) for den optimale primale værdi. Dvs. løsning af 
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Da er ∇f(x) = -1 for x negativ og  ∇f(x) = 2x for x positiv. For 
x = 0 er gradienten ikke deffineret, men de to grænser limx↑
0∇f(x) = -1 og limx↓0∇f(x) = 0 giver en første ordens beskri-
velse af f tæt på knækpunktet x = 0. Det fører til følgende 
erstatning for gradienten: subdifferentialet for f i x er (idet 
Conv betegner det afsluttede konvekse hylster).

Subdifferentialet er en begrænset og afsluttet mængde, der 
reduceres til gradienten i tilfælde af f er differentiabel i x. I 
(29) udnytter vi ensidet differentiabilitet for konvekse funktio-
ner, dvs. vi finder gradientens grænseværdi fra neden og fra 
oven, som er hhv. -1 og 0 og så siger (29) at vi skal danne 
det afsluttede konvekse hylster af gradienternes grænsevær-
dier for at finde subdifferentialet - og det afsluttede konvekse 
hylster af de to punkter -1 og 0 er det lukkede interval de 
afgrænser, dvs. Conv{-1, 0} = [-1, 0].

Elementerne i ∂f(x) betegnes subgradienter. For eksemplet 
ovenfor får man: for x ≠ 0 er ∂f(x) lig (en singleton) ∇f(x), 
nemlig

mens

dvs. i punktet 0 eksisterer der alle de subgradienter der har 
hældninger mellem -1 og 0, mens i funktionens øvrige def-
finitionsmængde eksisterer der kun en subgradient, som 
derfor også er en gradient.

Bemærk, at et interval er det simpleste eksempel på en kon-
veks mængde.

Vi antager at vi i hvert x kender f(x) og en (tilfældig) subgra-
dient s ∈ ∂f(x).

I praksis vil vi have en black box (en underrutine i et compu-
terprogram), der for et givet x ∈ Rn returnerer f = f(x) og g ∈ 
∂f(x). Dvs. situationen er den samme som i sædvanlig opti-
mering pånær s ikke vil variere kontinuert med x.

F.eks. vil en black box for (28) være

Snitplansmetoden

[4] og [1] fremsatte uafhængigt af hinanden en metode til 
løsning af det konvekse programmeringsproblem (26). Kelley 
gav metoden navnet cutting plane og påpegede lighederne 
med Gomorys (se [7]) metode til løsning af lineære heltals-
problemer, der fremkom samtidigt med Kelleys metode. 
Geometrisk kan metoderne beskrives ved følgende: Hvis vi 
antager at det betragtede minimeringproblem er begrænset 
nedefra (dvs. det har en løsning) så indeslutter vi en del af 
løsningsrummet Rn, der indeholder et minimum, i en afsluttet 
og begrænset polyhedral konveks mængde M0 og minimerer 
den lineære form over M, hvilket er et LP problem. Vi afskæ-
rer nu en del af M0, der indeholder det netop fundne mini-
mum, ved at indsætte en hyperplan (cutting plane) mellem 
det minimale punkt og M0 ∩ Rn, hvilket giver en ny polyhe-
dral konveks mængde M1. Den lineære form løses nu over 
M1. Denne proces med at generere snitplaner og løse et LP 
problem gentages indtil der er fundet en mulig løsning til det 
konvekse problem.

Vi vil nu formulere det duale problem, så det fremgår hvor-
dan det kan løses vha. snitplansmetoden. Vi antager at det 
duale problem har en dual løsning indeholdt i en afsluttet og 
begrænset konveks mængde K ⊂ Rn. Da den duale funktion 
Θ er løsningen til Lagrangeproblemet, der er formuleret som 
et supremumsproblem, kan det duale problem formuleres 
som

I tilfældet VRPTW har (34) et endeligt antal restriktioner, men 
det er dog ikke praktisk muligt at generere alle sammen, så 
derfor udnyttes det at indeksmængden X kan begrænses 
til den mindre mængde X˜ givet ved den duale variabel λ’s 
parameterisering af den oprindelige mængde X.

Et klart minus ved snitplansmetoden er dens ustabilitet: den 
minimerende sekvens {λu} må kunstigt stabiliseres f.eks. 
ved indførelse af hjælpevariable, straffunktioner i objektfunk-
tionen eller øvre og nedre grænser. Disse metoder kaldes 
stabiliserende metoder eller accelererede metoder. Vi har 
benyttet en version af snitplansmetoden med en kvadratisk 
straffunktion i objektfunktion, en såkaldt proximal bundle 
metode; ideen er at indføre en straf i objektfunktionen pro-
portional med skridtets længde fra det aktuelle punkt til det 
næste punkt.
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Hvis man betragter snitplansmetoden fra et dualt synspunkt 
betegnes algoritmen (en rækkegenereringsalgoritme) for 
Dantzig-Wolfe metoden (en søjlegenereringsalgoritme). 
Dantzig-Wolfe metoden vil vi betegne som en primal metode, 
da den udelukkende bruger værdier af primale objekter, 
nemlig f(xi) og c(xi).

Det har været kendt længe at Kelleys snitplansmetode og 
Dantzig-Wolfe dekomposition eller søjlegenerering er hinan-
dens duale, hvis hhv. Lagrange problemet og subproblemet 
er det samme (se f.eks. [6]). I Lagrange metoder benyttes 
betegnelserne det duale problem og Lagrange problemet, 
mens de ækvivalente betegnelser i Dantzig-Wolfe er master-
problem og subproblem.

