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Förord

Denna rapport är mitt examensarbete i Systemvetenskap: Enterprise Information Management vid
Högskolan i Skövde. Arbetet har genomförts av mig Per Hellborg under vårterminen 2017. Detta
examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Jag vill tacka Jeremy Rose som har varit min handledare
under arbetets gång och hjälpt mig mycket genom att ge mig insikt från olika vinklar och stöttat mig
när jag behövt det, vi har haft långa och givande diskussioner och han har alltid ställt upp. Jag vill
även tacka Hannes Granat och Sogeti för ett roligt och intressant case att arbeta med, för att ställt
upp och hjälpt mig speciellt med de tekniska delarna och i början med att komma igång och få
projektet att rulla.
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Abstract

This report is about how an Internet of Things (IoT) optimization can be done with Machine learning
(ML). The IoT- devices in this report are sensors in containers that read how full the containers are.
The report contains a case from Sogeti. Were a client can use this optimization to get better routes
for their garbage truck, with this solution the garbage trucks will only go to full containers and be
able to skip empty or close to empty containers. This will result in less fuel costs and a better
environment. This solution can be used for every industry that needs a route optimization. To do this
there must first be understanding for what IoT is and what is possible to do with it then there need
to be understanding about ML. The report cover these parts and tell how the method Design science
(DS) is being used to produce this solution and some information about the method. This project also
works agile with iterations under the implementation stage in DS. On the ML part there is an
argumentation of a comparison of witch algorithm should be used. There are two candidates: Hill-
Climbing and K-means Cluster. For this solution K-means cluster will be the one being used. K-means
clustering is an unsupervised algorithm that doesn’t need practice data, it pairs data that are very
similar and builds clusters. It will do this with full containers and build clusters with the ones that
have similar coordinates so the full containers are close to each other. When this is done the clusters
exports to a database and then there is a brief description on how its possible to make a map that
makes a route between the containers in the cluster.
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1 Inledning
Användandet av Internet of Things (IoT) ökar i samhället och väntas öka ännu mer i framtiden.
Teknikutvecklingen gör att våra hem håller på att bli allt ”smartare”, med lampor som kan styras från
mobilen, kylskåp som informerar om vad som fattas och soptunnor som kan berätta när de är fulla.
Då fler och fler prylar kopplas upp mot nätet innebär det ett växande inflöde av data. Data som
innehåller information om hur prylar används och hur vi människor använder dem, men även om oss
människor och om våra beteenden samt data om våra prylar och deras beteenden, och om hur prylar
kommunicerar med andra prylar. (Chui, 2010)

IoT är inte riskfritt. När allt fler enheter blir uppkopplade ökar även risken för att de blir hackade.
Detta kan leda till att hackare får tag i värdefull information om människorna som använder prylarna.
Säkerhetskameror och dörrar som är uppkopplade mot nätet kan exempelvis hackas för att
underlätta inbrott (Palmer, 2016). Många IoT-prylar har även ett svagt skydd mot hackare och det
kan räcka med några minuters arbete för att hacka sig in i de mest osäkra prylarna (Palmer, 2016).

En annan utmaning med IoT är att med sensordriven analys kommer väldigt stora dataflöden. Denna
data kan vara svår att hantera. Det krävs komplexa systems för att kunna läsa av all data och mycket
plats för att lagra den. (Chui, 2010)

Machine Learning (ML) är en metod för hantering av sensordriven data. Denna metod tar emot data
och kör den genom en algoritm som gör att den samlar in kunskap från all insamlad data och kan
använda sig av denna kunskap vid olika typer av beslutsfattande. ML kan bl.a. användas för att
automatisera beslutsfattande och klassificera entiteter. Genom att låta ML köra algoritmer på en
väldigt stor mängd data kan den hitta lösningar och förutspå vad som kommer att hända. ML är idag
väldigt stort och används flitigt när man jobbar med artificiell intelligente (AI). För att kunna lära ut AI
använder man olika algoritmer. ML kan även arbeta mot sig själv för att utveckla sin egen
kunskapsnivå. Ett exempel på det är när man skulle slå världsmästaren i kortspelet Dam under 60-
talet. Då spelade datorn tusentals matcher mot sig själv först för att lära sig vilka drag som var bäst.

Värdet av att kombinera sensorbaserad IoT med ML kommer undersökas närmare i denna rapport.
Detta kommer att göras genom att arbeta tillsammans med ett företag som heter Sogeti. De har ett
case som handlar om ruttoptimering vid insamling av avfall där IoT och ML ska användas. I caset ska
varje sopcontainer förespråka en IoT-enhet. Alla dessa enheter är kopplade mot ett moln och skickar
information om vart de befinner sig samt hur fulla de är. ML tar emot denna data och kör den genom
sin algoritm för att sedan kunna klassificera sopcontainrarna/sopkärlen. Utifrån denna klassificering
skapas en optimerad rutt som sopbilen ska köra för att bara tömma de containrar som är fulla. Då
riktig data från containrar inte kommer att kunna användas kommer projektet fokusera på att göra
en simulation av IoT-enheter genom att skapa en applikation som simulerar containrar/sopkärl samt
deras olika värden.
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Detta kommer att utföras med en metoddesign som heter Design Science. Denna metod går i cykler
där krav, design och implementering utförs för att tillslut utveckla en produkt. I detta fall kommer det
utvecklas en applikation som simulerar IoT enheter och skickar data till molntjänsten som sedan kör
en algoritm på den och skickar ut en rutt som sopbilen ska köra. Denna produkt kommer,
tillsammans med intervjuer och andra vetenskapliga artiklar i ämnet, bilda denna rapport.

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en applikation som simulerar IoT-enheter och skickar
data till en molntjänst som genom ML kör all data genom en algoritm och därefter levererar en
optimerad rutt till sopbilen. För att göra detta ska det undersökas om det är möjligt att konstant
skicka information från sopcontainrarna (IoT-enheter) till ML för att den sedan automatiskt ska
kategorisera dessa containrar och bygga upp en optimerad rutt som ska gynna insamlingen av avfall.
Syftet är även att visa att denna koppling mellan en IoT-simulation och ML-algoritm är möjlig och att
den kan appliceras i avfallsbranschen för att göra nytta. Rapporten ska även visa på att denna lösning
är relevant för att optimera verksamheter samt undersöka vilka nya möjligheter den bidrar till.

Denna lösning skulle kunna appliceras inom fler områden som använder sig av enheter som fylls och
töms. Aktuell ML algoritm kan fungera på alla system där enheter måste klassificeras baserat sina
värden. Systemet går även att applicera på alla ställen där rutter behövs mellan IoT-enheter. I denna
rapport kommer lösningens applicering fokusera på avfallshantering och sopcontainrar samt på hur
detta systemet kan lösa en problemklass för Sogeti.

Problemställning
Med Internet of Things (IoT) kommer stora mängder data från alla applikationer. Denna data måste
samlas någonstans för att kunna användas. Det är dock svårt att analysera data i dessa mängder och
extrahera givande resultat manuellt. ML kan användas som en metod för att hantera all data som
kommer in. ML drivs på stora mängder data och analyserar den för att kunna lära sig av data och
sedan fatta beslut. I denna rapport ska olika ML- algoritmer testas för att se vilken som passar bäst
till de simulerade containrarna/ sopkärlen. Rapporten ska bl.a. besvara följande frågeställningar; vad
går att åstadkomma då IoT kopplas ihop med en så optimal ML- algortim som möjligt? Vilken
algoritm skulle passa bäst för detta problem? Kommer metoden vara applicerbar inom fler områden
för att lösa komplexa data situationer?

Hur kan effektivisering av sophanteringen ske genom att använda IoT och ML? Detta ska besvaras
genom att bygga ett proof-of-concept där en simulation av applikationer pratar med ett moln som
sedan fattar beslut.

Resultatet i detta projekt kan användas för Sogeti att lösa Suez problem med att optimera rutterna
vid insamling av avfall. Sogeti kan även ha mer nytta av denna lösning. Produkten som utvecklats kan
lösa fler problem för Sogeti då detta system löser en klass med problem. Produkten är applicerbar på
alla system som har ett föremål som fylls och töms, då detta system analyserar när ett föremål är
fullt, grupperar det med närliggande fulla föremål och lägger upp en rutt mellan dessa.
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Sogeti
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I deras heltäckande
tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt,
testning, systemförvaltning samt RightShore-tjänster. Sogeti har cirka 25 000 medarbetare i 20
länder. Av dessa arbetar cirka 1150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

I samarbete med Sogeti kommer det utvecklas ett proof-of-concept som ska utreda möjligheten för
kunden att implementera en ruttplanering som anpassar sig efter fulla sopkärl och containrar.
Tekniken bakom ruttplaneringen ska undersökas samt hur den fungerar i praktiken, vad målen är och
vad kunden har att tjäna på denna ruttoptimering. Då kunden är viktig för Sogeti är det viktigt att
leverera en så bra produkt som möjligt. Detta ska utföras genom att testa olika ML-metoder för att
hitta en algoritm med högst sannolikhet att placera containrar i rätt klass. Det är relevant för Sogeti
att de får dokumenterat hur arbetsprocessen fortlöpt för att rätt ML-metod har använts till deras
kund.

Applikationen ska bestå av tre delar. Den första delen är en C#-applikation som ska simulera
containrarna som IoT-enheter. Detta kommer applikationen att göra genom att generera data som
berättar antalet containrar, hur fulla de är och vart de ligger. Detta ska lagras i en databas som också
skapas i denna del. Därefter kommer del två som är att lägga in en ML-algoritm som kör all simulerad
data. Det är viktigt att algoritmen är rätt och ger resultat som går att förstå. Detta leder till del tre
som är att koppla ihop databasen med en Bing Maps-API så att de sopcontainrar som ML-algoritmen
anser är fulla ska få en rutt utskriven i Bing Maps.

Avgränsningar
Rapporten kommer innehålla ett case som handlar om hur det går att mäta sopor i containrar för att
kunna skapa effektivare rutter för sopbilar så att de slipper åka till tomma eller halvfulla containrar.
För att kunna göra ett sådant projekt krävs det att det finns hårdvara i dessa containrarna som mäter
mängden i containern, men även en GPS som berättar var den är placerad. Hela hårdvaran kommer
att avgränsas. Prestandan på den hårdvara som behövs för att kunna ha ML kommer att avgränsas till
vis del. Ytterligare avgränsningar avser batteritiden samt om någon container inte lyckas kopplas upp
av någon anledning. I detta arbete kommer det bara fokuseras på hur ML tar åt sig data som sickas
via simulerade containrar och hur ML arbetar med denna data för att producera bättre rutter för
sopbilen att köra.
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2 Bakgrund
I detta avsnitt kommer den teoretiska grund som detta arbete vilar på att presenteras närmare.
Syftet med detta examensarbete är att optimera IoT-enheter med hjälp av ML, samt att ta reda på
vilken ML-algoritm som är mest optimal av Hill-climbing och K-means clustering. Sedan ska ett
system byggas där simulerade IoT-enheter skickar data som ML läser av och optimerar. Här kommer
läsaren kunna läsa alla teoretiska bitar som projektet bygger på.

Internet of Things
Begreppet Internet of Things (IoT) introducerades ursprungligen av Kevin Ashton på MIT:s AutoID-
labb. Han beskrev att om alldagliga objekt kan kopplas ihop med en identifierare och
internetkoppling, så kunde de kommunicera med varandra utan mänsklig hjälp. Detta skulle leda till
reducerade kostnader, förluster och avfall (Cisco, 2013). Identifiering av ”things” är en fundamental
byggsten inom IoT. När enheter har identifierats kan de sedan kontrolleras med hjälp av nätverket
(Gubbi et al). Identifiering av enheter kan ske exempelvis med RFID (Radio Frequency Identification)
och sensorer kopplade till WSN (Wireless Sensor Networks). Bägge dessa enheterna kan byggas in
inuti i objekt och avläsas/identifieras trådlöst. När enheter har unika identifierare kan de sedan
kommunicera med varandra. Vid korta distanser kan RFID även användas för att kommunicera.
Utöver RFID kan även t.ex. Wifi, 3G, 4G och Bluetooth användas. Vid längre distanser används
satellitkommunikation eller kommunikation via mikrovågslänkar. (Gubbi et al, 2012)

För att kunna nyttja kommunikation och skicka data mellan enheter måste de kunna samla denna
data. Detta görs med olika sensorer som mäter olika tillstånds hos enheten. T.ex. temperaturen i ett
hus, vikten på ett mjölkpaket, volymen i en container etc. Hanteringen av denna datan är en av de
största utmaningarna inom IoT. Det blir svårt att bara kunna lagra den enorma mängden datan rent
tekniskt, men det kan också ha en stark miljöpåverkan på grund av den stora mängden energin som
går åt. Redan idag konsumerar internet 5% av all energi som genereras, vilket inte lär minska i takt
med att IoT utvecklas (Gubbi et al, 2012). Utöver samling av data kan objekten även göra saker när
ett visst tillstånd har uppnåtts. Till exempel kan temperaturen i ett hus sänkas eller höjas vid en viss
tidpunkt, en kaffekokare kan börja koka kaffe när morgonlarmet går igång, och så vidare. Detta sker
med så kallade ”actuators”, vilket på svenska skulle kunna översättas till manövreringsorgan.

