
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Composing constraint solvers

Zoeteweij, P.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Zoeteweij, P. (2005). Composing constraint solvers. [Thesis, externally prepared, Universiteit
van Amsterdam]. PrintPartners Ipskamp.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/composing-constraint-solvers(f5c41ba0-1b1a-4591-a652-0482966f2201).html


Samenvatting g 

Veell  vraagstukken uit het dagelijks leven, de wetenschap en de industrie zijn 
combinatorischecombinatorische problemen, of combinatorische optimalisatieproblemen. 
Eenn mogelijke oplossing voor dit soort vraagstukken bestaat uit de combinatie 
vann verschillende keuzes, die elkaar allemaal beïnvloeden, waardoor een menselijke 
probleemoplosserr het overzicht verliest. Het systematisch nagaan van alle moge-
lijk ee combinaties van keuzes door een computer kan hier uitkomst bieden, maar 
dee zoekruimte die zo ontstaat is in het algemeen te groot (men spreekt wel van 
eenn combinatorische explosie) om binnen redelijke tijd een antwoord te kunnen 
verwachten. . 

Voorr sommige klassen van problemen zijn echter efficiënte oplossingsmetho-
denn gevonden, die in de praktijk goed blijken te werken. In andere gevallen kan 
wordenn volstaan met niet-systematische zoekmethoden, die weliswaar snel tot re-
sultaatt kunnen leiden, maar geen uitsluitsel kunnen geven over het bestaan van 
eenn oplossing, of over optimaliteit hiervan. In dit proefschrift richten we ons 
echterr op systematische methoden voor problemen waarvoor geen specifieke ef-
ficiëntee methode voorhanden is, geformuleerd als een verzameling voorwaarden, 
off  constraints, waaraan de waarden die kunnen worden toegekend aan ver-
schillendee variabelen moeten voldoen. Het opstellen en oplossen van dit soort 
problemenn staat bekend onder de naam constraint programming, en omvat 
eenn groot aantal technieken voor systematisch zoeken, en voor het verkleinen van 
dee zoekruimte. Doordat op voorhand vaak niet duidelijk is met welke technieken 
eenn dergelijk probleem kan worden opgelost, is het van groot belang dat we kun-
nenn experimenteren met het samenstellen, of componeren, van constraint solvers 
(oplosprocedures)) uit het palet van beschikbare technieken. 

Allereerstt definiëren we wat we precies verstaan onder het oplossen van een 
constraintt probleem. In deze definitie staat het concept van een zgn. opgeloste 
vormm van een constraint probleem centraal. Een opgeloste vorm van een probleem 
iss niet noodzakelijk een oplossing, maar alle opgeloste vormen bij elkaar omvatten 
well  degelijk alle oplossingen. Op deze manier abstraheren we van beperkingen 
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diee inherent zijn aan het representeren van reëele getallen in een computer, en 
kunnenn we sommige variabelen typeren als hulpvariabelen, waarmee we aangeven 
datt hun precieze waarde er niet toe doet. Vervolgens illustreren we het belang 
vann ons werk door een aantal technieken die in de praktijk worden gebruikt te 
beschrijvenn als constraint solver composities. 

Omm te kunnen experimenteren met constraint solver composities hebben we 
eenn computerprogramma geschreven. Dit programma, OpenSolver, is in de eerste 
plaatss een uitbreidbare verzameling constraint solver bouwstenen, waarmee op 
laagg niveau verschillende technieken kunnen worden gecombineerd. In de tweede 
plaatss is het programma ook een autonome applicatie, die er helemaal op is 
ingerichtt om op verschillende manieren van buitenaf te kunnen worden gecoördi-
neerd,, en zo als component aan een groter samenwerkingsverband van software-
componentenn te kunnen deelnemen. 

