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Probleemstelling Modelrevisie Toepassing: TreinreschedulingProbleemstelling Modelrevisie Toepassing: Treinrescheduling
• Probleem: treinplanning van 2 treinenDe bedoeling van modelrevisie is om de oplossing van 

een probleem te herzien zonder het opnieuw op te 
lossen wanneer er aanpassingen aan het probleem

• Theoretische planningGegeven:
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• Gereviseerde oplossingNiet aanpasbare elementen
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• Het probleem oplost
• De aanpassingen bevat
• Dicht bij de oplossing ligt
• Sneller berekend wordt

• Voldoet aan de regels
• Aanpassing doorvoert
• Weinig verandert
• Snel berekend wordtPromotor
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• Zoek conflicten: delen van de theorie die onwaar kunnen worden door het doorvoeren van de 
vereiste aanpassingen. Het model geldt altijd als “base case”: delen van de theorie die niet in 
conflict zijn, worden behouden zoals in het model.

• Zoek neutralisaties van de conflicten: delen van het model die het conflict lokaal kunnen 
oplossen.
Kies één van de neutralisaties volgens een bepaalde keuzeheuristiek Voer die neutralisatie

• Een matrix van 2x3 blokken. In elke rij en elke
kolom moet een blok gevuld (zwart) zijn.

• Logische theorie +           Model
V1 ∨ V3 ∨ V5
V2 ∨ V4 ∨ V6

~V1 ∨ ~V2

V1
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V3
V4

V5
V6

2008-2009 • Kies één van de neutralisaties, volgens een bepaalde keuzeheuristiek. Voer die neutralisatie 
uit door het relevante deel van het model te verwijderen.

• Zoek een nieuwe oplossing voor de verwijderde delen van het model, die voldoet aan de 
relevante stukken van de theorie. Deze stap wordt uitgevoerd via een bestaand
modelgeneratie algoritme (zogenaamde SAT-solver).

• Wordt een nieuwe oplossing gevonden, dan is een globale nieuwe revisie gevonden dus

~V3 ∨ ~V4
~V5 ∨ ~V6

• Aanpassing: V1 niet gevuld

Revisiealgoritme:
Iteratie 1
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Wordt een nieuwe oplossing gevonden, dan is een globale nieuwe revisie gevonden, dus 
stop het algoritme.
Als dit niet het geval is, itereer vanaf stap 1, en zoek conflicten met de verwijderde delen van 
het model in plaats van met de aanpassingen.

Eigenschappen van het algoritme:

Iteratie 1
Conflict: V1 ∨ V3 ∨ V5
Neutralisatie: V3 of V5
Keuze (V3 of V5): V3
Los op: geen oplossing

Iteratie 2
C fli t V3 V4
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V5
V6

• Een gevonden revisie is globaal, hoewel de conflicten lokaal worden geneutraliseerd.
• Het algoritme is compleet: Als er een revisie bestaat, dan zal het algoritme die vinden. Als er 

geen revisie bestaat, geeft het algoritme ook als antwoord dat er geen revisie mogelijk is.
• Alle aanpassingen hebben minstens het potentieel om een positief effect te hebben op het 

vinden van een revisie.

Conflict: ~V3 ∨ ~V4
Neutralisatie: V4
Keuze (V4 of V5): V5
Los op: revisie gevonden
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= logische theorie (eerste orde logica of FO(.))
+ model + aanpassingen + niet aanpasbare elementen

= zet logische theorie om naar propositionele logica
= algoritme dat modelgeneratie uitvoert voor een
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= algoritme dat modelgeneratie uitvoert voor een
propositionele logica

= module die het revisiealgoritme uitvoert
= vertalen van het resultaat naar het invoervocabularium
= nieuw model