Resultater

[8] introducerede seks grupper af rutelægnings-
problemer med tidsvinduer, med det oprindelige 
formål at illustrere forskellige faktorers ind.ydelse 
på opførslen af forskellige heuristikker beregnet til 
løsning af rutelægningsproblemer. Disse faktorer 
inkluderer

• geografiske data

• antallet af kunder betjent af en bil

• andelen af kunder med restriktive tidsvinduer

• tidsvinduernes grad af restriktivitet

• positioneringen af tidsvinduerne

Data for kundekoordinater og efterspørgsel er 
baseret på data fra standardproblemer i rutelæg-
ning præsenteret i [2]. Geografisk data følger hhv. 
en ligefordeling (betegnet ved problemgrupperne 
R1 og R2), gruppering af kunder (betegnet ved 
problemgrupperne C1 og C2) og halv-gruppering 
(betegnet ved problemgrupperne RC1 og RC2). 
Ved “halv-gruppering” menes problemer med en 
blanding af ligefordelte kunder og grupperede 
kunder. Bemærk at R1 og R2 har samme geografi-
ske data, og RC1 og RC2 har samme geografiske 
data, mens C1 og C2 har forskellige geografiske 
data. Kundelokationerne og depotet er repræsente-
ret ved punkter i den euklidiske plan [0, 100]2.

Problemgrupperne kan yderligere opdeles i to 
hovedgrupper efter længden af planlægningsho-

risonten. R1, C1 og RC1 har en kort planlægningshorisont, 
der kun tillader 5 - 10 kunder at blive betjent pr. rute. R2, C2 
og RC2 har en lang planlægningshorisont, der gør at mere 
end 30 kunder kan betjenes på en given rute. Planlægnings-
horisonten virker som en ressourcebegrænsning, ligesom 
kapacitetsbegrænsningerne på bilerne.

I tabel 1 har vi vist antallet af iterationer og antallet af sekun-
der for hhv. den proximale bundle metode og Dantzig-Wolfe 
metoden anvendt på alle 50 og 100 kunders problemer i 
R1-problemgruppen. Tabellen viser løsningen af rodknude-
punktet i branch-and-bound proceduren, dvs. hhv. løsningen 
af det duale problem og det LP relakserede klassedelingpro-
blem. Der er altså ingen garanti for vi har fundet en heltallig 
løsning; faktisk er det kun R102.50 og R102.100 blandt 50 
og 100 kunders problemerne i R1, der har et dualitetsgab på 
0. Alle forsøg er udført på en HPJ7000. Det fremgår af tabel-

Tabel 1: Sammenligning af proximal bundle og Dantzig-Wolfe på R1-problemer.
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len at bundle-metoden giver markant 
lavere beregningstider for R103.100, 
R104.100, R106.100, R107.100, 
R108.100, R110.100, R111.100 og 
R112.100 i rodknudepunktet, mens 
beregningstiderne for de resterende 
problemer ca. er de samme for de 
to metoder. Sidste række i tabellen 
angiver det totale antal kald af subpro-
blemet og den totale beregningstid for 
alle problemer. Det fremgår at bundle-
metoden samlet set for disse problemer 
er ca. 10 gange hurtigere end Dantzig-
Wolfe metoden ved løsning af rodknu-
depunktet.

For de resterende problemgrupper viste 
den proximale bundle-metode sig også 
at være markant hutigere end søjle-
genereringen og ved at koble bundle-
metoden og en branch-and-bound 
metode baseret på søjlegenerering var 
det muligt at løse et antal hidtil uløste 
Solomon-problemer.
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På forsvarets fly er der efterhånden 
installeret mange forskellige beskyt-
telses systemer f.eks. radar varslings-
systemer, missilvarslingssystemer, jam-
mere samt diverse afledningssystemer 
også kaldet modmidler. Chaff (mod-
middelstype, der fungerer ved at der 
skydes tynde metalbelagte fibre ud fra 
flyet, som i luften danner en sky og som 
set fra et radarstyret trussel kunne ligne 
et fly) og flare (modmiddels-
type, der fungerer ved, at 
der afskydes meget varme 
»lysbomber«, som af et 
varmesøgende missil kunne 
ligne udstødningen fra et fly) 
er eksempler på modmidler, 
som har til opgave at aflede 
radar- og missilsystemer 
fra flyet. Disse systemer 
benævnes under et som 
Elektronisk Krigsførelses- 
(EK) systemer.

For at få det maksimale 
udbytte ud af EK-systemerne er det 
vigtigt at sammenholde informationerne 
fra disse. Dette gøres i dag af piloten 
og evt. flyets øvrige besætning, der via 
displays fortolker og beslutter ud fra det 
øjeblikkelige situationsbillede. Piloten 
skal desuden sammenholde situati-
onsbilledet med den oplærte viden om 
den potentielle trussel, samt viden om 
hvordan modmidlerne effektivt skal 
benyttes. Informationsflowet er højt og 
beslutningstiden lille. Ofte haves der 
kun få sekunder til rådighed. Piloten 
arbejder derfor i et stressende miljø, 

og det er til tider vanskeligt at foretage 
optimale beslutninger.

FOFT undersøger, om det er muligt at 
støtte piloten realtime i cockpittet, såle-
des at piloten får et bedre situationsbil-
lede samt får beregnet og anvist forslag 
til den optimale teknik til beskyttelse af 
fly og besætning. Morten Enevoldsen, 
ansat hos Terma A/S, har afsluttet et 

civilingeniørafgangsprojekt ved FOFT/
DTU, som undersøger mulige tekniske 
løsninger på dette problem.