Slutligen så krävs det att datan visualiseras på ett användarvänligt sätt för att IoT ska ha någon
praktisk nytta. Det innebär att den råa datan måste kunna konverteras till information/kunskap som
faktiskt kan utnyttjas av användarna till de olika enheterna (Gubbi et al, 2012).

Tillämpningar kan exempelvis vara en lampa som är uppkopplad mot en mobil, en soptunna som
mäter hur full den är för att automatiskt meddela avfallsföretag när den är full, eller en traktor som
kan berätta när den ska in på underhåll (Wortmann, 2015). Detta är bara produktservicedelen. Det
finns andra saker IoT kan erbjuda, såsom data i stora mängder. Då fler prylar kopplas upp mot nätet
kommer även fler datakällor som samlar information (Wortmann, 2015). Samtidigt som fler enheter
levererar data blir det bättre kvalité på informationen och denna kan sedan användas vid olika
former av beslutsfattande (Chui, 2010). Denna data kan även användas för att spåra olika beteenden
kopplade till prylarna. Företag får möjlighet att hålla koll på sina produkter och med hjälp av sensorer
ta reda på hur frekvent de används och vart någonstans de används (Chui, 2010). Det finns dock en
nackdel med sensororienterade lösningar och det är att det krävs väldigt mycket plats att lagra all
data på, då sensorer bidrar till stora dataflöden. Det krävs även en komplex mjukvara som kan
hantera all denna data (Chui, 2010).
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Intresset för IoT är något som har ökat de senaste åren. Stora företag som Google satsar miljarder på
IoT. Det är inte bara företag som visar intresse utan även politiker (Wortmann, 2015). Wortmann
(2015) skriver att IoT kan växa ordentligt på marknaden och år 2020 nå ett värde av 7.1 triljoner
dollar.

De mest populära förslaget för den nya IT-infrastrukturen för IoT, är baserat på en elektronisk
produkt kod som introducerades av EPCglobal och GS1. Den elektroniska produkt koden (EPC) är en
rubrik som avgör vilken sort av EPC det är och hur den ska tolka andra delar av EPC. En EPC består i
vanliga fall av ett administrativt nummer, en object class kod och ett nere nummer. Alla PEc är unika
och finns i RFID taggen. en EPC tag kan samla upp till 256 bit data. En EPC tillåter användarna att
verifiera identiteten på IoT-enheten samtid som det går att spåra den. EPC låter även användare att
registrera information till IoT-enheterna vilken öppnar för möjligheter att kunna skicka information
med IoT-enheter. T.ex. på data som kan skickas med är sensor data, historisk data eller business
kontext. (Weber, 2010)

IoT refererar till ett nätverk med vardagliga uppkopplade objekt. Dessa objekt kommunicerar med
människor men kan också kommunicera med andra objekt. IoT öppnar möjligheter för ett stort antal
applikationer som lovar att öka våran levnads kvalité (Xia, 2012). Ett socialt problem med IoT är att
folk måste ha tillit till IoT då detta är enheter som kommer att samla upp data om deras vanor. Det är
även viktigt att verksamheter bemöter kundernas tillit med hög säkerhet så deras information inte
skickas ut till fel ställen. (Atzori, 2010)

Avfallshanteringen är en av de tuffaste utmaningarna som moderna städer har att hantera.
Avfallshanteringen har olika uppdrag att göra som att hämta avfall, transportera, hantera avfallet och
observera. Detta är processer som kostar mycket pengar och som kan optimeras. Genom att samla
upp data med hjälp av IoT sensorer i containrar går det att skapa optimerade hämtnings strategier
får att svara på bensin för avfallsbilarna. Med IoT-sensorer kan även återvinningsföretag göra
produktiva analyser och spåra mängden sopor som kommer till deras stationer. Detta kan underlätta
för verksamheter att uppdatera interna processer. Även hälsomyndigheterna kan ha nytta av en
sådan IoT lösning då de kan lättare observera avfallshanterings processer utan att spendera stora
summer pengar för manuella inspektioner. (Perera, 2013)

2.1.1 Risker
Det finns risker med IoT då det innebär att allt fler prylar är uppkopplade till nätet och skickar och tar
emot information genom nätet (Palmer, 2016). Hackare kan komma åt denna information och
använda den för att exempelvis underlätta brott, då säkerhetssystem och lösenord kan vara
uppkopplade med IoT.

Det finns också andra risker med IoT. Om t.ex brandfarliga maskiner är uppkopplade mot IoT kan
hackare som kommit in i systemet manipulera sensorerna som mäter temperaturen så att dessa
skickar felaktig information, vilket kan leda till att maskinen överhettas och en brand kan startas
(Banham, 2011).

Machine learning
Machine Learning (ML) används för att lära datorer olika sätt att hantera data på genom att istället
för att bara samla data, lära sig av dessa data och bli smartare. Med hjälp av exempeldata kan ML-
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algoritmer lära sig de värden som ges och sedan kunna utföra olika handlingar (Kubat, 2015). Den
handling som kommer att testas under detta projekt heter Klassificering med hjälp av Hillclimbing
och Clustering.

Med ML blir det även lättare att använda stora mängder data som kommer från olika källor. Denna
rapport fokuserar på sensorläsningar. Då sensorer kan skicka mycket information blir det snabbt
mycket data att analysera och att göra det manuellt kan bli väldigt svårt. Med en ML-algoritm kan
denna data samlas upp och klassificeras. Detta resulterar i att enheten som sensorn hämtat data från
hamnar i en grupp tillsammans med andra enheter. Dessa kan grupperas på olika attribut där ett av
dessa attribut är de värden som sensorn ger ut. Att kunna klassificera dessa värden med ML ger
verksamheter möjligheten att expandera sin datainsamling och öka sin datakapacitet. ML är väldigt
kompatibelt med IoT-sensorer då ML läser stora mängder data och lär sig av den. Med tiden kommer
det bli fler klasser och dessa kan bli mer felfria och få bättre marginaler. En sådan
klassificeringslösning går att applicera på flera sorters system, det räcker med att det är ett
sensorbaserat system som behöver klassificerade enheter. Denna klassificering kan sedan användas
till saker som t.ex. ruttoptimering eller för att jämföra olika klasser med varandra. I detta projektet
kommer den att användas för att bygga rutter mellan enheterna i klassen. Där finns flera
verksamheter som skulle kunna nyttja detta såsom posten för att hämta in post, avfallsverksamheter
för att hämta sopor eller en annan sort av körning där något ska hämtas upp.

2.2.1 Klassificering
Vid klassificering sätts olika entiteter in i fack. Kubat (2015) tar upp ett exempel där två fack används,
ett positive- fack och ett false- fack. Frågan som ställs till ML-algoritmen är ”vilken kaka gillar Jonny?”
med hjälp av exempeldata på kakor Jonny gillar och inte gillar, kan datorn sedan svara på ifall Jonny
gillar en viss kaka, genom att lägga den i facket positive om Jonny gillar den eller i false ifall han inte
gör det. Kubat (2015) skriver också att det går att ha fler fack och attribut som avgör vilket fack en
entitet ska läggas i. Han skriver i sitt exempel om kakor hur attributen kan se ut. Ett attribut kan vara
form, storlek, färg och fyllning. När ML får in data kommer dessa attribut se ut som följande: ”(form =
fyrkantig) AND (storlek = 5) AND (färg = grön) AND (fyllning = choklad)”. Genom att veta svaret på
dessa attribut kan algoritmen placera entiteten i ett fack. Dessa värden kommer att jämföras med de
exempel som datorn har tränat på för att se i vilket fack som entiteten ska placeras (Kubat, 2015).

Kubat (2015) skriver även att dessa kategoriseringssystem är kapabla till att identifiera tusentals olika
ämnen. Det ämne som klassificering kommer att användas till här är att kategorisera olika
sopbehållare. Genom att lägga dessa i olika fack beroende på hur fulla de är, vet databasen att alla
containrar som ligger i facket ”full” ska läggas ut på en karta. Det går även att använda data till analys
genom att se vilken fyllnadsgrad containrarna har.

2.2.2 ML vid sökningar
ML:s definition av sök är att starta från ett första läge och hitta en ordning av steg som ska ledas
genom ett set av tillfälliga lägen. Dessa lägen ska sedan leda till ett fördefinierat slutläge. Enligt Kubat
(2015) kan varje individuell lägesövergång göras av sökoperatörer, som måste vara specificerade av
utvecklaren i förväg. I vilken ordning en sökoperatör arbetar beror på vilken sökstrategi som
utvecklaren har applicerat. Sökprocessen är definierad av fyra entiteter (Kubat, 2015). Den första är
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search Strategy (sökstrategi) som talar om hur sök-operatörerna ska arbeta. Den andra heter Search
Operators (sök-operatörer) som avser operatörerna som söker. Den tredje är Initial State (startläge)
vilket är läget som sökningen börjar på. Den sista heter Final state (slutläge) är det resultat som
sökningen ledde till. Dessa fyra entiteter står till grunden för en sökning.

Nedan kommer en sökstrategi som heter ”Hill-Climbing search” presenteras närmare. Detta är en
hierarkisk metod som bryter ner sökningen i mindre delar. Strukturen på ”Hill-Climbing” kan variera
men där finns vissa typer av funktioner som alltid finns med. En av dessa funktioner är att jämföra
två lägen och lämna tillbaka ett ”true” om de är identiska. Det är så programmet vet att det har
kommit till sitt Final state (slutläge). (Kubat, 2015)

I ”Hill-Climbing” försöker sökningen alltid ta det lägre av två värden. Figur 1 visar hur sökningen alltid
väljer det lägre värdet fram till att två värden är identiska eller att det inte går att fortsätta. Värdet
ska alltid vara så lågt som möjligt då värdet som ges är distansen till slutläget. Slutläget blir inte alltid
det rätta resultatet. Ibland kan programmet som kör ”Hill-climbing” pågå för evigt om inte
utvecklaren avbryter det. Detta leder till ytterligare en funktion som alltid finns med i ”Hill-climbing”.
Denna funktion tar de givna sökningsläget och applicerar det på alla sök-operatörer, detta skapar ett
komplett set av ”child states” (barnlägen) för att undvika en oändlig loop (Kubat, 2015).

En tredje funktion som alltid finns med är en check som kollar ifall ett läge redan har undersökts. En
fjärde funktion som även alltid är med räknar ut hur långt det är mellan det nuvarande läget och
slutläget. Denna funktion heter Evalution function (evolutionsfunktionen). I Figur 1 ingår värden i
evolutions funktionen som förklarar hur långt de är till slutläget i varje läge (Kubat, 2015).

Figur 1. Hill-Climbing sökningsmodell.

Appliceringen av ”Hill-Climbing” i ML förklaras nedan genom att använda en hierarkisk modell. Kubat
(2015) skriver att inmatningen av data som kommer är på träningsexempel. Träningsexempel är data
som används för att lära algoritmen att ta rätt beslut. I träningsexemplet ska alla attribut beskrivas
och slutläget i denna process är att få en boolean som antigen säker positive eller false. För att ta
reda på ifall ett värde är positivt eller negativt har ML en förprogrammerad bild av vilka
attributvärden som är positiva och vilka som är negativa. Det kan vara så att Johnny gillar alla
fyrkantiga kakor med storleken två eller större, samt med chokladfyllning eller vaniljfyllning. ML
tränar genom att jämföra olika kakor med dessa värden för att se vilka som stämmer överens eller
inte (Kubat, 2015).

