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Abstrakt

De flesta algoritmer som används för ruttplanering finner en rutt
mellan en start- och slutposition. Ofta handlar det om att hitta den
kortaste eller snabbaste rutten mellan positionerna. Denna studie har
till syfte att ta fram en metod som hittar flera lämpliga rutter mellan
två positioner med användning av Dijkstra´s algoritm [2] och
dubbelriktad sökning. Med flera rutter får användaren möjlighet att
välja den rutt som passar bäst utifrån personliga preferenser. Till
exempel antalet stopp längs med rutten eller tidsåtgång för rutten.
Den resulterande metoden tar fram ett antal rutter som är under ett
villkor gällande maximal tillåten tidsåtgång.
Nyckelord: GIS, Dijkstra,
nätverksanalys, ruttplanering.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Inom geografiska informationssystem (GIS) är nätverksanalyser vanligt
förekommande, ruttplanering är en form av nätverksanalys som används inom
många områden. I en nätverksanalys används GIS tillsammans med särskilda
parametrar, såsom avstånd och hastighet, för att hitta optimala vägval.
Nätverksanalys utförs på linjenätverk, såsom vägnätverk eller andra
linjenätverk som allmänt representeras med grafer. Nätverksanalys används
inom navigeringstjänster för att hitta den snabbaste eller närmaste vägen från
en startposition till en destination, såsom en given adress, närmaste restaurang
eller en stad. Användning av nätverksanalys på detta sätt är viktigt bland annat
inom transportnäringen och räddningstjänsten. Nätverksanalys kan även
användas till att beräkna tillgänglighet till olika geografiska objekt, till exempel
sjukhus, tågstationer eller apotek. Utifrån exempelvis befolkade områden
beräknas då den snabbaste vägen från varje område till det geografiska objektet
[1].
De flesta metoder som används för ruttplanering inom nätverksanalys hittar
den väg som är kortast eller snabbast. Dessa algoritmer utgår från att det finns
en start- och slutposition där algoritmen beräknar det optimala vägvalet
mellan dessa positioner. En klassisk algoritm för detta är Dijkstra´s algoritm
[2].
Att hitta alternativa rutter som inte är den kortaste eller snabbaste är inte ett
lika välstuderat problem. Anledningar till att hitta alternativa rutter utöver de
kortaste rutterna kan bland annat vara personliga preferenser. Användaren kan
till exempel vilja undvika vägtullar, väldigt trafikerade vägar eller vilja passera
olika sevärdheter. Användaren kan även ha en viss restid att anpassa sig till, till
exempel en turist som ska resa från flygplatsen till hotellet, eller en säljare
som ska resa mellan två platser med syftet att sälja en produkt.
1.2 Problemformulering

Ett exempel till behovet av ett flertal rutter att välja mellan är då en säljare ska
resa mellan två platser med syftet att sälja en produkt. Säljaren vill i det fallet
göra så många kundbesök som möjligt inom en viss tidsram. En metod som
löser detta problem finns dock inte tillgänglig.
Möjligheten att få ett flertal alternativ av rutter att välja mellan är begränsat
eftersom de flesta tillgängliga algoritmer hittar de kortaste eller snabbaste
rutterna. Vissa karttjänster erbjuder möjligheten att tillsätta stopp på vägen
men det är inte alltid implementerat effektivt och kräver att användaren vet
positionen för alla stopp som kan vara intressanta att göra.
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1.3 Syfte & Mål

Syftet med detta arbete är att utveckla och implementera en algoritm som
hittar flera alternativa rutter mellan två positioner under ett bivillkor. Detta
ska utföras genom att kombinera Dijkstra´s algoritm [2] med dubbelriktad
sökning. Metoden ska ge tidsbegränsade alternativa rutter mellan två platser
istället för enbart beräkna en rutt. Detta ska möjliggöra att användaren får
välja mellan ett antal rutter som är inom en viss restid.
Målet är att metoden i detta arbete ska kunna appliceras tillsammans med
geografisk data och användas mot en karta.
1.4 Avgränsning