Projektets idé

Pilotens opgave er at træffe beslut-
ninger ud fra de informationer, som 
kommer fra EK-systemerne og hans 
baggrundsviden. Dette illustreres i figur 
1. Informationer stammer fra forskel-
lige delsystemer, der kunne tænkes at 
være på fremtidige fly. På figuren er vist 
avionics (dvs. systemer, der måler flyets 

hastighed, højde mv.), radarvarslings-
system, missilvarslingssystem, jammer-
system samt hvor mange chaff og flare 
decoys, der er tilbage. KB (Knowledge 
base) er pilotens baggrundsviden. 
Eksempler på baggrundsviden kunne 
være, hvordan bestemte missiler bedst 
modgås, hvilke vinkler, der helst skal 
undgås mellem fly og trussel, og om 
man skal benytte en undvige manøvre.

På figuren er vist, at piloten 
kan aflede truslen vha. chaff 
og flare samt har mulighed for 
at manøvrere venstre, højre 
eller ikke foretage nogen 
manøvre.

Informationerne fra EK-syste-
merne - de nederste kasser – 
samles i et Electronic Warfare 
Management System (EWMS 
- produceres af TERMA A/S 
og er installeret i en langt 
række fly og helikoptere over 
hele verden). EWMS holder 

styr på hvilke delsystemer, der er koblet 
på, og om de fungerer efter hensigten. 
Via EWMS præsenteres informationen 
til piloten. Det kunne være en skytte, 
som står og sigter på flyet. Piloten ved, 
at for at aflede skytten, skal der bruges 
flare og måske foretages en undvige-
manøvre.

Pilotens overlevelsesevne afhænger af 
den aktuelle trussel, hvilke handlinger 
piloten foretager samt mængden af 
tilbageværende flare og chaff. Formålet 

Det intelligente cockpit - et studie
FOFT har afsluttet et civilingeniørafgangsprojekt i samarbejde 
med DTU, som undersøger mulige tekniske løsninger til støtte 
af piloten realtime i cockpittet under elektronisk krigsførelse.

Af Ingstud. Martin Enevoldsen
Seniorrådgiver Steen Søndergård
Seniorforsker Per Husmann Rasmussen



16 ORbit #5

artikel

17ORbit #5

artikel

med beslutningsstøttesystemet (BSS) 
er at hjælpe piloten med at træffe de 
optimale beslutninger, således at pilo-
tens overlevelsesevne er så høj som 
muligt. Denne viden udmøntes i pilo-
tens handlinger.

Måden hvorpå BSS ræsonnerer, base-
res i dette projekt på et såkaldt Bayesi-
ansk netværk.

Udfordringen

Udfordringen i projektet er at opstille en 
model til BSS, som afspejler virkelighe-
den. Modellen skal ud over de faktorer 
der er nævnt i info-boksen nedenfor, 
tage højde for tid, informationsusikker-
hed og gerne være hurtig at beregne. 
En måde at teste BSS er at vise det for 
en erfaren pilot. Beslutningerne, som 
piloten vil foretage i en given situation, 
skal stemme overens med de beslutnin-
ger, som BSS foreslår.

Figur 1. Konceptuel model. Figuren beskriver, hvilke typer af EK-information, der tilgår pilo-
ten, samt hvilke muligheder, han har for at reagere.

Denne artikel er oprindelig bragt i 
FOFT-nyt november 2002. En tak til 
John Larsen, Forsvarskommandoen, 
for at hjælpe med fremskaffelse af 
billedmaterialet.

Bayesiansk netværk

Et Bayesiansk netværk er en computeralgoritme baseret 
på Baye’s regel om betinget sandsynlighed. Et Bayesiansk 
netværk bruges til at modellere et domæne under usikker-
hed. Dette kunne være, at et EK-system i visse tilfælde giver 
forkerte eller flertydige informationer. Netværket er en graf, 
hvor en knude repræsenterer en entitet eller handling og har 
en række tilstande. Eksempelvis kan en knude repræsentere 
radarvarslingssystemet (RWS), der har to tilstande: tændt 
eller slukket. Pilene mellem knuderne i grafen repræsente-
rer en årsag-virkning effekt: Den betingede sandsynlighed 
(Baye’s regel). Det kunne være en pil, som beskriver, at hvis 
RWS har tilstanden tændt, forværres pilotens overlevelses-
evne. Det vil sige, at årsagen »en trussel er fundet« medfø-
rer »reduceret overlevelsesevne«.

Pil

Knude MWSRWS

elsesevne
Overlev−

Missil
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Fra Klaipéda føres man efter få minutters sejlads med en 
lille bilfærge til nordspidsen af Det Kuriske Næs, en 97 

km lang og ned til 400 m smal sandtange, hvis nordligste 52 
km skiller selve Litauen fra Østersøen, mens resten hænger 
på den russiske enklave omkring Kaliningrad, det tidligere 
Königsberg med Eulers berømte 7 broer. Næsset blev i år 
2000 optaget på Unesco World Heritage List som et enestå-
ende kulturlandskab: op til 60 m høje vandreklitter vender ind 
mod den lavvandede og ferske Kuriske Bugt, og vestsidens 
udstrakte strand tåler sammenligning 
med Vestjyllands mest indbydende.