Figur 2 visar en Hill-Climbing sökningsmodell med tre hierarkiska lägen med attribut. Det första läget
är högst upp i hierarkin och där väljs Form som ett attribut då alla kakor har en form och detta är ett
attribut som kommer att matcha med alla attribut. Fyrkant väljs för i detta exempel finns det flest av
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positiva fyrkanter. Därefter kommer läge två. Här läggs ytterligare ett attribut till. De attribut som
läggs till är Färg, Storlek och Fyllning (Kubat, 2015). Till vänster om varje attribut finns ett ^ tecken.
Detta tecken är ett AND tecken och betyder att attributet läggs till såhär (Form = Fyrkant AND Färg =
mörk). Man kan se AND tecknen som Joins i databasspråk. Under denna processen körs även
evolutionsfunktionen och alla dessa entiteter har ett värde som består av hur nära de är slutläget. Då
mörk färg är vanligast i detta exempel kommer entiteten längst till vänster ha lägst evolutions värde
och vara den som kommer att fortsätta till nästa läge. I läge tre kommer alla värden under behöva
ärva form och färg från de tidigare entiteterna och fortsätta med sina egna attribut. I detta läget har
vissa attribut ett v bredvid sig och det betyder or, vilket kan betyda att den kan ha två av samma
attribut. Exempelvis kan en entitet ha ett v Form = triangel, så skulle denna entitet kolla bådafyrkant
och

Figur 2. Hill-climbing sökningsmodell med tre hierarkiska lägen med attribut.

Det går att manipulera entiteterna genom att lägga till, ta bort eller ändra attribut (Kubat, 2015).
Attribut kan även vara numeriska. Kakorna från föregående exempel skulle lika bra kunna ha pris och
vikt som attribut. Då skulle det gå att använda en annan modell för att klassificera de olika kakorna
efter pris och vikt. En sådan modell måste först veta vilka kakor som är false och vilka kakor som är
positiva. Därefter läggs de kakorna in i ett diagram där kakorna som är positiva är vita och de
negativa är svarta. Figur 3 visar hur det skulle se ut. Klassificeringarna av kakorna blir här stora ringar
där flera kakor kan vara med (Kubat, 2015).

Hill-Climbing kan ta reda på vilken av klassificeringarna som är bättre än andra genom följande tre
steg (Kubat, 2015):
1. Startläge. En cirkel är definierad av mittpunkten och dess radie. Det går att identifiera mittpunkten
genom ett slumpmässigt utvalt exempel, vilket gör den initiala radien så liten att cirkeln endast
innehåller detta enda exempel.

2. Sökoperatörer. Två sökoperatörer kan användas, där den första ökar cirkelns radie, och den andra
skiftar mittpunkten från ett träningsexempel till ett annat. I den första cirkeln måste utvecklaren
bestämma hur mycket raden borde ändras. Kubat (2015) skriver att en idé kan vara att öka radien så
mycket att ett extra träningsexempel får plats till en början, sedan kan det efterhand repeteras så att
fler exempel får plats.
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3. Slutläget. Cirkeln är inte en ideal figur för att representera en positiv region. I detta fall är inte en
hundraprocentig noggrannhet nåbar, men det går att definiera slutläget med en 95% rätt
klassificering.

Figur 3. Resultatet efter en sökning enligt Hill-climbing.

2.2.3 Klassificeringsprestanda
Målet med att klassificera är inte att klassificera saker som redan är kända utan att klassificera
framtida exempel. Det är viktigt att testa prestandan på klassificeringen. Detta kan göras genom att
dela upp exemplen i två delar; ett tränings-set och ett test-set. De fördefinierade klassificerade
exemplen ska läggas in i tränings setet (Kubat, 2015). Först ska ett tränings set köras med åtta
fördefinierade exempel och fyra testexempel. ML algoritmen körs tills den får 75% rätt på de fyra test
exemplen vilket leder till att den hade ett fel (Kubat, 2015). Enligt Kubat (2015) är denna testmetod
är inte säker och hålls tillbaka av stora problem. Slumpade val efter åtta träningsexempel är inte
tillräckligt för att ML algoritmen ska kunna använda träningsexemplen. Om däggdjur skulle läggas in
som träningsexempel som innehåller valar och delfiner skulle ML tro att däggdjur är vattendjur, den
skulle även tro att djuren la ägg som näbbdjur (Kubat, 2015). Det behövs alltså olika tränings- och
test set där en bättre fördelning sker inom klassificeringen. Det måste även ske en bättre fördelning
vid uträkningar av framtidens prestanda, detta är särskilt viktigt då antalet fördefinierade
klassificerade exempel är lågt (Kubat, 2015).

I vissa applikationer är det inte tillräckligt att etablera klasser för varje exempel utan det måste finnas
en förklaring. Det är viktigt att veta anledningen bakom klassifikationen. Kubat (2015) skriver att om
en patient i ett sjukhus måste amputera bort armen vill patienten gärna ha en förklaring som är
bättre än att ”datorn sa att du måste”. Om man tittar på kakexemplet igen så kan det vara bra att
veta varför Johnny gillade vissa av kakorna. Var det priset eller en speciell ingrediens som gjorde att
han valde bort några? Kunskapen om varför kan ibland vara beskrivande än klassificeringen själv.
(Kubat, 2015)

2.2.4 Svårigheter med data
I vissa fall kan träningen för applikationer vara skriven manuellt av en expert som förbereder
exempel och taggar dem med klassmärke, utvalda attribut samt specificerar varje värde för
attributen. I andra fall kan det vara en ML- algoritm som samlar upp information från en databas. Det
kan vara så att ett företag vill hålla koll på sina anställda för att veta hur länge de jobbar, vilken lön
de har, deras kön och adress. Oavsett om den data som kommer in är skriven manuellt eller inte,
kommer det alltid dyka upp något problem. Nedan presenteras några vanliga problem som listats av
Kubat (2015):
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Irrelevanta attribut: Många attribut är viktiga medan andra inte är det. Exempelvis påverkar inte
bagarens skostorlek vilken fyllning Johnny gillar i sina kakor. Data som är irrelevant kan skada genom
att den tar plats samtidigt som den kan vilseleda ML-algoritmen.

Saknade attribut: Viktiga data kan saknas. Detta kan exempelvis vara att Johnny måste veta vad
kakorna kostar. Frånvaron av attributet pris kan göra det omöjligt att införa en bra klassificering.
Detta kan leda till att det blir två exempel, identiska i termen av tillgängliga attribut, som endast kan
avgöras av det saknade attributet. ML kan därmed inte se skillnaden mellan två produkter. Detta är
något som är svårt att undvika. Det måste inte vara så att databasutvecklaren är ignorant utan det
kan även vara så att attributet är okänt eller att det inte kan tillsättas ett värde.

Redundanta attribut: Detta är attribut där värdet kan fås genom andra attribut. Om en databas har
ett personnummer lagrat behöver den inte ha ålder lagrat för då blir ålder redundant av
personnummer. Detta kan ta upp onödig plats.

Attribut-värde noise: Attributvärden och klassmärken är ofta inte trovärdiga då de kommer från
opålitliga källor. Det kan vara dåliga mätningsinstrument, skrivfel, användarens förvirring och många
andra skäl. Många fel kommer även från människor, det kan exempelvis vara en sjuksköterska som
inte hinner ta ett blodtryck. Det kan även vara systematiska fel som drar alla värdet åt samma håll
såsom en dåligt kalibrerad termometer som alltid ger lägre resultat än den ska.

Klass-etiketter noise: Det kan vara så att klassetiketterna som rekommenderats från en expert inte
har fångats upp korrekt, alternativt att vissa exempel befinner sig mellan två klassetiketter. Det kan
även vara ett systematiskt fel där exempelvis en doktor motvilligt måste ge en annan diagnos på en
sjukdom som är sällsynt ifall inte bevisen är överväldigande. Klassetiketter noise är mer farliga än
attributvärden noise. Om ett attributvärde var fel skulle den vita pricken i Figur tre fortfarande vara
inne i cirkeln, men om klassetiketten är fel skulle en svart prick som inte ska vara i cirkeln kunna
komma in. Det senare skulle ha större inverkan på systemet.

2.2.5 Supervised Learning och Unsupervised Learning
Det finns flera olika typer av klassificeringar och de två som tas upp i denna rapport är ”Supervised”
och ”unsupervised”. En Supervised klassificering är en process som har ett set av regler som lärs ut
genom träningssätt, samt att det tillämpas en klassificeringsalgoritm som hjälper till att verifiera
reglerna. Supervised Learning används ofta med algoritmer som låter användaren förutse värden.
Den supervised learning klassificeringsalgoritm som används i denna rapport är Hill-climbing.
Ett exempel på att hur det går att identifiera Hill-climbing som en supervised algoritm är på sättet
Hill-climbing arbetar.

När Hill-climbing ska klassificera ett objekt sätter den upp en hierarki med klasser (se figur 2), där
objektet måste skalas genom olika klasser för att det ska hamna rätt. För att Hill-climbing ska kunna
klassificera objekt måste den först tränas. Detta görs genom att ge svaren på de objekt som
analyseras. Då kan ML algoritmen sen se likheter från träningsdata och klassificera dem rätt.
(Dougherty, 2013)

Den andra typen av klassificering som tas upp i rapporten är ”unsupervised learning”. Vid
unsupervised learning är klasserna som objekten ska läggas i okända. Detta tas reda på genom att
använda klassificerade objekt. Vid unsupervised learning kartläggs data för att se ifall clusters kan
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läggas naturligt. K- means Cluster är ett bra exempel på en unsupervised learning. Det som K- means
cluster gör som är unsupervised är att algoritmen inte har någon hierarki utan tar alla värden och
grupperar dem genom att ta reda på vilka värden som är mest lika. Denna algoritm kräver ingen
testdata utan kör iterationer där den hela tiden kollar vilka värden som är nära för att bygga grupper
(Dougherty, 2013). Mer om hur denna algoritmen fungerar finns under avsnitt K-means Clustering.

2.2.6 Clustering
En metod som fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden inom klassificering av datatrafik är
Machine learnings (ML) teknik (Erman, 2006). ML- metoden antar att applikationer skickar data i
något sorts mönster. Dessa mönster kan användas för identifikation och klassificering skulle därmed
kunna ske genom trafikklasser (Erman, 2006). Det är detta som kallas Cluster. Med hjälp av Cluster
går det att para ihop data med liknande värde för att underlätta klassificeringen (Erman, 2006). Detta
kan göras i en metod som heter Unsupervised Machine Learning Approach. Denna metod är baserad
på klassificerare uppbyggda av Clusters som är upphittade och märkta i ett tränings set av data.
Klassificeringsprocessen går ut på att den räknar ut vilken Cluster som är närmst kopplingen, sedan
använder den märket från den Cluster för att identifiera kopplingen (Erman, 2006).

Clustering-processen innebär att Clusters hittas i tränings set. Detta är en oövervakad uppgift som
placerar objekt i grupper baserade på liknelser. Denna metoden är oövervakad för att algoritmen
inte har någon kunskap om klasserna. (Erman, 2006)

En av de algoritmerna som kan användas i Cluster heter AutoClass (Erman, 2006). Denna algoritm
används för att bestämma det mest sannolika set av Clusters från träningsdata. AutoClass räknar
även ut sannolikheten för att ett objekt är med i ett diskret Cluster genom att köra objektet genom
en modell där attributens värden blandas med andra från det Clustret (Erman, 2006). På detta sätt
kan den jämföra om värdena matchar varandra.

Det finns även en del problem med Cluster. Följande exempel visar hur Cluster kan försvåra saker.
Det kan vara svårt att bestämma strukturen på Cluster när ingen annan information än observerade
värden är tillgängliga. Detta problemet är känt som Cluster analysis. För att lösa detta finns det
observationsgrupper som kategoriserar värdena med varandra och antyder strukturen för all data
(Fraley & Raftery, 1998).

Även om Clustering har studerats i flera decennier, så har fortfarande inte ett fundamentalt problem
lösts. Detta problem är evolutionen (Ines Färber, 2010). Många nya Cluster-algoritmer och deras
resultat är ofta externt utvärderade med respekt till en existerande klassmärkning. Dessa
klassmärkningar är dock inte alltid tillräckliga för strukturen av data eller den utvärderade Cluster-
modellen (Färber, 2010). Att utvärdera kvalitén av Clustering-resultat är fortfarande en utmaning i
forskningsvärlden (Färber, 2010). En ny utveckling är användningen av interna mätningar som
kompakthet eller densiteten av Clusters, då dessa mätningar ofta reflekterar över målfunktioner av
särskilda Clusteringmodeller.

Forskning visar (Lilia, Ounas, Nadjia, & Fadila, 2012) att Cluster kan användas för att analysera tweets
från Twitter automatiskt. Detta öppnar upp möjligheten att lägga in personer i grupper. T.ex. om två
personer skriver mycket om ett speciellt politiskt parti kan då dessa personer sättas i ett community
där de kan skicka tweets till varandra. Cluster har förmågan att känna igen när två individer ofta
skriver om samma saker och då hamnar de i samma cluster.
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Systemet som används i denna rapport använder sig av ett cluster som arbetar på samma sätt, men
istället för att söka på likadana tweets, söker den på containrar som är nära varandra.