Metoden i detta arbete testas enbart mot mindre grafer. Några testningar mot
större grafer eller verkliga vägnätverk kommer inte att genomföras i detta
arbete. Arbetet har inte heller i syfte att testa metoden i någon applikation
utan metoden kommer enbart att implementeras i form av en Java-klass.
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2 Teoretisk Bakgrund
2.1 Nätverk

En graf, eller ett nätverk, är uppbyggt av ett antal noder (punkter) och kanter
(linjer), vilka sammanbinder noderna. Varje kant kopplar samman två noder
så dessa har en anslutning till minst en annan nod i grafen, se Figur 1. I
användningen av grafer i samband med ruttplanering representerar noderna
ofta städer eller andra platser av intresse och kanterna representerar vägar
mellan dessa platser [3]. I en viktad graf har varje kant ett värde som anger hur
kostsam kanten är, se Figur 2. Vikten på kanten kan representera exempelvis
avstånd eller tid. En graf kan även vara riktad vilket innebär att varje kant har
en riktning. Om kantens riktning är A → B så är nod B tillgänglig från A men
inte tvärtom. I exemplet av en riktad graf i Figur 3 är kanternas riktningar A
→ B, A → C, A → D, B → E, C → F, D → G, E → H, F → H, G → B, G
→ F, G → H.

Figur 1. Ett exempel på en graf.

Figur 2. Ett exempel på en viktad graf.
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Figur 3. Ett exempel på en riktad graf.
2.2 Dijkstra´s Algoritm

Dijkstra [2] skapade en av de tidigaste algoritmerna för att hitta den minst
kostsamma vägen mellan två noder i en viktad graf. Algoritmen tillåter endast
kanter med icke negativa värden [4]. I dagsläget finns det flera algoritmer för
att hitta den kortaste vägen men Dijkstra´s algoritm är fortfarande en av de
populäraste metoderna att använda [5]. Se Figur 4 för pseudokod för
Dijkstra´s algoritm.

Figur 4. Pseudokod för Dijkstra´s algoritm [2].

Dijkstra´s algoritm [2] konstruerar utifrån en startnod ett SPT (Shortest Path
Tree) som innehåller de kortaste rutterna från startnoden till varje nod i
grafen [6]. För att konstruera ett träd så delas kanterna upp i tre
uppsättningar:
 (I) De kanter som läggs till under uppbyggnaden av trädet, dessa
kanter kommer att forma ett delträd.
 (II) De kanter som ska undersökas mot aktuella kanter, dessa kommer
antingen hamna i uppsättning (I) eller avvisas.
 (III) Övriga kanter som blivit avvisade eller ännu inte övervägts.
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Noderna delas upp i två uppsättningar:
 (A) De noder som har en anslutning via kanterna i uppsättning (I), det
är dessa noder som har besökts.
 (B) Övriga noder, dessa noder har ännu inte besökts.
En startnod väljs ut och tilldelas värdet 0 eftersom vikten A → A är 0. De
noder som ligger närmast startnoden tilldelas det viktvärde som den kant som
kopplar samman startnoden med dessa noder. Vikten till de övriga noderna är
okänt och tilldelas då ett högt värde (oändligt). Varje gång en ny nod besöks
uppdateras värdet till de närliggande noderna, men bara om värdet är lägre än
det aktuella värdet. Se Figur 5 - 8.

Figur 5. Listan (I), med valda kanter är tom då den kortaste kanten från startnoden ännu inte
valts ut.