Naa een beschrijving van deze software vervolgen we het betoog met een demon-
stratiee van de wijze waarop een aantal standaardtechnieken voor het oplossen 
vann constraint problemen in OpenSolver zijn gerealiseerd. Typerend hiervoor 
iss dat waar deze standaardtechnieken gewoonlijk zijn vastgelegd in de broncode 
vann constraint solvers, ze in OpenSolver worden opgebouwd uit bouwstenen voor 
kleineree deeltechnieken. Dit biedt mogelijkheden voor het combineren, en voor 
domeinoverschreidendd gebruik van bestaande technieken. 

Hett open karakter van onze software stelt ons vervolgens in staat te onder-
zoekenn wat de efficiëntste manier is om rekenkundige constraints op geheeltallige 
variabelenn op te lossen. Hierbij richten we ons specifiek op een intervalrepre-
sentatiee van de verzamelingen toegestane waarden voor deze variabelen. Veel 
bestaandee constraint solvers bieden mogelijkheden hiervoor, maar een systema-
tischee analyse ontbrak tot nu toe, voor zover wij hebben kunnen nagaan. 

Ookk laten we zien hoe OpenSolver kan worden aangevuld met bouwstenen die 
voorr een specifieke toepassing zijn ontwikkeld, in dit geval het oplossen van het 
zgn.. job-shop scheduling probleem. Op die manier ontstaat een solver voor een 
specifiekk probleem, maar doordat we voor een groot deel van de functionaliteit 
gebruikk kunnen maken van reeds bestaande bouwstenen, is de ontwikkeltijd van 
zo'nn solver gering vergeleken met de ontwikkeling van een volledig nieuwe solver. 
Bovendienn kunnen nu ook voor het specifieke probleem eenvoudig variaties in de 
oplosmethodee worden aangebracht. 

Naa deze voorbeelden van het componeren van constraint solvers uit bouwste-
nenn te hebben besproken, verleggen we onze aandacht naar constructies waarin 
OpenSolverr zelf als software component deel uit maakt van een groter systeem. 
Allereerstt introduceren we een operator voor genest zoeken, en laten we zien hoe 
eenn drietal veelgebruikte constraint solving technieken kunnen worden beschreven 
alss toepassingen van deze operator. We implementeren de operator met een vrij-
well  op zichzelf staand OpenSolver exemplaar, en we beschrijven een aantal ex-
perimentenn die aantonen dat dit tot bruikbare en flexibele solvers leidt. 

Eenn tweede voorbeeld van het gebruik van OpenSolver als software compo-
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nentt is het parallel zoeken naar oplossingen van een constraint probleem. Het 
doell  van parallellisatie in het algemeen is het reduceren van de rekentijd, door 
hett rekenwerk te verdelen over verschillende processoren. Onze parallelle solver 
bestaatt uit een aantal OpenSolver exemplaren, die regelmatig al hun nog te door-
zoekenn deelproblemen aan een centraal distributiepunt teruggeven, van waaruit 
zee weer worden herverdeeld. Dit gebeurt telkens als een vooraf ingestelde peri-
odee verstrijkt. Voor zover we hebben kunnen nagaan is deze aanpak van parallel 
zoekenn nieuw, en onze experimenten tonen aan dat dit tot efficiënte en schaalbare 
parallellee solvers leidt. 

Alss derde voorbeeld beschrijven we hoe verschillende OpenSolver exemplaren 
kunnenn samenwerken aan het verkleinen van de zoekruimte, als onderdeel van 
eenn groter zoekproces. Hoewel dit niet efficiënt is, kan het nodig zijn in het geval 
datt het constraint probleem zelf fysiek gedistribueerd is. We gebruiken hiervoor 
bestaandee algoritmen die in OpenSolver met alle andere beschikbare technieken 
gecombineerdd kunnen worden. 

Tott slot vatten we de behaalde resultaten samen, vergelijken we onze aan-
pakk met een aantal alternatieven, en bespreken we mogelijkheden voor verder 
onderzoekk en ontwikkeling. 