K-Means Clustering

K-means clustering är en av de äldsta och mest använda algoritmerna skriver (Dougherty, 2013) som
fortsätter med att berätta att det är en Clustermetod. Varje cluster är representerat av ett
prototypobjekt. När ett nytt dataexempel är tilldelat läggs exemplet i den närmsta prototypen och
därför till det clustret.
Träningen består av väldigt simpla iterativa scheman för att justera placeringen av prototypen enligt
Dougherty (2013). Han tillägger de sätt som justeringen går igenom. Första steget går ut på att välja
ut slumpade objekt som ska bli prototyperna. I de andra steget ska alla andra objekt tilldelas till de
närmsta prototypen. Detta görs genom att mäta den Euklidiska distansen mellan två objekt.
(Bogomolny, u.d.) För två punkter (objekt) i planet med koordinaterna (a, b) respektive (x,y) kan den
Euklidiska distansen tas fram med följande formel:

dist((x, y), (a, b)) = √(x - a)² + (y - b)²

I det tredje steget ska varje prototyp i varje kluster uppdateras till centroiden i respektive cluster, det
vill säga mittpunkten i klustret. I det fjärde och sista steget skickas processen tillbaka till steg två ända
fram tills att ingen data rör sig till ett annat cluster. Det vill säga tills centroiderna är de samma och
slutar förändras med iterationerna. När detta steget är klart så har K-mean Clustering gjort sin
process.

2.2.7 Hur ML kan implementeras
Klassificering kommer att användas för att klassificera containrar och deras fyllnadsgrad. De kan även
klassificeras beroende på vart de ligger. En container kan ha många attribut, som exempelvis hur stor
den är, vart den ligger, hur full den är och vad för typ den är. All data som kommer att komma till ML-
algoritmen kommer att vara simulerad data som automatiskt genereras och skickas till databasen
som ML sitter på. På detta vis kommer mycket data genereras på kort tid och ML kommer att få
mycket data att arbeta med. Det viktigaste är att den kan klassificera koordinater och fyllnadsgrad.
ML kommer att kunna hitta relevant data och placera den med hjälp av ”Hill-Climbing”. Där den
kommer att leta efter fulla containrar. I det case som arbetas med kommer klassificeringen ha mer
än bara två resultat som i detta fallet var ”positive” eller ”false”. De klasserna som ML ska producera
ut är ”Fulla containrar som ligger i samma område”. Klassificeringen är nödvändig för sedan ska
klasserna skickas vidare till Bing Maps för ruttbeskrivning. Det är viktigt att det är rätt data som
skickas vidare och att den inte innehåller brister. Då databasen är begränsad ska redundans undvikas
för att inte fylla upp databasen med onödig data. För att kunna applicera en så bra
klassificeringsmetod som möjligt kommer olika ML metoder som Cluster och dess algoritmer att
testar och jämföras med varandra. Detta för att se vilken som passar bäst för att lösa Sogetis
problem. Clusteralgoritmen kommer att skapa grupper med containrar som är närliggande med
varandra och fulla.
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3 Metodik
I detta avsnitt presenteras den forskningsmetod som detta arbete bygger på samt de olika
delmoment som ingått i arbetet med att utveckla aktuellt system.

Design science
Design science (DS) är en forskningsmetod som används vid forskning av informationssystem (IS). DS-
metoden förenar principerna, utförandet och processen som krävs för att uppnå en forskning med
följande tre mål: 1) den är konsekvent med tidigare litteratur, 2) den förser forskningen med en
processmodell för utförandet av DS-forskning, och 3) den förser forskningen med en mental modell
för presentation och utvärdering av forskningen (Peffers, 2007).

DS-paradigmet har sina rötter i ingenjörsvetenskapen och i artificiell forskning. DS är fundamentalt
ett problemlösande paradigm. DS vill skapa innovationer som definieras av idéer, arbetsprocesser
och tekniska möjligheter (Hevner, March, Jinsoo, & Sudha, 2004). DS skapar och evaluerar IT-
artefakter och har som avsikt att lösa identifierade problem hos en organisation. Sådana artefakter
är representerade i en strukturerad form som kan skiljas beroende på mjukvara, formell logik eller en
informellt matematiskt språklig förklaring. (Hevner, March, Jinsoo, & Sudha, 2004)

För att få en uppfattning och uppskattning av DS som en IS - forskningsparadigm måste en delning i
två delar ske (Hevner, March, Jinsoo, & Sudha, 2004). Design är både en process som är ett sett av
aktiviteter och en produkt som då är en artefakt. Denna vy av design stödjer problemlösningens
paradigm som ständigt skiftar perspektiv mellan designprocess och design-artefakt för samma
komplexa problem.

Målet med DS-forskning är att skapa en bättre lösning i form av mer effektiva produkter, processer,
service eller teknologier (Shirley & Alan R, 2013). Forskare måste ständigt jämföra DS-lösningen mot
de nuvarande lösningarna för problemen, då det är viktigt att veta vilka lösningar som existerar. Vid
redan existerande lösningar kan forskarna se ifall den nya lösningen suboptimerar vissa av
problemen (Shirley & Alan R, 2013). Forskaren ska ha en djup förståelse om omgivningen som
problemet befinner sig i, för att sedan bygga en innovativ artefakt som ska lösa viktiga problem.
Nyckelutmaningen är att tydligt demosterara att den förbättrade lösningen bygger på befintlig
information. I DS-forskning inom förbättring av befintliga lösningar döms de nya lösningarna på
förmågan att tydligt presentera och kommunicera den nya artefakten (Shirley & Alan R, 2013). DS har
tre bidragsnivåer. Där den tredje nivån är mer abstrakt och heltäckande, medan den första nivån är
mer specifik, begränsad, och mindre heltäckande. Den förstå nivån är kallas ”Belägen
implementation av artefakt”, vilken kan vara en mjukvara eller en implementerad process som ska
lösa problemet. Denna nivå är ofta konstruerad för att utvärdera nivån av förbättringar i jämförelsen
med existerande lösningar. Den andra nivån kallas ”Uppkommande design, teori och kunskap”, som
en operationell principarkitektur. I detta steget består artefakten av: konstruktioner, metoder,
modeller, design-principer, teknologiska regler. Den tredje nivån ska bidra med en välutvecklad
designteori om fenomenet som lösningen ska fixa. Som ett resultat av förbättrad förståelse av
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problemet och lösningen kan utvärderingen av artefakter förbättras och detta kan leda till
kunskapsbidrag till kunskapsbasen. Här ska designteorier vara artefakt (Alan R, Shirley Gregor).

Forskare inom Informationsteknologi (IT) har definierat information som; ”data som har bearbetats i
en form som är betydelsefull för mottagaren och som har ett värde i nuvarande handlingar och
beslut. Mänsklig kunskap och övertygelser kan användas för att informera och motivera tagna
handlingar för att uppnå ett givet mål. Handlingar som är baserade på en bred informationsbas har
större chans att uppnå de önskade effekterna. Information är värdefullt för att det hjälper individer
med att arbeta effektivare och uppnå mål (Salvatore T & Gerald F, 1995).

IT är teknologi som används för att införskaffa och bearbeta information som människor sedan kan
använda. IT påverkar arbetet vi för och hur arbetsuppgifter är utförda (Salvatore T & Gerald F, 1995).
DS försöker att skapa saker som ska tjäna ett mänskligt syfte samtidigt som DS är teknologiorienterat.
DS produkter jämförs med samma kriterier som andra verktyg; Fungerar den? Innebär den en
förbättring? Design är en nyckelaktivitet i fält som arkitektur.

DS strävar efter att skapa modeller, metoder och implementationer som är innovativa och värdefulla.
DS består av två grundläggande aktivitet; bygga och utvärdera. Bygga är processen som konstruerar
artefakten för ett speciellt ändamål och utvärdera är processen för att bestämma hur väl artefakten
utför ärendet. En svårighet med DS är att se hur bra artefakten presterar då den är relaterad till
miljön den arbetar i. Om där inte finns en djup förståelse om miljön artefakten arbetar i samt
omgivande faktorer kan det resultera i att artefakten inte löser problemet eller att det uppstår
bieffekter med artefakten. En kritisk utmaning i att bygga en artefakt är att förutse potentiella
bieffekter och därmed förebygga oönskade bieffekter.

I utvärderingsfasen innebär skapandet av kriterier och bedömningen av artefaktens prestanda mot
dessa kriterier. Utvärderingsfasen är komplicerad då prestandan på artefakten är relaterat till avsedd
användning. Det avsedda användningsområdet för artefakten kan täcka en stor mängd uppgifter,
såsom generell problemlösningsmetodik, där artefakten ska lösa många olika typer av problem och
prestandan på lösningen på dessa problem kan skiljas (Salvatore T & Gerald F, 1995).

Framsteg i DS är uppnådda när existerande teknologi är utbytt mot mer effektiva teknologier. DS
bygger på följande sex steg: problemidentifikation och motivation, definiering av målen för lösningen,
design och implementation, demonstration, utvärdering och kommunikation (Peffers, 2007). Nedan
följer en förklaring på vad varje steg innebär och hur dessa stegen har använts under arbetet i detta
projekt. Figur 4 visar hur de sex delar som kommer beskrivas hänger ihop. Denna ordning har följts
under genomförande och rapportens struktur.
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Figur 4. Design science 6 steg

3.1.1 Problem identifikation
För att identifiera problemen systematiskt med DS kan följande steg utföras: etablera projektmål,
samla upp data för analyser, sammanställning av målen och analysresultat, prototyper och
dokumentation för att meddela resultatet. Med hjälp av dessa steg kan designers systematiskt
identifiera sina problem genom att bara kolla på de funktionella kraven. (Peffers, 2007)

I denna rapport kommer problemidentifikation ske i kapitlet problemområde och problemställning.
Där går det att läsa om vad problemet är och hur det är kopplat till caset. Det kommer även att göras
en kravspecifikation som kommer att lista alla kraven. Denna kravspecifikation kommer att använda
sig av MosCow metoden där kraven rangordnas från Must have, should have, could have och want
have. Där kraven i must have måste finnas med och sen minskar prioriteten för varje steg. Andras
forskningsresultat inom ämnet analyseras och tas med i rapporten.

3.1.2 Definiering av målen för lösningen
I detta steget ska en beteckning för målen på lösningen finnas. Denna beteckning ska byggas på
problemdefinitionen och kunskap om vad som är möjligt att uppnå. Målen kan antigen vara
kvantitativa eller kvalitativa. Målen ska baseras på en kravspecifikation. Här ska även krav på resurser,
samt om det existerar lösningar till problemet ska dessa granskas om hur användbara de är. (Peffers,
2007)

MosCow metoden kommer att granskas i kravspecifikationen för att se vad som ska prioriteras för att
hinna med de viktiga kraven. Därefter kommer de resurser som ska användas granskas. I detta fall är
det mjukvara från Microsoft. Det är viktigt att ta reda på ifall det kommer finnas extra paket och API
som måste fixas. Open source system för ruttplanering ska även granskas för att se hur effektiv
dagens lösning är och för att jämföra dem med det utvecklade systemet. Målen som applikationen
ska nå kommer att tas fram med hjälp av intervjuer med Sita och Sogeti. I diskussionen kommer det
diskuteras hur applikationen kan hjälpa Sita att öppna upp för nya mål.

3.1.3 Design och implementering
Skapandet av systemet sker i detta steg. Här modelleras systemet och sedan implementeras det.
Resultatet av vad som modelleras och skapas här kommer att sammanställa funktionaliteten av
systemet (Peffers, 2007).
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Modeller kommer att tillverkas i följande språk: BPMN, Use Case, UML. Programmeringen av
applikationen kommer även att ske i detta stadiet.

3.1.4 Demonstration
En demonstrering av systemet sker i detta steg för att lösa delproblem. Här kan det experimenteras
med systemet, det kan användas i case studier eller som bevis. Målet med detta steg är att kunna
använda systemet för att lösa definierat problem (Peffers, 2007).

Här kommer den skapade applikationen att testas för att se om den är användbar eller ifall något
måste ändras. Den data som samlas in kommer att vara från intervjuer med Sogeti och andra
avfallsföretag. Det kommer även ske demostationer för Sogeti för feedback.

