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Sammanfattning 
Det här examensarbetet undersöker hur en databaslösning kan utformas för 
simuleringsbaserad ruttoptimering. Då det finns få relaterade arbeten inom ämnet syftar 
detta arbete till att undersöka hur en lämplig databaslösning kan utformas och ge 
riktlinjer för detta. Databaslösningen innefattar både lagring av data samt åtkomst och 
hantering av data. Då simuleringsbaserad optimering ofta är avancerad innebär detta att 
en stor och komplex mängd data måste hanteras. Simulator och optimerare använder 
denna data under själva optimeringsprocessen, vilket ställer krav på effektivitet och snabb 
åtkomst. 
 
Arbetet är inriktat på ett praktiskt problem där sophantering av containrar simuleras och 
optimeras. Simulering och optimering görs i nära samarbete med datahanteringen, och ett 
gränssnitt mellan databas och dessa komponenter har därför utformats. Vidare har även 
ett användargränssnitt utformats så att en användare skall kunna hantera databasen utan 
någon kunskap om databaser. 
 
Resultatet av arbetet är ett webbaserat användargränssnitt där användaren kan lägga till 
och ändra data, men även starta optimeringsprocessen som sparar ner en optimerad rutt i 
databasen som sedan kan visas på webbsidan.  
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1. Introduktion  
 
Simulerings-baserad optimering är en teknik som vinner allt mer mark inom optimering 
av komplexa problem (April mfl., 2004). Denna teknik innebär i korthet att man använder 
sig av en simuleringsmodell för att utvärdera lösningar som genererats av en 
optimeringsalgoritm. Optimeringen är en iterativ process där optimeringsalgoritmen 
genererar en möjlig lösning, testar lösningen i simuleringsmodellen, genererar en ny 
(förhoppningsvis bättre) lösning baserat på resultaten från simuleringsmodellen, skickar 
den nya lösningen till simuleringen osv. tills dess att en tillräckligt bra lösning hittats. 
 
Simuleringsmodellen byggs upp av data som samlats in från det system som ska 
optimeras. Problem som angrips med simulerings-baserad optimering är ofta mycket 
komplexa och datamängden som krävs för att representera dem är mycket stor. Persson 
mfl. (2006) beskriver till exempel hur postdistributionen i Sverige har optimerats med 
hjälp av simuleringsbaserad optimering. För denna optimering krävs inte bara data om 
hela Sveriges transportnät med avseende på såväl luft-, räls- och vägtrafik, utan också 
data om Postens transportfordon samt daglig fördelning av brev över landet.  
 
Att datan är korrekt och fullständig är mycket kritiskt eftersom den är direkt avgörande 
för resultatet (Greasley, 2008). Är datan felaktig blir resultatet också felaktigt, oavsett hur 
bra optimeringsalgoritmen än är. Då system ofta ändras över tiden (t.ex. brevvolymerna 
hos Posten ökar vid jul) så är datan ofta dynamisk och uppdateras relativt frekvent. 
Denna hantering sköts vanligtvis manuellt eftersom många system inte möjliggör en 
automatisk hantering (Robertson mfl., 2001). 
 
För att kunna hantera större mängder information på ett smidigt sätt krävs att man 
organiserar informationen på något sätt. En databas är en strukturerad samling data, vars 
syfte är just att göra data hanterbar på ett effektivt och smidigt sätt. För att en databas ska 
kunna tillhandahålla data till ett simuleringsbaserat optimeringssystem på ett effektivt sätt 
krävs att databassystemet är designat och implementerat på ett bra sätt. 
Detta innebär dels att databasen ska vara designad så att datan den lagrar är anpassad till 
optimeringssystemet, och dels att åtkomst och hantering av data ska gå snabbt, effektivt 
och säkert. Åtkomst till data bör vara snabb och effektiv då det ofta är en stor mängd data 
som skall hanteras samtidigt som det används av optimeringssystemet under 
optimeringsprocessens exekverande, vilket kan medföra att datahantering blir en 
flaskhals eftersom data läses från hårddisk istället för primärminne. Åtkomsten till datan 
bör vara säker med avseende på att datan ska vara korrekt och fullständig. 
 