En række mindre bebyggelser blev i 
1961 samlet i en administrativ enhed 
kaldet Neringa. 4 km nord for den rus-
siske grænse findes Nida, den største 
af disse bebyggelser, der i dag rummer 
knapt 1.600 fastboende og årligt besø-
ges af ca. 50.000 turister. Nida er i maj-
september et yndet ferieparadis med 
flere seværdigheder og masser af små 
caféer strøet langs den Kuriske Bugt, 
men også hjemsted for kursus- og kon-
grescentret Urbo Kalnas, hvor ESI XXI, EUROs 21. sommer-
skole, blev afholdt i perioden 25. juli - 8. august 2003.

Efter invitation af ORbit-redaktør Jesper Larsen og som 
DORS-repræsentant i EURO og IFORS skrev jeg i fjor [1] lidt 
om, hvad disse sammenslutninger står for og i øvrigt foreta-
ger sig. Om EUROs sommerskoler således følgende: 

»EUROs bedste idé nogensinde: de årlige sommerskoler 
siden 1984 - senere suppleret med regelmæssige vinter-
skoler - for udvalgte, begavede yngre forskere. Forud for 
hver skole annonceres et emne, og hvert EURO-medlem 
kan udpege en kandidat med stof til en ikke-publiceret arti-

kel om det annoncerede emne. Blandt de foreslåede navne 
vælges ca. 20 til deltagelse, og EURO afholder alle udgifter 
(eksklusive rejsen til og fra) under de sædvanligvis 16 dages 
ophold.

Korttidsvirkningen er erfaringsudvekslingen »på stedet« og 
den inspiration, der umiddelbart kan hentes, også under 
omgangen med seniorforskere. Den endnu mere værdifulde 
langtidseffekt er opbygningen og styrkelsen af et personligt 

netværk på tværs af geografiske barriè-
rer, en effekt, der senere kan måles ved 
forskningssamarbejde dokumenteret i 
fællesartikler og - foreløbig dog kun i et 
enkelt tilfælde - et ægteskab.

Ingen yngre forsker kan inviteres mere 
end een gang. Hold øje med annon-
ceringen (internet, fagtidsskrifter) og 
lad ikke chancen gå forbi. »Vaut le 
voyage!«.

»Vaut le voyage«: såvist ja. Et ekstra 
incitament i 2003 var at stort set ingen 

af ESI XXIs ikke-litauiske deltagere + 10 inviterede gæste-
forelæsere havde gjort sig særlige forestillinger om Det Kuri-
ske Næs, men lod sig glædeligt overraske af stedets attrak-
tioner, ikke mindst i dette års varme sommerdage.

Skal forhistorien med, var det slet ikke oplagt at Litauen 
kunne påtage sig dette værtsskab. »Værter« er ikke enkelt-
personer, men nationale OR-selskaber på linie med DORS 
og som tillige er medlem af både EURO og IFORS. På det 
tidspunkt, hvor Prof. Leonidas Sakalauskas, på vegne af 
Lithuanian OR Society (LITORS), fremsendte en ansøgning 
til EURO Council om arrangement af ESI XXI, var LITORS 
endnu under stiftelse og under optagelse i IFORS, hvor 
sidstnævnte er en forudsætning for medlemsskab af EURO. 

EURO Summer School XXI: Rapport fra 
Det Kuriske Næs

Af Jakob Krarup

Sættes kursen »stik øst« fra et punkt i den nordlige 
del af København bringes man efter passage af 
Sydsverige ud over Østersøen og får atter fast grund 
under fødderne i Klaipéda, der under navnet Memel 
(grundlagt 1252) var den nordligste by i det forlængst 
hedengangne Deutsches Reich.
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Ansøgningen fik imidlertid en anbefa-
ling med på vejen fra DORS, og EURO 
accepterede den uortodokse række-
følge i sagens videre forløb.

Omend med støtte af både program- og 
organisationskomitéer var prof. Sankal-
auskas projektets absolutte drivkraft, 
både under det omfattende forarbejde 
(udvælgelse af deltagere og gæste-
forelæsere, budgetter, fagligt og socialt 
program, logistik, ...) samt den daglige 
leder med øje for både stort og småt 
under selve sommerskolen.

Den officielle overskrift var »Stochastic 
and Heuristic Methods in Optimization«. 
Mere specifikke delemner kunne findes 
i »First Announcement«, afsluttende 
med »Contributions on other topics of 
of optimization, theory and applications, 
are also welcome.«.

Især eftersætningen gav frie hænder 
i valg af emne for eget indlæg. Ikke 
alle optrædende tog dog rimelige 
hensyn til fagspredningen blandt til-
hørerne og derfor heller ikke til disses 
forudsætninger. Især blandt yngre 
østeuropæiske forskere har jeg ofte 
oplevet den holdning, at ting bør være 
tilstrækkeligt sofistikerede, hvis de skal 
være af interesse for andre. Man kan 
simpelthen ikke optage andres tid med 
en god historie uanset dennes faglige 
relevans, medmindre tungt gods følger 
i kølvandet. Følgen er, at den gode 
historie, som bør være baggrunden for 
ethvert budskab og appetitvækkeren 
for tilhørerne, kun delvis eller slet ikke 
bliver fortalt før alt syltes ind i håbløse 
mængder af matematik. Værst er, når 
foredragsholdere demonstrerer deres 
umådelige indsigt i materien ved at hen-

vise til et kryptisk resultat som »a well-
known theorem« og ledsager sådanne 
henvisninger med navne som er ganske 
ukendte eller i bedste fald glemte. 
Slemt er også transparenter med form-
ler, der udspænder skærmbilledet i 
både højde og bredde og som i hastigt 
tempo afløses af nye transparenter, før 
nogetsomhelst er fordøjet. Reaktionen 
er naturligvis, at man høfligt bliver sid-
dende på sin plads, dog med papir og 
blyant ved hånden til andre sysler. Og, 
stadig af høflighedsgrunde, kan man 
med lidt øvelse altid bidrage til den 
efterfølgende diskussion med passende 
standardspørgsmål.