3.1.5 Utvärdering
I detta steg utförs en mätning som visar hur bra systemet stöttar en lösning av problemet. Denna
aktivitet jämför målen för lösningen med observationer av resultatet från systemet. För att göra
dessa mätningar krävs det kunskap om hur bra systemet ska arbeta för att kunna mäta hur effektivt
resultatet är. Det finns olika sätt att göra en utvärdering. Sättet som är aktuellt för detta arbetet är
att jämföra systemets funktionalitet med lösningens mål. (Peffers, 2007)

Här ska feedback på applikationen komma in. Feedbacken ska kolla på ifall produkten kan lösa målet
eller ifall produkten måste iterera om stegen med en uppdaterad kravspecifikation. Utvärdering av
applikationen kommer ske i första hand genom redovisningar för Sogeti. Efter varje iteration kommer
Sogeti att kolla på applikationen för att se ifall den kan gynna deras kunder. Då Sogeti har nära
kontakt med sina kunder kan Sogeti berätta vilka behov de har. Den sista utvärderingen när
applikationen är klar kommer att ske genom att Sogeti tar fram applikationen för sin kund och
tillsammans med utvecklaren går igenom en demonstration. Detta ger möjligheten för kunden att
kunna utvärdera applikationen ur sin helhet.

Intervjuer

Intervjuerna som gjort i denna rapport är semistrukturerade för att informanterna har olika roller i
olika verksamheter och kan då olika saker. Informationen som var efterfrågad var inte kvantitativ
utan kvalitativ och därför fanns inget skäll att inte kunnat specialisera frågorna efter informanterna.
Intervjuerna skedde också med en öppen dialog där informanten fick prata fritt utöver frågan. En del
av frågorna spelades in med tillåtelse av informanten och de andra intervjuerna skrevs ner direkt på
papper istället. För intervjuerna togs det även hänsyn till etiska aspekter, därför kontrollerades det
först att det var okej för informanten att jag använde informationen samt att jag fråga om namnet
fick publiceras. Alla personer som varit med har varigt över 18 år och myndiga. När inspelning
gjordes frågandes även om lov att få spela in.

3.1.6 Kommunikation
I detta sista steg i DC ska kommunikation av systemets värde och problemlösande karaktär ske.
Systemet som utvecklats har förmåga att lösa problem i samhället om det utnyttjas korrekt. Det är
även viktigt att forskningsrapporten följer en viss struktur. Enligt Peffers (2007) ska följande struktur
följas: problemdefinitionen, litteraturrecension, hypotesutveckling, datasamling, analys, resultat,
sammanfattning och diskussion. Här ska dokumentation om den utvecklade applikationen skrivas. En
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analys av hur denna applikation kan påverka avfallsbolag, vad de kan tjäna på denna lösning, vilka
krav de har på systemet och hur denna applikation uppfyller dessa krav. En viktig fråga är exempelvis
vad avfallsbolagen värderar som viktigast med Applikationen? Att göra verksamheten mer
miljömedveten, spara in på bensinkostnaderna eller för att kunna minska personalen. Det är viktigt
att få en bild av hur avfallsbolagen upplever en sådan förändring i verksamheten som denna
applikationen har möjlighet att ge. Detta kommer även jämföras med hur andra verksamheter
värderar en sådan applikation och vads de tror de skulle tjäna mest på.

Examensarbetet kommer även att gå in mer tekniskt och fördjupa sig inom vilken ML-algoritm mellan
Clustering och Hill-Climbing där olika experiment ska uppvisas i resultatkapitlet så att läsaren tydligt
kan se vilken av de algoritmer som hanterar den simulerade data på bästa sätt och hur de båda
algoritmerna arbetar med data. Detta kommer att visas upp med hjälp av de värden algoritmen
skapar samt tabeller och modeller. Resultatkapitlet kommer även innehålla diskussioner där
utvecklarens resultat jämförs med andra forskares resultat på liknande uppgifter med respektive
algoritmer.

Utföranderegler
Det är viktigt att det utvecklas ett föremål som är relevant och kan bidra med en lösning på
problemet. Detta föremål ska utvärderas efter effektivitet, användbarhet och kvalité. Föremålet som
utvecklas måste ha teorier och forskning som stödjer den. (Peffers, 2007)

IS-forskning
När forskning sker inom Design science kan arbetet delas upp i tre block. Första blocket är miljön
verksamheten befinner sig i skriver. Här definieras de problem som verksamheten är intresserad av
att lösa. Miljöblocket består av människor, organisationer och deras existerande eller planerade
teknologi. Här ska finnas mål, uppgifter, problem och möjligheter som definierar vilket affärsbehov
som ska uppfattas av personalen inom organisationen. Dessa uppfattningar är formade efter vilken
roll och kapacitet personalen har. Affärsbehoven bedöms och utvärderas inom sammanhangen av
organisationens strategi, struktur, kultur och existerande affärsprocesser. Dessa placeras sedan
tillsammans med teknologisk infrastruktur, applikationer, kommunikations arkitektur och
utvecklingsmöjligheter. Tillsammans definierar detta affärsproblemen. (Peffers, 2007)

Det andra blocket är IS- forskning. IS- forskning bedöms när den är applicerad till affärsbehovet. I en
bra miljö ökar kunskapsbasen och öppnar möjligheter för mer forskning. IS- forskning är genomförd i
två kompletterande faser. Den ena fasen heter beteendeforskning som kollar på forskning genom
utvecklingen och berättigande av teorier som förklarar eller förutspår fenomen relaterade till de
identifierade businessbehovet. (Peffers, 2007)

Det tredje blocket är kunskapsbasen. Kunskapsbasen förses med råmaterial från IS-forskningen och
dess resultat. Kunskapsbasen är sammansatt av underlag och metoder. Tidigare IS forskning och
resultat innehåller teorier, ramverk, instrument, modeller, metoder och installationer som kan
användas för att utveckla delar av forskningsstudier. Kunskapsbasen kan förse framtida IS forskning
med denna information, så att IS forskning lättare kan lösa affärsbehoven från miljöblocket. (Peffers,
2007)
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Forskningsbidrag
De forskningsbidrag som arbetet satsar på är följande: The Design Artifact: enligt Hevner et al. (2004,
87) ska själva artefakten som utvecklas ge en lösning på ett problem. Den artefakten som utvecklats
under arbetet är ett proof-of-concept som ska lösa ett problem genom att informerar avfallsbolag om
att detta är en lösning som fungerar, samtidigt som artefakten ska visa vilken av algoritmerna som
ger bäst prestanda.

Methodologies: enligt Hevner et al. (2004, 87) används denna metod till experiment, analyser,
observationer, testning och beskrivningar. Här är det nya utvärderingsmätningar som bidrar till
design science. Methodogies ska även kunna förutse och förklara ifall ett IS kommer att vara
accepterat för en organisations inställning. En stor del av arbetet kommer att gå ut på att
experimentera med två algoritmer för att se vilken av dem som passar bäst givet problem. Detta
kommer att göras genom analyser, observationer, testningar och beskrivningar. Det kommer även
att ske en analys om hur applikationen är applicerbar på avfallsbolag, samt hur den skulle kunna bli
mer applicerbar.

Forskningsdesign
Denna rapport kommer att bygga på DS som metod och följa de sex stegen som tas upp 3.1 och
dessa steg kommer att komma i den ordning som visas i Figur 4. DS är en lämplig metod för
forskningen då den används för hitta en bättre lösning på problem som redan har en befintlig lösning.
Med DS som metod finns där en design-artefakt som löser problemet men det är även ett sätt av
design-aktiviteter som bygger en förståelse kring problemet och ser till att artefakten löser
problemet. Detta har följts av de sex stegen och här är en tabell som förklarar hur varje steg använts i
detta projekt. För att läsa om varje steg ur DS perspektiv hänvisas läsaren till kapitel 3.1
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Tabell 1. Design science sex steg

DS steg Tillvägagång

Problem identifikation Ta reda på målen med ruttoptimeringen. Vad
tjänas på att genomföra lösningen, göra
intervjuer för att samla information.

Definiering av målen för lösningen Samla information om icke-funktionella krav,
diskutera kraven, se så att det går att utveckla
lösningen, framföra att där finns potentiella
affärsmöjligheter

Design och implementering Implementera artefakten genom att iterera tre
iterationer. Iot-simulation, Machine learning
och karta.

Demonstration Framföra varje sprint för Sogeti och låta dem ta
del av resultaten.

Utvärdering Utvärdera varje sprint med Sogeti för att
feedback, men även utvärdera vad Sogetis kund
kan tjäna på systemet

Kommunikation Kommunicera projektet genom en rapport som
beskriver hur allt gått till väga
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4 Genomförande och resultat
I detta avsnitt presenteras en detaljerad beskrivning av genomförandet av detta arbete samt dess
resultat. Arbetet inleddes med en problemidentifikation där problemet formulerades och den
teoretiska grund arbetet bygger på togs fram. Därefter definierades målen för lösningen och arbetets
syfte och metod formulerades och sedan implementerades målen och produkten togs fram. Sist
demonstrerades, utvärderades och kommunicerades lösningen.

Det finns två typer av resultat i detta arbete. Det första resultatet visar på målen systemet uppnår
och vilka affärsmöjligheter som öppnas upp samt hur denna IoT-optimeringen med ML skulle kunna
användas för att lösa ett klassproblem. Det andra resultatet visar hur applikationen fungerar och hur
de olika delarna samverkar med varandra.

Problemidentifikation
Syftet med problemidentifikationen var att formulera problematiken som detta arbete syftade åt att
lösa. Problemidentifikationen bygger på intervjuer som har skett med Sogeti, där Sogeti har berättat
vad som intresserar deras kunder, hur det ska tas fram och hur det kan påverka deras verksamhet.
Det bestämdes att applikationen skulle vara ett proof-of-concept, för att visa verksamheten vad den
har att tjäna på lösningen. Det var viktigt att veta vad problemet var men även hur problemet skulle
lösas. Lösningen riktar sig mot alla avfallsbolag och problemet som ska lösas är att de arbetar med en
gammal ruttplanering som inte är digitalt optimerad.

En digital ruttoptimering öppnar upp för nya möjligheter och mer flexibilitet samt sänkta kostnader.
Genom att enbart ruttplanera efter fulla containrar slipper avfallsbolag att ta omväger till områden
som fortfarande inte behöver tömmas. Istället optimeras rutten mellan de sopcontainrar som är fylla
vilket leder till en kortare och mer ekonomisk samt miljövänlig rutt. Detta är något som ökar den
ekonomiska lönsamheten för avfallsbolagen då verksamheten inte behöver ha samma arbetskraft
eller betala lika mycket för slitage och bränsle, samtidigt som det är bra för miljön att mindre avgaser
och växthusgaser släpps ut. Avfallsbolagen kommer därmed ha möjlighet att fortsätta optimera sin
verksamhet genom att spara data från varje rutt och därefter kunna låta en ML- algoritm förutsäga
rutter som ska göras i framtiden.

Anna berättade att en sopcontainerna minst ska kollas av sensorn två gånger per dag. Detta är något
som systemet levererar genom att kunden uppdaterar värdena och får fram resultat. Detta kan
uppdateras hur många gånger som helst per dag, men med en vidareutveckling av produkten skulle
automatiska uppdateringar kunna ske. Anna Syberfeldt berättade till slut att de även gör
simuleringar för att det är billigt, tydligt och lätt att se hur olika förändringar skulle kunna påverka
systemet men att simuleringarna måste av verkliga värden för att bli verklighetsförankrat.

Denna applikation bygger helt på en simulering som ska kunna visa hur det skulle kunna se ut med
en ruttoptimering. Verklighetsförankringen som systemet har är att attributen som Containern har i
databasen är något som skulle kunna användas i verkligheten då den innehåller sensorläsningar och
positioner. Anna berättade också att när man samlar data om tömningar går det även att inkludera
den data och presentera resultat för varje sopcontainer att soporna här antingen hämtas för ofta
eller för sällan.
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Målet med applikationen är att det ska vara möjligt att lätt lägga till simulerade containrar, se hur
dem blir fulla i en slumpad form så att de sedan kan bli klassificerade i olika klasser med containrar
som är fulla och närliggande. Applikationen ska bilda cluster som grupperar fulla och närliggande
containrar med varandra. Det ska sedan byggas en rutt för varje grupp mellan de containrar som
befinner sig i dem.

Definiering av målen för lösningen
Det är viktigt att systemet gynnar Sogeti genom att tydligt kunna visa upp funktionalitet för
användaren. Att optimera rutter med ML är en komplex lösning och kan vara svår att framföra. För
att utveckla lösningen på bästa sätt tillverkas en demonstration som visar hur systemet ser ut men
som fortfarande är väldigt informativt och tar användaren igenom stegen. Det är även viktigt att
förmedla nya potentiella affärsmöjligheter som lösningen öppnar för kunden. Med detta proof-of-
consept ska kunden ha möjlighet att jämföra kostnaderna mellan det utvecklade systemet och deras
nuvarande system. Systemet samlar in all data om hur sopcontainers fylls i olika geografiska områden
vilket även öppnar upp dörrar för nya affärsmöjligheter. Med datainsamling skulle de gå att
implementera ML- algoritmer för att förutspå rutter eller för att analysera och använda insamlad
data för bättre beslutsfattande.