Ett bra databassystem är alltså designat för att snabbt och effektivt kunna söka, hämta och 
lagra data. I dagsläget används i stor utsträckning Excel för simuleringsbaserad 
optimering (Robertson mfl., 2001, Persson mfl., 2006 och Andersson mfl., 2008). Det 
finns därför få relaterade arbeten att utgå ifrån. Det här arbetet går därför ut på att 
undersöka en lämplig databaslösning för simuleringsbaserad optimering. I nästa kapitel 
ges först en introduktion till databaser som är nödvändig för att förstå arbetet. 
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2. Bakgrund 
Det här kapitlet beskriver databaser (kapitel 2.1), databasschema (kapitel 2.2), 
normalisering (kapitel 2.3), transaktioner (kapitel 2.4), frågespråk (kapitel 2.5) och 
databashanterare (kapitel 2.6). Dessa koncept är nödvändiga att ha kännedom om för att 
förstå resten av arbetet. 

2.1 Databas  
En databas är en samling data som på något sätt hör ihop. Med data menas uppgifter om 
någonting. Data skiljer sig från information genom att information är data som har tolkats 
på något sätt (Padron-McCarthy och Tore, 2005 sid. 8). Tillexempel är ”42” data, medan 
”42 minuter” är information. Datan i en databas skall vara organiserad på ett sådant sätt 
att datan beskriver, eller modellerar någonting, tillexempel ett företag och dess 
verksamhet. Andra definitioner på databaser brukar även vara att datan ska vara 
beständig, eller persistent, dvs. att datan inte försvinner när man stänger av datorn. 
 
Åtkomst och lagring av databaser sköts av ett program som kallas databashanterare 
(Connolly och Begg, 2005 sid. 16). Med hjälp av ett frågespråk tillåter databashanteraren 
att användaren definierar databasens datatyper och struktur. Med frågespråket kan även 
användaren specificera de regler och begränsningar som gäller för den data som ska 
lagras. Databashanteraren möjliggör även kontrollerad åtkomst till datan. Detta kan bland 
annat medföra att databashanteraren fungerar som:  
 

• Ett säkerhetssystem som dels förhindrar att obehöriga användare får åtkomst till 
datan, men även ger användare olika rättigheter i databasen. Till exempel kan en 
användare bara tillåtas att läsa i databasen, men inte skriva till den. 

• Ett system för att bevara datans integritet, eller konsistens, dvs. att datan ej har 
några motsägelser. Till exempel; om en persons namn kan stå med på två eller fler 
ställen i databasen kan man med integritetsvillkor försäkra sig om att det är 
namnet är likadant på dessa ställen. Vidare möjliggör databashanterare även 
referensintegritet, dvs. att om en viss datapost refererar till annan datapost så skall 
den refererade posten verkligen finnas i databasen. 

• Ett system som tillåter parallell åtkomst av data i ett fleranvändarsystem. 
• Ett system som tillåter återhämtning (eng. recovery) av data vid en krasch. 

 
En databashanterare kan även tillhandahålla vyer. En vy kan sägas vara ett sätt att se på 
databasen, och vyer tillåter olika användare att se databasen på olika sätt. Vyer kan ses 
som fördefinierade rutiner för att hämta data från databasen, som har sparats och fåtts ett 
namn (Padron-McCarthy och Tore, 2005 sid. 24). 
 