De fleste ESI-deltagere bidrog med 
rigtig gode præsentationer: baggrund, 
formål, angrebsvinkel, resultater, kon-

Fortsættes side 23

Søren S. Nielsen

Sent på dagen fredag d. 11.10 fik jeg den tragiske nyhed at 
Søren S. Nielsen var død. Det efterfølgende er ikke nekrolog 
i traditionel forstand, men min personlige reflektion over, at et 
menneske jeg har kendt godt, syntes godt om, og respekte-
ret, nu ikke er mere.

Jeg kendte Søren i en menneskealder. Han var datalog af 
uddannelse med eksamen fra DIKU, Københavns Univer-
sitet, hvor jeg var hans specialevejleder. Søren var i øvrigt 
både kendt og afholdt på DIKU for sin friske facon og din fag-
lige dygtighed, som han havde brug for i sit job som instruk-
tor for 3. års studerende.

Sørens speciale handlede om implementering af optime-
ringsmetoder, og han var en mønsterstuderende - begavet, 
flittig og selvstændig. Undervejs i forløbet blev jeg spurgt, om 
jeg kunne anbefale en studerende med viden om optimering, 
der måske kunne tænke sig et job i udlandet ... svaret gav 
næsten sig selv.

Derefter forsvandt Søren i lang tid ud af mit synsfelt - han 
dukkede faktisk først for alvor op igen, da jeg fik kontakt med 
hans ph.d.-vejleder, Stavros Zenios. Jeg fik igen kontakt med 
Søren og blev glad, da han besluttede sig til at vende hjem 
til universitetslivet i Danmark. Hans og mine interesser faldt 
godt sammen: parallelle beregninger og optimering.

Søren tilbragte nogle år i afdelingen for OR på Matematisk 
Institut, KU, og var i den periode også ekstern lektor på IMM. 
Her demonstrerede han sin overlegenhed mht. GAMS og 
finansiel optimering for os andre. Han var, som jeg huskede 
ham: Enormt dygtig og sympatisk, og jeg havde lidt dårlig 
samvittighed over for KU, da jeg lokkede Søren til DTU til en 
fast stilling.

Efter at Søren havde været på IMM et stykke tid fandt jeg ud 
af, at den »misbrugsdjævel«, som han selv allerede tidligt 
havde fortalt mig om, endnu havde tag i ham. Han var dog 
stadig mand for fagligt at være i front på sit specielle område, 
og djævlen viste sig kun sjældent.

Efterhånden skete det dog hyppigere og hyppigere, at Søren 
meldte fra med kort varsel til sine arbejdsopgaver. Når han 
var på instituttet, var han imidlertid stadig den sympatiske og 
dygtige Søren, som jeg altid havde kendt. Enden var des-
værre alt for forudsigelig: Sørens og IMM’s veje skiltes for ca. 
et år siden, og min kontakt til ham døde ud.

Heldigvis er min hukommelse selektiv, og jeg husker lige nu 
Søren for det gode: som et sympatisk og dygtigt menneske, 
som det har været en glæde at have kendt.

Jens Clausen
Professor, IMM, DTU
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Creativity for engineers
This paper outlines the principles and our experiences of a first 
creativity course for engineering students. This course has run since 
1998 at the Technical University of Denmark. The selected themes, 
the methods and techniques, the learning process and the achieved 
experiences are presented. Finally some recommendations and 
conclusions are outlined.

During the last decades, industrialised 
countries have experienced radical 
changes in many areas. New infor-
mation, communication and biological 
technologies are reshaping the mate-
rial, human and social basis of Society, 
giving new opportunities for develop-
ment. At the same time this develop-
ment creates new problems: pollution, 
depletion of resources, deterioration 
of the material world, deterioration of 
human beings, etc.

The above-mentioned development 
means that engineers as problem sol-
vers are facing new demands: creative 
problem solving in collaboration with 
a group of stakeholders (actors, par-
ticipants, clients and users) related to 
technological based problematic situa-
tions or messes. Therefore the need 
to teach engineering students of any 
specialisation methods and techniques 
to support and facilitate creative pro-
blem solving processes. These creative 
approaches will complement the tradi-
tional understanding of problem solving 
as a highly rational and programmed 
process.

In addition, engineers working creati-
vely and facilitating creative processes 
experience a constant contact with the 
pleasure of creation; their work someti-
mes becomes artistic activities. This will 
contribute to having a good and enjo-
yable life. Creative thinking can also 
become a life style, a personality trait, 

a way of regarding the World, a way of 
interacting with others, a way of working 
in groups, a way of living and growing. 
Living creatively means developing your 
talents, tapping your unused potentials 
and becoming what you are capable of 
becoming through interaction with other 
people.

What is creativity?

It is difficult to give a simple and general 
definition of creativity. We will restrain 
to study creativity in relation to pro-
blem solving tasks. Creativity is the 
ability to challenge assumptions, break 
boundaries, recognise patterns, see 
in new ways, make new connections, 
take risks, and seize upon chance 
when dealing with a problem. In other 
words, what you do is creative if it is 
new, different and helpful. In addition, it 
is important to enhance that the crea-
tive process is heuristic rather than 
algorithmic. A heuristic is an intuitive 
guideline or rule-of-thumb that can lead 
to learning or discovery opposite to an 
algorithm that is a complete rational and 
mechanical rule for solving a problem. 
In few words, creativity is an intuitive 
process for discovery that sometimes 
ends in a product, a process, an idea or 
just a new experience.