Tabell 2. Applikationens kravspecifikation

Icke-funktionella krav Must have, should have, could have, want have

Server platform ska vara Azure Must have

Kodning ska göras med Visual studio och .NET Must have

Machine learning ska användas Must have

Kartan ska vara Bing Maps could have

Det fanns en del icke-funktionella krav för att anpassa applikationen till Sogeti, se tabell 2. Då Sogeti
jobbar mot Microsoft blev alla resurser för applikationen Microsofts egna det vill säga plattformen
Azure användes för servaren, databasen och ML studio. För utvecklingen användes Visualstudio och
ramverket ASP .NET MVC. Det fanns även krav på att ML skulle användas för att klassificera
sopcontainrar och att kartan skulle vara från Microsoft, därför användes Bing Maps.
Dokumentationen som användes för att tillverka applikationen utgick ifrån Microsofts egna guide om
olika attribut, variabler och API. Vid svårare problem används Stackoverflow, som ett är ett
programmeringsforum. Vid användning av Sprint planeringar har en internet service använts som
heter Trello. Här har Sogeti och skolan varit inkopplade och kunnat se hur sprintarna ser ut samt
kunnat se vad som är gjort och vad som planerats att göra.

Andra resurser som funnits tillgängliga är Sogetis utvecklare för hjälp med programmering, Sogeti har
även bidragit med information från deras avfallskunder som har kunnat svara på frågor. En forskare
inom ämnet ruttplanering för avfallshämtning har även ställt upp på en intervju (Anna Syberfeldt).
Insamling av teoretiskt material som detta arbete bygger på och artiklar om ML har analyserats för
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att se vilken algoritm som bäst passar och hur andra har applicerat dem. Med dessa resurser har
förutsättningarna kring projektet sett positiva ut.

Design och implementering av målen
Arbetes gång har följt en agil-metod som består av scrum möten och tre sprintar. Varje vecka har det
förekommit scrummöte för att klargöra vad som ska bli klart och hur det ska uppnås. Vid slutet av
mötet har en liten redovisning gjorts om vad som blev klart från förra veckan. Sprintarna har varit
olika långa på de tre delar, vilket har planerats efter svårighetsgraden på uppgifterna. Sprintplanen
planerades tillsammans med handledare från skolan och handledaren från Sogeti. Varje sprint har
börjat med att först ge feedback på förra sprinten och en koll så allt fungerar och är rätt sedan har en
planering gjorts om hur nästa sprint ska se ut. Detta har gjorts genom Skype med handledare från
skola och handledare från företaget. Nedan beskrivs de tre sprintarna närmare. Innan Sprint 1
utfördes en Sprint 0, som gick ut på att installera programvaror och hitta licenser. Mjukvara som
behövdes fixas var Windows, Visual Studio, Microsoft SQL Management och AZURE SDK för
databaser. En Microsoftlicens för Azureportalen och ML-studio behövde också införskaffas.

4.3.1 Sprint 1: Planering, utveckla containersimulator
Här kommer läsaren kunna ta del av hur den första sprinten gick till väga. Sprinten följde en DS- plan
och började med ett möte där det bestämdes vad som skulle göras. Med hjälp av möten gjordes det
klart om vad systemet skulle kunna göra vilket läsaren kommer kunna läsa mer om i detta kapitlet.
Strukturen på denna sprinten var uppdelad i 3 delar. Intervju Sogeti och bilda en sammanfattning av
vad som behövdes göra och vad systemet skulle innehålla, därefter skulle en IoT-simuleringen
utvecklas, detta var något som tog extra tid då oväntade problem dök upp med programmeringen.
Till slut utvärderades sprinten där Sogeti fick ta del av allt som gjorts och hur de gjorts. Vid denna
utvärdering kunde Sogeti bestämma ifall de var nöjda eller ifall något fattades. I detta fallet fattades
inget, och slut produkten av sprinten blev en grund till projektet och en IoT- simulator som kunde
Skapa, uppdatera och lagra containrar. Genom samtal med Sogeti kom kraven som presenteras i
Tabell 3 fram. Det var viktigt att systemet skulle kunna arbeta med många sopcontainrar smidigt. Det
skulle gå att se framstegen på dem och även se när de scannades senast. Då det inte fanns tillgång till
riktiga data fick all data slumpas fram. Detta bygger på antagandet att om systemet kan fungera med
slumpade data kommer systemet att arbeta bra med riktiga data med. Containrarna skulle ha en
slumpad placering som skulle vara rimlig. Containrarna ska inte kunna skapas för långt bort utan de
måste vara inom räckhåll. Placeringen begränsades därmed till Skåne län, detta blev ett should have-
krav för att det är komplicerat och tidskrävande att ringa in en plats. Det går även att kolla vilken
version det är på containrarna, detta för att se ifall de har blivit scannade av en simulerad IoT scanner
tidigare
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Tabell 3. sprintkrav för sopcontainrarna

Container Kraven. Must have, should have, could have, want have

Stort antal Containrar ska kunna genereras
enkelt.

Must have

När alla containrar skapas ska de ha ID,
koordinater samt vara tomma.

Must have

Containrarna ska ha olika koordinater
slumpade.

Must have

Containrarna ska befinna sig inom en yta som
avgränsas av länsgränser

Should have

Containern ska uppdateras med en slumpad
ökning.

Must have

Användarna ska kunna se ifall containern har
uppdaterats.

Should have

Efter att kravspecifikationen var uppbyggd användes olika modeller för olika syfte. En BPMN-modell
användes för att visa upp hur systemet är tänkt att se ut och fungera. BPMN visar varje aktivitet som
händer i en tidsordning samt hur informationen skickas genom systemet. Detta gjorde saken lättare
för Sogeti att se att vi har förstått varandra. Därefter gjordes ER- modeller för att visa hur databasen
skulle byggas upp. UML- modeller utvecklades för att få en bra övergripande bild över hur allt skulle
fungera då det är klart. Det gjordes även en simbana som visar alla steg som användaren gör.

När modellerna var klara, fanns där väldigt mycket information om vad som skulle göras och hur det
skulle göras. På denna information byggdes sedan en sprint-plan om vilka punkter som skulle bli klara
först, vilka punkter som skulle bli svåra att genomföra och innebära risker, och vilka punkter som var
lätta. Denna planen lades sedan upp på Trello och blev tillgänglig för Sogeti och handledaren på
skolan.
Nedan kommer det att finnas modeller som används samt en förklaring av vad som visualiseras.

Figur 5 är en BPMN-modell som visualiserar hela systemet i sin helhet med ett perspektiv på hur
informationen i systemet skickas. Systemet är uppdelat i tre delar. Den första delen kallas för ”.NET”
och denna del är den som interagerar med användaren. Den visualiserar data och låter kunden skapa
och ändra värdet för sopcontainrarna. Denna del visar också kartan och låter användaren söka efter
olika grupper med sopcontainrar. Den andra delen i figuren heter ”Databas” denna del tar emot data
från ”.NET” såsom information om nya containrar eller uppdateringar av fyllnadsgraden. Därefter
skickar databasen data till ML studio för att användas i algoritmen. Databasen kommer även att ta
emot data från ML studio och skicka den vidare till ”.NET”. I det tredje steget hämtar Machine
learning data som sedan rensas, genom att ta bort rader om något fattas i kolumnerna. Därefter ska
två attribut ändras om till ”label” vilket låter kolumnerna vara mätvärden i algoritmen. Sen körs
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algoritmen och värdena kommer ut. Det kommer väldigt mycket data ut så en transformation sker
där all data placeras i kolumner och skickas tillbaka till databasen.

Figur 5. BPMN modell som visualiserar hela det utvecklade systemet.

I Figur 6 har en så kallad simbana tagits fram som skildrar systemet som ett flödesschema, där
användaren ser hur den kan interagera med systemet. Då detta är ett proof-of-consept måste
användaren gå in till Machine learning studios manuellt och köra algoritmen. Simbanan börjar med
att användaren öppnar sidan, då visar sidan upp alla containrar och möjligheten att lägga till och
uppdatera containrarna. Gör användaren någon ändring uppdateras sidan och användaren kan
fortsätta. När det finns sopcontainrar som har en fyllnad på över 90 % kommer ML att ta med dem i
clustret. Därefter får användaren gå tillbaka till hemsidan och klicka in på kartan. Där finns då en
möjlighet att skriva ett nummer. Ett cluster kommer då att visas för det numret och användaren
kommer att få en rutt för den valda gruppen.

Figur 6. Simbana som skildrar ett processflöde av det utvecklade systemet.

När planeringen var utfördpåbörjades utvecklingsprocessen. Det första som utvecklades var
sopcontainrarna. För att utföra detta projektmåste sopcontainrarna vara skapade. Efter en dialog
med Sogeti, en analys av Bing maps API och intervju med en forskare inom området valdes följande
attribut: ID, latitud, longitud, capacity. Där ID syftade att göra varje sopcontainer unik. ID-attributet
använder sig av en funktion som heter ”identity seed”, vilket innebär att databasen automatiskt ger
ett värde till ID-attributet som är unikt. Latitud (Lat) och Longitid (Lng) användes för att positionera
sopcontainern på ett koordinatsystem då de motsvarar x- och y-koordinater. Capacity är attributet
som berättar hur full containern är. Detta attribut berättar i procent-form hur full den är. Detta
attribut är det enda attribut som ändras hos containern.
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En databas skapades med en tabell som hade dessa attribut. Denna databas befann sig på en AZURE
plattform, vilket förenklade hopkopplingen mellan .NET och SQL, då AZURE har en ”ADO string” som
användes för att kunna koppla sidan mot databasen. All data hämtades från databasen och två
funktioner skapades. Den ena funktionen skulle lägga till ett antal sopcontainrar som användaren
själv fick lägga till. Den andra funktionen var att värdet på ”Capacity” skulle höjas med en slumpad
funktion utan att sänkas. Därefter lades det även till ett attribut som visar hur ofta en container har
uppdaterats. Detta attribut heter ”timestamp”. När detta är gjort finns grunden för en container som
ska kunna köras med en ML algoritm.

4.3.2 Sprint 2: Machine learning
I denna spriten är scrum-kraven inställda på att lösa hela ML delen av projektet. Innan denna delen
kunde börja gjordes först en argumentation mellan de två algoritmerna som är med i projektet Hill-
Climbing och K-means clustering. Där ena algoritmen uteslöts ur projektet. Detta har inte gjorts av
någon djupare kvantitativ eller kvalitativ analys utan istället beskrivs algoritmerna och jämförs med
varandra så att en av dem kunde väljas ut. Denna delen följde scrum planen utan problem och alla
kraven Sogeti hade på ML lyckades att uppnå. I detta kapitel kommer läsaren kunna läsa om hur
argumentationen mellan agoritmerna gjordes och hur K-means Cluster implementerades.

Tabell 4 skildrar kravspecifikationen för ML. Machine learning användes för att klassificera containrar
som är fulla och närliggande. Detta resulterar i att sopbilen kommer får en rutt som är optimerad
efter fulla containrar som ligger nära varandra. På så levereras rutter med optimerad distans. Vad
machine learning gör är att den har en y-axel och en x-axel och jämför vilka som är närmst med
varandra och gör sedan dessa till grupper. För att lyckas med detta måste M.L systemet ha en
koppling till databasen så att den kan hämta data och lägga in data med färdiga grupper på
containrar.

Tabell 4. sprintkrav för ML

Machine learning Must have, should have, could have, want have

Den ska klassificera sopcontainrar som ligger
nära varandra

Must have

Ska kunna ta emot data från databasen. Must have

Köra cluster algoritm. Must have

Formatera algortimen till en kolumn i en
databas tabell.

Must have

Skicka data till databasen. Must have

En analys gjordes på två olika ML algoritmer, där en var Hill-climbing och den andra var K-means
cluster. K-means cluster använder sig av en unsupervisedmetod som grupperar objekt med varandra
genom att räkna ut avståndet med hjälp av Euclidean distans på de objekt som har närmst värde.
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Detta passade aktuellt system väl då algoritmen ska para ihop koordinater som ligger så nära
varandra som möjligt. Med Hill-climbing, är en supervised algoritm, måste det först sättas ut regler
om hur sökningen ska ske, agoritmens struktur ska även vara hierarkisk för att kunna para ihop
koordinaterna, sedan behövs även träningsdata som tränar algoritmen på att lägga objekten i rätt
klasser. Resultatet av analysen var att K-means cluster lämpar sig bäst som algoritm för detta
problem. Detta beror bl.a. på att det inte behövs mer regler än att containern är full vilket K-means
cluster kan göra, det behövs inte heller några hierarkiska klasser för att gruppera närliggande
containrar. Av dessa anledingar valdes det att gå vidare med K-means cluster istället för Hill-Climbing
i detta arbete.