Algoritmen väljer den nod med minst vikt så startnoden med vikt 0 läggs till i
uppsättning (A) som den första besökta noden i grafen. Alla kanter som tillhör
den noden läggs till i uppsättning (II). Uppsättning (I) är vid det här laget
fortfarande tom eftersom någon kortaste kant ännu inte har valts ut, se Figur
5.
Därefter utför Dijkstra´s algoritm de två nästkommande stegen.
Steg 1: Den kortaste kanten i uppsättning (II) flyttas till uppsättning (I) och
den tillhörande noden flyttas över från uppsättning (B) till uppsättning (A).
I Figur 6 har A valts ut som startnod. Från A finns det tre anslutande kanter:
e1, e2 och e3. Eftersom e2 har lägst vikt flyttas denna över till uppsättning (I)
och den tillhörande noden C flyttas till uppsättning (A).
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Figur 6. Kant e2 och e3 lades till i uppsättning (I) eftersom de har den lägsta vikten från
startnoden.

Steg 2: De kanter som har en anslutning från den nod som precis flyttats över
till uppsättning (A) till de noder som fortfarande finns kvar i uppsättning (B)
undersöks. Om den kant som undersöks är längre än någon kant i uppsättning
(II) så avvisas den och flyttas över till uppsättning (III).
Dessa två steg upprepas tills uppsättning (II) och (B) är tomma, det vill säga
tills alla noder i grafen har besökts. Kanterna i uppsättning (I) utgör resultatet.
Figur 5-8 visar hur dessa steg genomförs på en graf.
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Figur 7

Figur 8. Resulterande SPT
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2.3 Metoder för att hitta alternativa rutter

Dubbelriktad sökning är en metod som söker från både startnoden och
slutnoden för rutten i en graf. Detta gör att tidsåtgången för att söka igenom
större grafer minskar eftersom det sker två sökningar på samma gång istället
för bara en [7]. Dubbelriktad sökning kan alltså kombineras med algoritmer
för att minska exekveringstiden. Med dubbelriktad sökning använder man en
omvänd graf utöver den ursprungliga grafen. Skillnaden mellan graferna är att
den omvända grafens kanter är riktade åt det motsatta hållet från vad de är i
den ursprungliga grafen. Sökningen från startnoden görs i den ursprungliga
grafen medan sökningen från slutnoden görs i den omvända grafen [6]. Sedan
identifieras den nod där de båda sökningarna möts och bildar en rutt via den
mötesnoden. Denna metod kan även användas till att hitta flera alternativa
rutter i nätverket. Då fortsätter metoden identifiera mötesnoder och bildar en
ny rutt för varje mötesnod [8].
k Shortest Paths (k kortaste vägarna) är ett problem som behandlar hur man ska
hitta k antalet kortaste rutter mellan två platser [9]. Det finns ett flertal
metoder för att lösa problemet med att hitta k antalet rutter [10], [11]. Att
beräkna de k kortaste vägarna kan vara relevant att använda när den kortaste
vägen av någon anledning inte är tillgänglig. Då kan en metod för att hitta k
kortaste vägarna användas för att beräkna den näst kortaste rutten och så
vidare till den kortaste tillgängliga rutten hittats [9]. Detta är dock inte en
relevant lösning att tillämpa på problemet i denna studie, eftersom de kortaste
vägarna inte löser problemet.
Metoden Disjoint paths beräknar korta rutter iterativt. När metoden har hittat
en rutt tas den bort från grafen. Detta innebär att två alternativa rutter inte
kan bestå av samma kanter vilket inte alltid ger ett bra resultat. Om det till
exempel bara finns en kant från startnoden resulterar det i att metoden enbart
hittar en rutt från startnoden till slutnoden [8].
Ett känt optimeringsproblem som kan påminna om denna studies problem är
The Traveling Salesman Problem (TSP) [12]. TSP behandlar hur en person
med minsta möjliga kostnad kan besöka fler städer där slutdestinationen är
densamma som utgångspunkten. Metoden som tas fram i denna studie löser
dock inte detta problem, eftersom metoden utgår från att start- och
slutpositionen inte är densamma.
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3 Metod & genomförande
3.1 Data