All individuals are to some extent crea-
tive, but creativity can be enhanced 
or blocked in many ways. Creativity in 
each individual has three components: 

expertise, creative-thinking skills and 
motivation. Expertise is knowledge in 
its many forms: technical, procedural 
and intellectual. Creative-thinking skills 
determine how flexible and imagina-
tively people approach problems and 
tasks. Individuals can learn to be more 
creative and can learn to use creative 
tools in problem solving. Motivation is 
the inner passion and desire to solve 
the problem at hand will lead to solu-
tions far more creative than external 
rewards, such as money. The work 
environment in an organisation can 
support creativity by providing: Chal-
lenge, freedom, resources, work-group 
features, supervisory encouragement, 
and organisational settings.

Research work about creativity can be 
classified in the following five themes:

• The product: Focusing on the tangible 
that is new, useful, original, and sur-
prising, including works of art, scienti-
fic discoveries, inventions, consumer 
goods, solution of problems, adaptati-
ons, modifications, etc.

• The environment: Focusing on which 
kind of surroundings encourage or 
restrict creativity.

• The personality: Focusing on the 
personal abilities that characterise a 
creative person. Some of them are: 
sensitivity to problems, capability to 
redefining problems, fluency of ideas, 

Af René Valqui Victor Vidal.
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flexibility, originality, penetration, inte-
gration of synthesis and analysis, etc.

• The process: Focusing on how crea-
tive solutions are produced: In 1926, 
Wallas suggested for stages in for-
ming a new thought: preparation, 
incubation, illumination and verifica-
tion. Later, approaches for problem 
solving suitable for group-work have 
been developed under the name of 
Creative Problem Solving (CPS).

• Cognition and learning: Focusing on 
the recent results related to the struc-
ture and function of the human brain. 
It has been localised that the left 
hemisphere of the brain is a specialist 
with logical, abstract, analytical, digi-
tal, and rational approaches to pro-
blems, while the right hemisphere of 
the brain is a generalist with intuitive, 
analogical, synthetical, spatial, an 
non rational approaches to problems.

What is the course focu-
sing on?
Our objective is to create a space to 
discuss, reflect and experiment with 
creativity, creative processes and 
creative methods of relevance for engi-
neering students of any speciality. We 
assume that this reflective and experi-
mental approach will indirectly influence 
on the development of the students own 
creativity. In this respect, the focus will 
be centred on the role of the engineer 
as supporter or facilitator of problem 
solving groups.

An essential topic is the five steps CPS 
approach:

1. Fact finding: Observe carefully and 
objectively, like a camera, while col-
lecting information about the proble-
matic situation. Explore and identify 
the facts of the situation. Action: 
Who? What? Where? When? Why? 
How (is and is not)?

2. Problem finding: Clarify the challenge 
or problematic situation by conside-
ring different ways of regarding and 
reflect on those possibilities. Action: 
In what ways might we…? How do 
we…?

3. Idea finding: Look for more diverse 
ideas, alternatives, options, paths, 
ways, and approaches, use various 
methods and techniques (divergent 
thinking). Action: Make new relati-
onships, associations, connections, 
magnify, minify, combine, rearrange, 
change, reverse, turn upside down, 
and inside out.

4. Solution finding: Examine ideas 
in new and different ways, from 
even more viewpoints and criteria; 
become aware of consequences, 
implications, and reactions to tenta-
tive idea/solution. Select or combine 
ideas to create a plan of action 
(convergent thinking). Action: Effect 
on whom? Effect on what? How to 
improve?

5. Acceptance finding:  Develop a plan 
of action, considering all audiences 
that must accept a plan. Seeks ways 
of making the idea/solution more 
workable, acceptable, stronger, 
more effective, and more beneficial. 
Action: What objections will different 
groups have with the idea/plan? How 
might be set this plan into action? 
Who is going to do that?

Experience has shown that it is 
recommendable in a CPS process, 
at each step to start with divergent 
thinking to produce as many ideas or 
solutions as possible and thereafter to 
switch to convergent thinking to select 
the few most promising ideas. It is not 
unusual that in a group some members 
will very easily diverge, that is build 
a list of alternatives, while others will 
converge very fast by trying to select 

the best solution from the list and the 
rest will be passive not knowing what 
is required of them. Hence the need of 
a facilitator, he or she designs a clear 
and visible process to align the group. 
The facilitator will support the process, 
will elaborate a plan of steps to be follo-
wed, will organise a work-shop, and will 
manage the whole problem solving pro-
cess to secure that an action plan will 
be elaborated and implemented. The 
art of facilitation is an essential topic 
in our course, the students will work in 
groups, the group will be facilitated and 
a student will facilitate the group work 
using a rotation principle

At each step of the CPS approach 
some creative technique could be 
used. For divergent thinking the most 
popular tool is brainstorming, while 
for convergent thinking mind mapping 
is widely used. There are many other 
tools and methods as: Picture stimu-
lation, SCAMPER, Force Field Analy-
sis, Lateral thinking, Wishful thinking, 
Synetics, SWOT-analysis, Scenarios, 
Rich pictures, etc. For further presen-
tation of these and many other creative 
techniques see the following address: 
www.ozemail.com.au/~caveman/
Creative/Techniques/index.htm. During 
the course the students will learn and 
practice several of these techniques.