Figur 7 visar hur hela ML algoritmen med olika funktioner ser ut. Det första som händer är att allt
från databasen importeras in till applikationen sedan selekteras det kolumner i tabellen som ska
användas. Därefter rensas all så kallad trasig data. Det vill säga data där det saknas värde i en kolumn
och därmed tas hela raden bort. Därefter selekteras kolumnerna om igen fast denna gången utan
trasig data. Då målet är att ta reda på vilka containrar som är fulla sätts ett villkor att bara ta med
containrar som har ett ”Capacity” värde på över 90 %. När fulla containrar är selekterade ska deras
plats också vara det. Då koordinaterna är mätningsvärdet på hur långt det är mellan containrarna
ändras mätningsvärdet från att vara en kolumn till att bara en ”label”, det vill säga en stämpel som
representerar sopcontainrarna. Detta görs två gånger så att det registreras för både ”Lat” och ”Lng”.

Figur 7. ML algoritmen med funktioner

När detta är fixat så finns allt för att kunna exekvera en ML algoritm. Detta görs genom att först
hämta ut en ”traning clustering model”. Denna kör själv cluster algoritmen samt väljer ut
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vilka ”labels” som ska användas, i detta fall ”lat” och ”Lng”. Men för att kunna köra måste den veta
vilken cluster algoritm som ska användas samt hur många cluster som ska användas och på vilket sätt
clustret ska ritas ut. Detta bestäms i ”K-Means Clustering”. I denna spalten valdes att inte ha ett
bestämt antal Clusters utan att låta den själv bestämma hur många cluster som behövs, dock valdes
en maxgräns på 100 stycken och en minimumgräns på 11 stycken cluster. En standard iteration på
100 gånger sattes. Det vill säga att den kör algoritmen 100 gånger för att få så bra resultat som
möjligt. När algoritmen är körd kommer ett inflöde av väldigt mycket data där en stor del av
inkommen data är överflödig. För att rensa bort oanvändbar data används ”Edit Metadata”, där rätt
kolumner ställs in och data blir formaterad till att kunna lagras i en databas. Därefter väljs en databas
och en tabell i denna databas dit all data exporteras för att bli tillgänglig. Då Databasen ligger på en
AZURE server är det väldigt lätt att sammankoppla databasen med ML studio.

I problemområdet stod det att två olika ML algortimer skulle jämföras för att se vilken algoritm av
dem som bäst passar för att klassificera de simulerade sopcontainrarna. För att uppnå detta
bestämdes först vilken typ av ML algoritm det skulle vara och här var det självklara alternativet
klassificering då containrarna skulle klassificeras. Det finns olika metoder av klassificering och de två
metoder som det stod mellan var en ”supervised” och ”unsupervised” metod. Då supervised var
onödigt komplicerad för given uppgift och jobbade med hierarkier och fler regler samt att den krävde
träningsdata, blev ”unsupervised” den metod som användes. Den valdes då den inte kräver några
hierarkier och inga regler, utan den jämför data baserat på de värden som är mest lika varandra.
Den ”supervised” metod hade en algoritm som heter ”Hill-climbing”. Den ”unsupervised” har en
algoritm som heter ”K-means Cluster”. Om ”Hill-climbing” skulle väljas som ML metod skulle det
resultera i att ML processen skulle ta längre tid och bli mer komplex men fördelen skulle vara att det
blev lättare att förutspå när containrar blir fulla och klassificera dem. Med Cluster går det väldigt
snabbt att identifiera klasser och skapa cluster med närliggande fulla containrar. Då cluster inte
behöver träningsdata eller några komplexa regler för att sortera ut containrar blev detta det
optimala valet för Machine learning algoritmen som skulle analysera IoT-enheternas data. K-means
clustering användes med en random funktion för att kunna förutse och klassificera värden.

I figur 8 skildras resultatet från en clusteralgoritm. Alla prickar som syns är olika cluster. Dessa cluster
är olika stora för att de innehåller olika många sopcontainrar. De minsta cluster kanske bara
innehåller 1-2 containrar medan de större innehåller många fler. Vissa cluster går in i varandra och
det betyder att där finns fler grupper av containrar som är nära varandra. För att testa att algoritmen
verkligen fungerat sorterades databasen efter clusternummer och sedan togs tolv olika cluster som
lades in i ruttplanering via Bing.maps. Resultatet visade att alla cluster hade korta sträcker mellan
sina containrar. Detta resultat visades för handledare på skolan och Sogeti och en överenskommelse
om att Sprint 2 var avklarad slöts.
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Figur 8. Resultat från clusteralgoritmen

4.3.3 Sprint 3: Kartan
Denna sprinten gick inte riktigt som planerat. När denna sprint skapades hade alla aktörer tankar om
att det skulle gå lättare än va det gick. Då Sogeti jobbade med Microsoft mjukvara, så var Bing.Maps
ett icke-funktionellt krav. Så utveckling av en karta som kan rita ut rutter på bing.Maps försöktes att
göra, men lyckades aldrig. Så här brys arbetet lite från planen, då målet att var att göra ett komplett
system. Istället valdes att skriva om hur det skulle kunna gå till väga för att implementera en
Bing.Maps. Så kartan kunde inte utvärderas enligt metoden. Med mer tid hade kartan kunnat
slutföras, men pga av tidsbrist valdes det istället att skriva på rapporten.

Tabell 5 skildrar kravspecifikationen för kartan. Kraven på kartan går ut på att visualisera rutterna
mellan containrarna som ML algoritmen klumpat ihop. För att detta ska kunna ske måste en karta
skapas som kan visualisera vägar och man måste kunna söka på de klasser som ML algoritmen gjort.
Kartan ska även generera en rutt som visar hur föraren ska hitta till containrarna. Kartan är inte
fullständig och är inte programmerad men här finns den information som behövs för att kunna
leverera en karta till sopbilen.

Tabell 5. sprintkrav för kartan

Karta Must have, should have, could have, want have

Det ska kunna visualisera vägar. Must have

Den ska visa varje cluster på kartan. Must have

Det ska finnas en vägbeskrivning mellan
koordinaterna.

Must have

Kartan som ska användas är en Bing Map och detta är för att Sogeti jobbar mot Microsoft och deras
karta är Bing Map. Denna karta måste ha en licens som är gratis att få tag på deras hemsida. Det
finns väldigt lite dokumentation om ruttplanering via Bing maps och det deras sida ger vaga exempel
som inte har så mycket fyllnad. Där finns väldigt få exempel på forum, då folk generellt väljer att
arbeta med google Maps istället. För att hämta kartans API och programmera med kartan skrivs allt i
Javascript och hämtas ut med ett API från deras hemsida. Detta skrivs även i .NET MVC format, så att
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allt blir en och samma sida. För att visa ett cluster på kartan används REST,som är ett API packet där
Bing maps har stöd för rutter. För att användaren ska kunna söka på ett cluster skriver användaren
in ett cluster-nummer och rutten för det sökta clustret visas därefter upp.

Applikationen
Resultatet av applikationen presenteras nedan. Med en simulering av IoT-sensorer som helt byggdes
på Microsoft SQL och ASP .NET MVC kunde en clusteralgoritm läsa av värden som dessa simuleringar
innefattade och lägga dessa containrar som var simulerade IoT-sensorer i cluster så att de blev
grupper. För att skapa dessa grupper sattes en regel som sa att containrarna som grupperas

måste ha en fyllnadsgrad som är över 90 %. Detta gjorde att bara fulla containrar kom med i clustren,
dessa cluster lades sedan i en databas, och i hemsidan kallas dessa cluster på. Clustret läggs som en
extra kolumn på alla containrar med ett nummer. Så skulle man söka på t.ex. ”Select * from Clusters
Where cluster= 1” skulle alla containrar som var med i första clustret dyka upp. Denna metod
användes för att visualisera containrar. Den siffra användaren skriver in kommer sedan att dyka upp
genom att hemsidan kallar på ett cluster med denna query. På detta vis fungerar hela systemet.

I figur 8 skildras alla clustren till vänster och när man går in i ett cluster och kör dess koordinater i bing.maps levereras en
rutt genom de destinationer som sopbilen ska köra.

Figur 9. Clustren skildras till vänster, i mitten skildras sökningen i Bing.maps och till höger skildras en rutt genom de
destinationer som sopbilen ska köra.

Demonstration
En demonstrering har skett efter varje sprint. Demonstreringen görs för handledaren i Sogeti och
handledaren i skolan i ett skype-samtal. Dessa demonstreringar görs även för skolan och företaget
vid enskilda tillfällen då det är ett handledarmöte. Den första demostreringen visade hur en
simulator av containrarna fungerade samt sättet att lägga till och uppdatera dem. Den första gången
produkten faktiskt kunnat lösa ett problem blev efter andra sprinten när applikationen kunde
gruppera containrar som var nära varandra. Detta gjorde applikationen användbar och det visade
även på att applikationen kunde lösa ett problem. Applikationen kunde gruppera fulla containrar
som var nära varandra.
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Utvärdering
En utvärdering gjordes efter varje sprint. Denna utvärdering gick ut på att kolla vilka problem som
lösts under sprinten och vilken nytta lösningen kan ha för avfallsbolag, samt en ständig jämförelse
mot det som står på kravspecifikationen. De två största källorna till feedback har varit från skolan och
från handledaren på Sogeti. De har kommit med feedback som har gjort att applikationen blivit
bättre. Utvärdering har utgått ifrån kravspecifikationerna och hur applikationen förhåller sig till dem.
När Sogeti har tittat på applikationen vet de vilka krav som har tagits fram och de vet vad de kan
kräva av applikationen när de gör en utvärdering efter en sprint. Att göra utvärderingar till en
iteration var något som kunde höja kvalitén på utvärderingarna då det blev mer fokuserat på en del
åt gången. När något inte stämde riktigt under ett sprintmöte gick det snabbt att lägga upp nya krav
eller avgränsa gamla krav. Därefter fick applikationen granskas för att veta vart nya krav skulle in och
hur bra de kunde interageras med övriga krav.

Målet med systemet var att optimera IoT-enheter med hjälp av en ML-algoritm och genom detta
skapa nya businessmöjligheter. I denna rapport har en lösning för avfallsbolag varit utgångspunkten.
Därmed levereras en lösning som simulerar sensorer isopcontainrar och läser av deras fyllnadsgrad
för att sedan analysera data från sopcontainrarna med ML och optimera rutten mellan fulla
sopcontainrar. Här är det ruttoptimeringen som blir deras största värde från optimeringen, men
detta kan även bidra till fler optimeringar genom att låta en ML-algoritm förutse när i framtiden
containrarna blir fulla. Bara genom att samla data öppnas nya möjligheter, såsom att samla den data
som hämtas upp från containrar och sälja vidare eller att strukturera om deras nuvarande rutiner.
Med IoT kommer mer data att analyseras och med mer data kommer mer information för att fatta
bättre beslut. Med detta system kan avfallsbolag samla mer data än vad de skulle kunna göra om de
bara la in sensorer i containrarna då det finns en ML-algoritm som analyserar all data åt dem. Utan
ML skulle det bli svårare att analysera så stora mängder data.

Detta system kan öppna upp dörrarna för nya affärsmöjligheter även förändra företag. Detta system
är inte enbart är tillämpbart på sopcontainrar utan kan användas överallt där en IoT-sensor läser av
data i en container och därefter skickar denna data vidare till ML som sedan analyserar den och
bygger en rutt utifrån valda krav. Detta system löser en klass av problem, då klassen är att
verksamheter som måste åka till olika destinationer när en container har ett specifikt värde. Detta
gör att systemet uppnår arbetets huvudsakliga mål, vilket var att optimera IoT-enheter med hjälp av
ML.

Utvärderingen för att se om målen var nådda skedde genom noggranna testa på att systemet
fungerar. Med den information som är insamlad ska detta kunna uppnå ett proof-of-consept till ett
system som ska lösa IoT optimeringen med hjälp av ML.