För att genomföra metoden i denna studie har testdata för noder och kanter
använts. Data för noder och kanter lagras i separata textfiler. Textfilen för
noder innehåller information om nodernas x- och y-koordinater som
definierar positionerna för noderna i grafen. Dessa koordinater har skapats
med slumpmässiga värden. Textfilen för kanter innehåller information om
kanternas riktningar, det vill säga vilka noder som kan nås från respektive nod.
Data för kanterna har skapats genom att utföra en Delaunay Triangulation i
Matlab utifrån textfilen med nodernas koordinater.
3.2 Utveckling av metoden

I utvecklingen av metoden har programmeringsspråket Java använts i
utvecklingsmiljön Eclipse.
Dijkstra´s algoritm [2] implementeras för att skapa två SPT, ett från
startnoden och ett från slutnoden. För att möjliggöra skapandet av ett SPT
från båda hållen måste kanterna även ha omvända riktningar från vad de har i
den ursprungliga textfilen [6]. Det skapas då en kant med omvänd riktning för
varje ursprunglig kant, så för varje kant A → B skapas även en kant B → A.
För att skapa två SPT anropas Dijkstra´s algoritm [2] två gånger, en gång från
startnoden och en gång från slutnoden. I Figur 9 visas ett exempel på ett SPT
från startnoden samt ett SPT från slutnoden.

Figur 9. Exempel på SPT från startnoden (vänster) och SPT från slutnoden (höger).
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Noderna från de resulterande träden sparas i listor. Det är dessa listor med
noder som undersöks i vår algoritm. Algoritmen söker igenom båda listorna
för att identifiera mötesnoder. När en mötesnod har identifierats undersöker
algoritmen om den totala vikten ligger under den tillåtna viktgränsen. Den
totala vikten räknas ut genom att slå ihop vikten till mötesnoden från både
start- och slutnoden. Om den totala vikten ligger under den tillåtna
viktgränsen så beräknas den kortaste rutten från startnoden till mötesnoden,
samt den kortaste rutten från slutnoden till mötesnoden. Rutten från
startnoden till mötesnoden och rutten från slutnoden till mötesnoden kopplas
sedan ihop för att bilda en komplett rutt från start till slut. I Figur 10 finns vår
metod skriven i pseudokod.

Figur 10. Algoritm att hitta trädens korsningar i grafen

För att skapa en graf används tre klasser; Nodes, Edges och Graph. Nodesklassen används för att skapa noder till grafen, Edges för att skapa kanter och
Graph skapar grafen. Nodes-klassen tar emot x- och y-koordinater för nodens
position samt ett id. Edges-klassen tar emot start- och slutnod för kanten där
start och slut är kopplat till vilken nod i Nodes-klassen som hör till kanten.
Graph tar emot två listor, en med noder och en med kanter.
För att skapa listorna används textfiler för noder och kanter. Textfilerna med
noder innehåller x- och y-koordinater för noderna och textfilerna för kanter
innehåller nodindex för start- och slutposition för kanten. Dessa textfiler läses
in till länkade listor (LinkedList) med metoderna loadEdges och
loadNodes.
I klassen BiDijkstra beräknas de alternativa rutterna. I metoden
dijkstrasAlgorithm utförs beräkningen för att få fram SPT med
Dijkstra´s algoritm. Metoden tar emot en nod som är startpositionen för
sökningen. För att få ut de två träden anropas metoden två gånger, en gång
från startnoden och en gång från slutnoden. Noderna i de resulterande träden
av dessa sökningar sparas i listor; sourceSettled och targetSettled.
Dessa listor består då av de noder som finns i trädet med den vikt som är till
varje nod i relation till startnoden. Om en gren i trädet besökt nod A → B →
C där A är startnoden och kanten mellan A → B har vikten 3 och kanten
mellan B → C har vikten 2 så har nod A vikt 0, nod B vikt 3 och nod C vikt 5.
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4 Resultat
Metoden i denna studie tar fram flera rutter mellan start- och slutpositionen.
Resultatet visar vilka noder som ska besökas när användaren reser längs med
rutten. Dessa resultat har tagits fram med grafen i figur 11.