Det finns flera olika typer av databaser och i det här arbetet kommer relationsdatabaser 
att behandlas, då det är den idag vanligaste databastypen (Padron-McCarthy och Tore, 
2005 sid. 75). I relationsdatabaser är information organiserad i tabeller med rader och 
kolumner, där varje kolumn beskriver en viss egenskap och varje rad är en ny instans av 
data som har kolumnernas egenskaper. Till exempel lagrar tabellen Person i Figur 1 
instanser av personer. 
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personNr förnamn efternamn
860104-2657 Kalle Svensson
840524-2482 Lisa Svensson
800603-3378 Karl Karlsson  
Figur 1. Tabellen Person 
 

2.2 Databasschema 
Strukturen på en databas och dess tabeller kan beskrivas med ett schema (Padron-
McCarthy och Tore, 2005 sid. 23). Ett vanligt sätt att modellera ett databasschema är med 
så kallad ER-modellering, där man beskriver olika entiteter och dess samband med 
varandra. Med entitet menas ett abstrakt eller konkret objekt som särskiljer sig från andra 
entiteter på något sätt (Connolly och Begg, 2005 sid 16). Entitet kan ses som ett 
substantiv från den verkliga världen som skall modelleras, till exempel person eller 
fordon. 
 
I ett ER-diagram ritas entiteter som fyrkanter. Entiteternas egenskaper, eller attribut som 
de kallas i ER-modellering, ritas som ellipser och kopplas ihop till entiteten med hjälp av 
linjer. Relationer mellan entiteter ritas som diamanter med en text som beskriver vilken 
typ av relation det är frågan om. 
 
I Figur 2 ges ett exempel på ett enkelt schema där syftet är att modellera information om 
personer och deras adresser. Som kan ses i figuren består schemat av två entiteter; Person 
och Adress. Dessa två entiteter utgör varsin tabell i databasen. Mellan de två entiteterna 
finns en relation som kopplar ihop en viss person med en viss adress. Dubbelstrecket 
mellan entiteten Person och en relationen Bor På innebär att en person i det här fallet 
måste ha en adress kopplad till sig. 

Person AdressBor på
N 1

PersonNr

förnamn

efternamn

adressID

adress

postkod
stad

 
Figur 2. Schema för entiteterna Person och Adress 
  
Attributet personNr  är i Figur 2 understruket, vilket innebär att personNr  är en så 
kallad primärnyckel. Med detta menas att attributet personNr  måste vara unikt för 
varje entitetsinstans (Padron-McCarthy och Tore, 2005 sid. 76). Denna unika 
primärnyckel används för att identifiera varje person i tabellen, då det kan finnas flera 
personer som har samma namn. På samma sätt finns det en primärnyckel till Adress , 
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som i detta fall är ett numeriskt identifikationsnummer. Dessa börjar vanligtvis på 1 och 
inkrementeras varje gång en ny rad läggs till i Adresstabellen. För att koppla ihop de två 
tabellerna existerar det en motsvarande främmande nyckel i Person . Den främmande 
nyckeln refererar till primärnyckeln i Adress, vilket definierar relationen mellan de två 
entiteterna. Den främmande nyckeln ritas inte ut i diagrammet, utan impliceras av Bor På 
-relationen. Relationen mellan tabellerna blir i det här fallet alltså att varje person har en 
unik adress kopplad till sig. Då den främmande nyckeln inte behöver vara unik i entiteten 
Person  implicerar detta att flera personer kan ha samma adress kopplad till sig. Detta 
visas även med kardinalitetsförhållandet N:1 i diagrammet. Kardinaliteten på en relation 
visar hur många rader den innehåller, N:1 är alltså en så kallad många-till-en relation.  
 
När det gäller databaser så är det viktigt att särskilja på data och schema (Padron-
McCarthy, Tore. 2005. s31). De två entiteterna i Figur 2 är inte en person och en adress, 
utan de beskriver hur data lagras under respektive tabell samt vilken relation dessa 
tabeller har till varandra. De beskriver alltså hur tabellerna i databasen ser ut. I Figur 2 
och 3 nedan visas exempel på hur datan lagras i tabellerna för Person och Adress. 
 
adressID adress postkod stad

1 Storgatan 5 123 45 Skövde
2 Lillgatan 4  543 21 Skövde  

Figur 3. Tabellen Adress. 
 
personNr förnamn efternamn adressID
860104-2657 Kalle Svensson 1
840524-2482 Lisa Svensson 1
800603-3378 Karl Karlsson 2  
Figur 4. Tabellen Person. 
 