Another theme of interest is that our 
course is based on what is known as 
Project-Based Learning, an approach 
pedagogically founded on constructivist 
learning in a setting represented by a 
learning cycle composed of four diffe-
rent ways of learning:

• Concrete experience (direct observa-
tion): By focusing in the solution of 
real-life problems.

• Active experimentation (synthesis, 
design): By solving problems in a par-
ticipative way with the users.
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• Abstract conceptualisation (modelling 
and analysis): by designing and facili-
tating problem solving processes.

• Reflective observation (evaluation, 
comparison): By evaluating the 
resu8lts of a creative process.

This cycle is repeated in our learning 
situation. The student are grouped in 
teams, learn to work together in a pro-
ject oriented way following the above-
mentioned cycle in a non-structured 
manner.

How does the course run in 
practice?

The course will usually have from 12 
to 20 students. The whole course runs 
for 14 weeks. We meet one afternoon 
every week from 1 p.m. to 5 p.m. In 
the first part of the course (5 weeks), 
the introduction, the students work in 
groups of 2 to 3 persons preparing 
an oral presentation of some rele-
vant topics. These presentations are 
based on a set of seminal papers and 
texts dealing with creativity, creative 
techniques, facilitation, group work, pro-
blem solving, etc. In addition, two guest 
lectures coming from the real world 
will give talks about the use of creative 
techniques in practice and innovation in 
organisations, respectively.

The following 9 weeks the students 
will work in groups with a practical pro-
ject selected by them and supported/
facilitated by the teacher. Some examp-
les of projects are the following:

• Identification and design of a topic for 
a Master thesis.

• Application of some creative methods 
or a combination of them to a real-life 
problem.

• Solving a problem that has been 
solved before using a rational 
approach by a creative approach.

• Combination of rational and creative 
approaches to a real-life problem.

• Creative design of a home page.

• From an idea to business or how to 
start your own firm.

• Strategy development in organisati-
ons.

• Dealing with complex social problems

• E-facilitation.

• Design of computerised systems.

• Design of a product or a process

The students will search for information, 
apply the CPS approach, interview rele-
vant stakeholders, discuss in groups, 
use creative techniques, and they will 
be supervised to write a paper about 
their project. The students are encou-
raged to integrate the activities that 
belong to different parts of the human 
brain, logical as well as intuitive, factual 
as well as imaginative, quantitative as 
well as qualitative. The course ends 
with a conference where every group 
presents the result of their work to the 
other students.

It is fun to run such a course. The 
atmosphere is very cosy. Creative 
persons have a very refined sense 
of humour. We laugh a lot during this 
course. The students show a great deal 
of participation, engagement and enthu-
siasm, although they have very different 
backgrounds and specialities. Motiva-
tion is the key for success.

It demands courage to run such a 
course as outlined above, because it 
is very much conditioned by student’s 
participation and motivation. You cannot 
force students to be more creative but 
at least you can make them reflect 
about the importance of creativity. The 
rewards for the teacher are many: 
developing experiences in creative 

learning, getting in contact with creative 
students, enjoy the work as a creative 
supervisor, etc. But it is hard work; you 
have to be open to new ideas and wil-
ling to learn all the time.

Final remarks
Our experiences have shown that it is 
possible to design a course for engi-
neering students with the purpose to 
teach creative thinking, creative pro-
blem solving and creative methods 
using a project-based learning process. 
Within this context learning to learn is 
a creative problem solving itself. In this 
way learning gets very close to reality, 
in the sense that the learning situati-
ons are quite similar to one engineers 
experience in their jobs as consultants, 
experts, advisors or facilitators.

In this course the teacher will be an 
adviser, an expert, a supervisor or 
a facilitator depending on the actual 
situation. The teacher will also learn 
during such a course, each person, 
each group, and each project have 
their own idiosyncrasies that deserve 
special care. The teacher has to be a 
very creative person, he has to have 
experience in facilitation of groups and 
he should be willing to experiment and 
enjoy solving new problems.

You do not achieve radical changes just 
by one course. This course is part of 
a set of courses dealing with strategy 
development, planning, operational 
research, system sciences, computer 
sciences, management, etc. Moreover, 
the students in many other courses in 
connection with problem solving could 
use some of the simple techniques and 
the CPS approach. It does not matter 
what you learn, it always pays to be 
creative.

The references below gives further 
discussion of some of the themes pre-
sented in this paper and a rather com-
plete list of relevant papers and books.
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klusioner, åbne spørgsmål. Det gælder 
også den af DORS udvalgte danske 
repræsentant, cand. scient. og p.t. 
ph.d.-studerende ved DIKU Stefan 
Røpke, der i sit indlæg om ESI XXI 
andetsteds i dette nummer af ORbit nok 
er for beskeden til selv at sige dette. 
Men andre henfaldt til udsigtsløs, mate-
matisk eksercits og fik - må jeg des-
værre konstatere - på det punkt selskab 
af enkelte af de gamle rotter i faget, der 
som erfarne formidlere burde have vidst 
bedre.

Som ved enhver anden sommerskole 
henstår endnu efterspillet: redaktion af 
det særnummer af European Journal 
of Operational Research (EJOR), der 
skal være første, synlige resultat af ESI 
XXI. Det er en stor ære at blive udpeget 
til programrådsformand for en EURO-
kongres. I entusiasme for foretagendet 
er man imidlertid tilbøjelig til at overse 
den paragraf i aftalen mellem EURO og 
værtsnationen (repræsenteret ved sit 
nationale OR-selskab) som pålægger 
programrådsformanden post festum at 
gæsteredigere et eller flere særnumre 
af EJOR med bidrag fra kongres-
sen. Dette er en sur og utaknemmelig 
opgave, hvor man typisk skaffer sig 
flere uvenner end venner idet flertal-
let af de indsendte papers kasseres af 
referenterne. Ligeså typisk er gæste-
redaktion ensbetydende med slagsmål 
med referenter, der ikke overholder 

tidsfrister, leverer ubrugelige referentrap-
porter eller slet ikke lader høre fra sig.