Figur 11. Graf

I Figur 12 visas resultatet från en sökning av rutter med nod 2 som
startposition och nod 10 som slutposition.

Figur 12. Resultat av en sökning med nod 2 som startposition, nod 10 som slutposition och 10
som viktgräns.
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Gränsen för den totala vikten är satt till 10 så enbart de rutter med en
totalvikt under det värdet kommer med som alternativ. Detta producerade
sex stycken olika rutter. I Figur 13 är gränsen för vikt satt till 25 och då
tillkommer två rutter till resultatet. Den information som visas är antalet
stopp på vägen, vilken nod som är mötesnoden och vilka noder som ingår i
hela rutten.

Figur 13. Resultat med högre viktgräns
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5 Diskussion & Slutsatser
Ruttplanering används oftast för att beräkna de snabbaste rutterna mellan
platser. Inom räddningstjänsten är denna typ av ruttplanering avgörande för
att snabbt hinna fram till olyckan. Den används dock även i stor utsträckning
av privatpersoner för att hitta snabbaste eller kortaste vägen till olika
destinationer såsom restauranger, butiker och städer. Metoder som den som
tagits fram i denna studie skulle kunna utöka användningsområdet för
ruttplanering till att erbjuda mer än bara de snabbaste rutterna.
Den metod som tagits fram i detta arbete använder Dijkstra´s algoritm [2]
tillsammans med dubbelriktad sökning. Dock i en annan variant än den som
beskrivs av P. Sanders och D. Schultes [6]. Istället för att använda en omvänd
graf där kanterna har motsatta riktningar från de i den originella grafen
använder vi en graf där kanterna har riktningar åt båda hållen. I den variant
som beskrivs av P. Sanders och D. Schultes [6] så görs sökningen från
startnoden i den originella grafen och sökningen från slutnoden i den omvända
grafen. Dessa sökningar sker även parallellt med varandra och avslutar när en
mötesnod identifierats. En graf där kanterna har riktningar åt båda hållen
möjliggör att båda dessa sökningar kan göras i samma graf. Min metod utför
inte heller sökningarna parallellt med varandra utan gör sökningarna var för
sig. Därefter identifieras mötesnoder och rutter bildas via dessa.
Eftersom Dijkstra´s algoritm [2] besöker alla noder i grafen så kommer alla
noder vara en mötesnod. Detta gör att varje nod kommer att representera en
rutt. Om man då använder större grafer med väldigt många noder resulterar
detta i väldigt många rutter. Det gör också att de rutter som beräknas av
denna metod kan ha väldigt små skillnader från andra rutter i resultatet. Till
exempel kan det tillkomma mindre omvägar som inte upplevs som särskilt
betydelsefulla. Även de kortaste rutterna inkluderas i resultatet och de rutter
som enbart har ett stopp längs med rutten. Om det till exempel finns 20
rutter att välja mellan där 5 av dessa rutter bara har ett stopp så är de kanske
inte intressanta. För att sortera bort de mindre intressanta rutterna vore det
bra att även inkludera en undre gräns för antalet stopp längs med rutten. Då
kan användaren få specificera hur många stopp rutten måste inkludera. Även
en undre viktgräns skulle kunna inkluderas i metoden eftersom vissa rutter
kan tyckas vara för korta. Till exempel när användaren har 5 timmar att resa
och den kortaste rutten tar 2 timmar.
Metoden i denna studie kan appliceras tillsammans med geografisk data och
användas i karttjänster. Noderna får då bytas ut till verkliga x- och ykoordinater som representerar faktiska geografiska platser och kanterna till
vägar mellan platserna. Vikten på kanterna ska då representera den tid det tar
att resa mellan olika platser.
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