Kommunikation
Lösningen som applikationen kommer med skulle kunna hjälpa avfallsverksamheter att göra
ekonomiska och miljömässiga vinster. Att använda data insamlad från sopcontainrar till att bygga
rutter så att sopbilar slippar att köra till tomma eller halvfulla containrar utan istället får sopbilarna
en rutt som bara tar fulla containrar. Detta leder till kortare rutter, vilket är bra för miljön samtidigt
som verksamheten sparar pengar. Då ML används öppnar applikationen även upp möjligheter för
avfallsbolag att i förväg få information om när dessa containrar blir fulla.
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Resultat av målet ”Hur kan IoT enheter optimeras med ML.”
Det utvecklade systemet har på ett effektivt sätt optimerat rutter med hjälp av en IoT-simulering som
ska föreställa sensorer som är uppkopplade mot nätet. Dessa sensorer innehåller data som
uppdateras frekvent och tack vare att de är uppkopplade går det att analysera det värde som
sensorerna samlar upp. Då det är svårt att manuellt analysera den mängd data som IoT-enheter kan
producera blir verksamheter snabbt begränsade. För att lösa detta användes en ML algoritm som
heter cluster. Dessa cluster analyserar data och klassificerar den i grupper. Dessa klasser kopplas
sedan vidare till hemsidan som visualiserar rutter mellan dessa klasser. Detta system använder då ML
för att lösa analysdelen av den data som IoT-enheterna genererar. Med den data som blivit
analyserad går det att visualisera rutterna mellan Iot-enheterna när de är fulla. Den data som samlas
in kan även användas för att förutse när IoT-enheterna uppnår ett visst värde i framtiden och kan
därmed lägga dem i klasser och på vis uppnå ett cluster som grupperar enheterna och lägger fram
rutter även för framtiden. Detta ger verksamheten möjlighet att planlägga optimala rutter för
framtiden med. Detta resultat öppnar även upp för nya affärsmöjligheter. Då stora mängder data kan
samlas upp och analyseras kommer bättre affärsbeslut bli möjliga (THOMAS H, 2009).

Resultat på klass-problemet
Projektet löser ett klassproblem som definieras av containrar som kan fyllas och tömmas samt är
lokaliserade på ett givet koordinatsystem. Systemet har följande egenskaper:

 Containrarna kan vara hur stora som helst och kan innehålla vad som helst.

 Containrarna kan ha tillstånd/målvärde där de ska påfyllas eller tömmas. Detta målvärde
kontrolleras med hjälp av en uppkopplad mätsensor. Containrarna måste påfyllas eller
tömmas när mätvärdet är uppfyllt.

Klassproblemet löses med hjälp av IoT för att kontrollera containrarnas tillstånd, och ML användes
för att förutspå containrarnas tillstånd. Sedan skapades även cluster som består av containrar som
nått sitt målvärde. Slutligen planerades rutten mellan containrarna i clustren. Exempel på
verksamheter som kan applicera lösningen kan vara påfyllning av tomma gastuber, industricontainrar,
eller som i detta projekt: tömning av sopcontainrar.
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5 Diskussion
Det är viktigt att digitalisera och hålla tekniken på en hög nivå för att hjälpa verksamheter att
utvecklas. Detta system bidrar till en modern utveckling där icke digitaliserade ruttsystem blir
digitaliserade. Den bidrar även med att utöka digitaliseringen genom att implementera IoT-sensorer
som effektivt samlar upp data frekvent, och med ML i systemet låter de användaren implementera
fler IoT-enheter och hämta mer data från dem, då ML automatiskt analyserar all data. Att använda
ML blir en flexibel och billig lösning för att analysera den mängden data. Systemet öppnar upp för
nya affärsmöjligheter som inte skulle vara möjligt utan att begränsa inflödet av data från containers.
Med ML som hjälpmedel kan data analyseras på många effektiva sätt för att förutse när containers
blir fulla eller när IoT-enheterna kommer att få ett visst värde. Då detta system bara är ett proof-of-
concept kommer bara klassificeringen att visas upp och den kommer att visa containrar för avfall.
Detta system var menat först för ett specifikt avfallsbolag men Sogeti kommer kunna använda
systemet för fler kunder som har samma problemklass. Det vill säga behöver mäta en container för
att sedan agera med ruttoptimering. För att göra systemet så billigt som möjligt skulle en analys på
alla tillgängliga kartor göras och deras priser och hur många rutter de erbjuder. Det kan vara så att
små verksamheter behöver en API som inte är dyr och som tar många rutter, vilket kan göra detta
system lockande.

En ML algoritm har en primär uppgift, i denna rapporten var uppgiften att klassificera containrar.
Men ML gör även sekundära uppgifter som verksamheten kan ha nytta av. Med ML blir det lättare
att hantera och spara stora mängder data. ML kan användas till att hämta data, vilket kan bli svårt att
göra manuellt vid stora mängder data. Med ML går det att indexera data, så att det blir lättare att
hitta den, detta kan klassificering göra med grupperingar av containrar. Något som ofta kan vara till
nytta är att kunna manipulera data, vilket kan göras med ML. Till exempel kan den även sammanfoga
data och lägga in mer data i ML analysen för större mängder av data, vilket är användbart om man
skulle vilja skala upp projektet, t.ex. om man behöver planera rutter genom flera städer. (Tom M,
2006)
Detta system har tagit hänsyn till vetenskapliga, samhällsmässiga och etiska aspekter. Här kommer
läsaren få ta del av ett delkapitel om varje och hur projektet speglas i varje aspekt.

Vetenskapliga aspekter
De vetenskapliga aspekterna är att detta är ett nytt och aktuellt ämne, att kombinera sensoranalys
och ML. Vad utvecklaren kunde se är detta system unikt och det finns därmed mycket att analysera.
Detta system har stor utvecklingspotential och är något forskare skulle kunna titta vidare på för att
ännu öka affärsmöjligheterna för företag som är i behov av ruttoptimering. Ämnet är väldigt brett
och kan ha en stor påverkan på samhället. Detta projekt kan bekräfta (Dougherty, 2013) teori om hur
K-Means clustering fungerar då detta system använder denna algoritm. Kubat (2015) skriver att det
kan bli stora problem för ML algoritmer när det är fel i data som redundans eller saknad av attribut
för ett fält. Men vad som framkom i detta projektet är att det finns redskap som städar data och
raderar data efter användares behag. Denna resning gjordes i kapitel 4.3.1 Sprint 2. Där raderas all
data som inte var komplett, så att ML algoritmen bara analysera rätt data. Saker som är värt att
forska vidare på är: hur Clusters kan användas för att förutspå värden på containrar i framtiden. Så
att verksamheter kan göra rutter på fulla containrar nära varandra innan det är dags att köra. Det
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skulle även vara intressant med en vetenskaplig jämförelse mellan fler ”unsupervised” algoritmer för
att se hur de algoritmerna jämför sig med varandra.

Samhällsmässiga aspekter
I de samhällsmässiga aspekterna har systemet även en stor påverkan, då dessa ruttoptimeringar
minskar distansen som sopbilar måste köra kommer det att resultera i att mindre koldioxid släpps ut.
Sopbilarna kommer att slitas mindre och behöva lagas mer sällan. Containrar kommer inte att
tömmas i onödan och ingen container kommer att stå full för länge. Detta forskningsresultat kan
bidra med att verksamheter vet när det är läge att anställa nya arbetare t.ex. när det blir högsäsong
för fulla containrar. Då kostnaden sänks för sopbilar och bensin finns när mer pengar för att anställa
nya arbetare och skapa nya roller i verksamheten. Då denna lösningen skulle kunna implementeras
till flera problem än sophanteringen så skulle denna lösningen innebära att flera olika sorters fordon
som tömmer eller fyller containrar skulle minska sina färder, detta skulle hjälpa miljön och flera
sorter verksamheters ekonomi så väl som minska trafiken speciellt i industriområden.

Etiska aspekter
Ur ett etiskt perspektiv kan man se att om sopbilarna kommer att köra mindre kommer färre förare
att behövas. Detta är dock inte ett måste, visar det sig att sopbilar kör för sällan kan de t.o.m.
behövas anställa ny personal. Detta är information som man inte har ifall man inte samlar in data. De
sopkärl och containrar som blir påverkade med IoT-sensorer kommer behöva dela med sig av data
för att avfallsverksamheter ska kunna hämta soparna. Det kommer att betyda att avfallsverksameter
kommer att ha koll på hur privatpersoner och andra företag hanterar sina sopor. Detta är data som
kan komnas att säljas och kan bli problematiskt med att de blir intrång på människors och företags
integritet. Med IoT så samlas väldigt mycket information om människor och då blir det lätt hänt att
integriteten skadas.

Då all data som använts för IoT-simulationen under projektets gång har varit slumpad data krävs
inget godkännande från någon för att använde den. Vilket hade kunnat behövas ifall arbetats
simulation hade gjorts på riktig data från verkliga containrar. Sogeti som har varit med i detta arbetat
har godkänt att deras namn och information publiceras i rapporten. Allt copyright skyddat material
har noggrant refererats till de rätta ägare och inget hemlighetsstämplat finns med i rapporten.
Informanterna som har varit med på intervju har haft möjligheten till att gå ur eller till att inte svara
på några frågor. De har även blivit tillfrågade om de går med på att samtalet spelas in. De som tagit
del av intervjun har varit myndiga och över 18år. De har även fått möjligheten till att vara anonyma.

Andra etiska aspekter som tagits hänsyn till är att inget har plagierats från andra resultat varken från
kodning eller rapporten. De som har varit med och deltagit som informant har fått äran för den
information de har delat med sig av. När tid har tillbringats på Sogetis kontor har forskaren klätt sig
efter kontorets klädkod och alltid sett proper ut samt varit vänlig mot sina medarbetare.

Med detta sagt bryter denna rapport inte mot några lagar eller regler, den utnyttjar ingen informant
utan refererar och gör rätt för sig.
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Framtida forskning
Vidareutvecklingen på detta system skulle kunna vara att lägga in en M.L algoritm som förutser när
containrar blir fulla. Då skulle systemet kunna planera rutter långt i förväg och låta verksamheten
bygga en strategi eller ett schema. Systemet skulle även kunna vidareutvecklas genom att erbjuda
olika analyser som skulle kunna vara användbara för verksamheter. T.ex. att användaren skulle kunna
se vilka områden containrar fylls på mer frekvent än andra. Även en automatisk uppdatering av
sensorerna skulle kunna förbättra och en bättre timestamp som håller reda på när och hur många
gånger en container har uppdaterats. I dagens system går det bara att se hur många gånger ett
system uppdaterats. En fundamental sak till vidareutvecklingen är att få en karta att fungera och visa
upp rutterna. Denna karta skulle kunna vara en API från bing eller en egengjord för att slippa att
betala en prenumeration hos något av bolagen som har kartor. Det skulle även vara smart att göra en
marknadsundersökning för andra verksamheter som skulle kunna ha behov av ruttplanering mellan
containrar för att öka målgruppen. En annan fortsättning som också är fundamental är att lägga in
fasta startpunkter på kartan så att den alltid visar rutten från sopbilens startläge.

Reflektioner kring forskningsmetod
Metoden passa bra till projektet då metoden stöttar förbättringar av lösningar som redan existerar, i
detta fall så töms containrar enligt rutin och där finns personal som har kunskap om olika säsonger.
Detta ändras till att där finns ett system som ritar ut de mest optimala rutter och data samlas upp så
systemet skulle kunna förutse säsonger. Metodens sex steg för att genomföra arbetat var bra och
lätta att följa, det var även skönt att ha en struktur på metoden som är indelad i sådana steg, så man
vet var man befinner sig och vad som ska göras. DS passa mig bra för att i DS arbetar man väldigt
mycket med utvärdering för att se så att artefakten faktiskt blir bra och blir en mer optimal lösning
än den befintliga lösningen. Då arbetet gjordes ofta i Sogetis kontor var det lätt att utvärdera alla
stegen och hålla arbetet på rätt spår.
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6 Slutsatser

I denna rapport har ett klass-problem lösts där IoT enheter har optimerats med hjälp av ML. Dessa
IoT-enheter har simulerats och föreställt sopcontainrar. Dessa containrar har skickat värden på hur
fulla de är och sedan har en ML-algoritm placerat alla fulla containrar i cluster beroende på hur nära
de är varandra och sedan skickat dessa cluster till en databas för att få en rutt mellan varandra i
clustret. Den mest optimala ML algoritmen för detta mål var K-Means cluster som är en
“unsupervised” algoritm. Istället för Hill-Climbing som var en ”supervised”. I detta arbete har ett case
använts och det har varit att skapa en bättre ruttoptimering för avfallsbolag med hjälp av denna
tekniken. Vinsterna med detta system är stora då avfallsbolagen inte behöver köra onödiga sträckor
till halvfulla containrar. Det resulterar också i miljömässiga fördelar på grund av kortare körsträckor.
Detta system kan appliceras överallt där containrar behöver lokaliseras, och tömmas eller fyllas vid
ett målvärde. Generella vinster som alla verksamheter kan ta del av är att de samlar upp data och
kan ta bättre beslut och med ML kan verksamheter även prediktivt se när containrar beräknas bli
fulla i framtiden. Verksamheter kommer även kunna utöka antalet enheter de analyserar då ML gör
det automatiskt. Metoden som har använts i detta projekt är Design science och hela arbetat har följt
dess sex byggnadssteg.
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