Efter gæsteredaktion af fire særnumre 
(EURO 1979) samt medredaktion af 
yderligere fire (to tidligere sommersko-
ler, en ECCO-konference, og senest 
EURO 2000) har jeg svoret aldrig at 
ville gentage denne øvelse. Alligevel, 
nå ja. Leonidas har slidt bravt for sagen 
allerede og kan vel ikke lades i stikken. 
Men så er det også sidste gang.

Deltagerne i ESI XXI blev udvalgt på 
baggrund af et (næsten for alles ved-
kommende) eksisterende paper og har, 
hvis de ønsker at komme i betragtning, 
fået 25. oktober som tidsfrist for indsen-
delse af den endelige version. Alt bliver 
refereret efter sædvanlig EJOR-stan-
dard. Foruden faglig relevans i almin-
delighed vil læselighed og hensyn til 
EJORs redaktionelle linie være væsent-
lige kriterier, når det indsendte mate-
riale skal bedømmes. Vi vil således 
insisterere på informative introduktioner 
i klart sprog og velbegrundede anven-
delser af den nødvendige matematik. 
Tidsskriftlitteraturen er allerede til over-
flod fyldt med ulæseligt stof.

Det var et stort plus ved ESI XXI at del-
tagerne - som det ikke altid har været 
tilfældet -kunne indlogeres på selve 
kongresstedet. Det var et stort plus at 
den herlige strand kunne nås til fods 
på et kvarters tid ad smukke skovstier 
(minder om Asserbo Plantage) samt at 

også caféerne var indenfor rækkevidde 
og indbød til uformelt samvær om afte-
nen. Det var et lille minus at enkelte 
fandt sammen og forblev sammen uden 
at bidrage nævneværdigt til det sociale 
fællesskab i øvrigt. Men, såvidt jeg 
kunne fornemme, forlod hovedparten 
Litauen med det udbytte, som de kun 
kunne håbe på.

Som sagt ovenfor: Ingen yngre forsker 
kan inviteres mere end een gang til en 
EURO sommerskole. Kun de heldigste 
af de gamle rotter kan finde veje til at 
snige sig ind påny! 
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The book by Reeves and Rowe is, 
to the best of my knowledge, the first 
attempt to collect and review the whole 
body of theory which has been devel-
oped about GA’s. Because much of this 
theory seems to be largely unknown in 
the OR community (I have not seen a 
single reference to the work of Michael 
Vose in any OR journal) and (mostly) 
ignored by the many practioners of 
GA’s, this book is important. Through 
10 chapters, including Introduction and 
Summary, the main theoretical devel-
opement the last quatre of a century is 
thoroughly reviewed and cross related. 
The last point being important since 
most of the theory stems from articles 
scattered over different conference 
proceedings and journals. The book 
covers the classic Schema Theorem. 
The Schema Theorem is probably the 
only theoretical work which is known 
to a wider audience, but here the weak 
points are discussed and the relation to 
theoretical Population Biology, Price’s 
theorem, is reviewed. Then the theoreti-
cal developents in the 90’ies are dis-
cussed: The No Free Lunch theorem, 
Markov process analysis, the Dynami-
cal Systems analysis and the Statistical 
Mechanics approach. As it is acknowl-
edged in the preface of the book, a 
unifed theory has not yet been devel-
oped, but the theoretical developement 
during the last 10 years indicates that 
this theory could be on the way. Still 
the usefullness of the theory is debat-
able: Most of the theory deals with very 
simple versions of the algorithms which 
are not used in practice. On the other 
hand, so does the theory on Simulated 

Heuristic algorithms has often been 
looked upon as a last resort, only 

to be chosen if nothing else works 
for the problem at hand, among OR 
people. When heuristics are needed, 
often specialised heuristics are con-
structed and if metaheuristics are used, 
either Simulated Annealing or TABU 
search seems to be the preferred 
techinque. The third main variant of 
metaheuristics, Genetic Algorithms 
(GA) or Evolutionary Algorithms, is less 
prominent among OR people, but very 
popular elsewhere. Why is that so? This 
is probably due to historical reasons, 
GA methods grew out of Articial Intel-
ligence and not OR, and the assumed 
lack of a sound theory for these algo-
rithms. 

Af ph.d. Thomas Stidsen. Adjunkt ved 
Informatik og Matematisk Modellering 
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ring af kommunikationsnetværk.

Annealing and TABU search. The real 
question is whether the theory is able 
to give practical advices when applying 
GA’s to practical optimization prob-
lems. Tools for this are also reviewed, 
including prediction of performance 
and landscape analysis of optimization 
problems. The applicability of these 
tools may though be debated. 

The book is not an introductory book on 
GA’s: Though one chapter is devoted 
to the introduction, this is a crash 
course albeit with lots of relevant ref-
erences. Rather this book is relevant 
for the experienced practitioner, who 
is not afraid of mathematics, or the 
OR researcher who prefers a sound 
theoretical understanding before using 
any tools. For these people this book 
is unique and the only alternative to an 
extensive article study.

Af Thomas K. Stidsen

A Guide with theoretical insight