De två tabellerna i Figur 3 och Figur 4 har en så kallad många-till-en relation, dvs. en 
adress kan vara kopplad till flera personer, eller flera personer kan bo på en adress. Detta 
kan lätt ses genom att flera personer kan referera till samma adressID i tabellen Person. 
 
För att visa att en person kan bo på flera adresser används en många-till-många relation 
(Figur 5). En sådan relation beskrivs i ER på ungefär samma sätt som en många-till-en 
relation, enda skillnaden är att kardinalitetsförhållandet är N:M istället för N:1. 
 

 
Figur 5. Många-till-många relation mellan entiteterna Person och Adress. 
 
När det gäller databasens tabeller så krävs för att en många-till-många relation ska bli 
möjlig krävs att man lägger till ytterligare en tabell i databasen (Padron-McCarthy och 
Tore, 2005 sid. 86). Varje många-till-många relation beskrivs då i den nya tabellen, där 
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ett personnummer hör ihop med ett adressID för exemplet i figur 5. Ett många-till-många 
samband blir nu möjligt eftersom ett personnummer kan kopplas ihop med flera 
adressID, och ett adressID kan kopplas ihop med flera personnummer. Då kopplingen 
mellan en person och en adress är definierad i denna nya tabell behövs inte längre 
refererande nycklar i de ursprungliga tabellerna. Figur 6 och Figur 7 visar att det inte 
längre finns en direkt koppling mellan dessa tabeller. 
 
adressID adress postkod stad

1 Storgatan 5 123 45 Skövde
2 Lillgatan 4  543 21 Skövde  

Figur 6. Tabellen Adress är oförändrad 
 
personNr förnamn efternamn
860104-2657 Kalle Svensson
840524-2482 Lisa Svensson
800603-3378 Karl Karlsson  
Figur 7. Tabellen Person har ej längre attributet adressID som främmande nyckel 
 
Den nya tabellen PersonAdress som visas i Figur 8 tillåter att ett obegränsat antal 
personer kan bo på en adress, samtidigt som en person kan bo på ett obegränsat antal 
adresser. Den unika nyckeln i tabellen PersonAdress är sammansatt av de två främmande 
nycklarna personNr och AdressID. Tillsamman utgör dessa nycklar en unik identifierare 
för varje rad i tabellen. 
 
personNr adressID
860104-2657 1
840524-2482 1
800603-3378 2
800603-3378 1

 
Figur 8. Den nya tabellen PersonAdress kopplar ihop ett personnummer och en adress 
 
I databasmodellering kan konceptet arv användas. Arv i databaser fungerar ungefär på 
samma sätt som arv i objektorienterad programmering. Arv gör det möjligt för tabeller att 
ha en klass-basklass relation i en databas. Som exempel kan man låta entiteterna Anställd 
och Kund ärva från entiteten Person. Dessa två entiteter kommer då att ärva alla attribut 
från Person, men utöver detta även ha egna attribut som beskriver just den entiteten 
(Padron-McCarthy och Tore, 2005 sid. 44-45). Tillexempel kan Anställd ha attributet lön 
som anger hur mycket den anställde tjänar. Kund kan tillexempel ha attributet saldo som 
anger hur mycket pengar kunden har tillgodo. 
 
Arv modelleras i ER med en halvcirkel som visas i Figur 9. Arv anger att en anställd inte 
bara är en anställd, utan även en person som har ett personnummer samt för- och 
efternamn. På samma sätt är även en kund en person. 
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Person

PersonNr

förnamn

efternamn

Anställd

Kund saldo

lön

 
 
Figur 9.  ER-diagram som beskriver hur entiteterna Anställd och Kund ärver från entiteten Person. 
 

2.3 Normalisering 
I exemplet i Figur 2 som visades i föregående delkapitel är databasen designad i en så 
kallad normalform. Normalform är en teori eller en slags tumregel för hur databaser skall 
designas på ett bra sätt. Det finns några olika grader av normalform. De vanligaste 
formerna är Första normalformen (1NF), Andra normalformen (2NF), Tredje 
normalformen (3NF) samt Boyce-Codds normalform (BCNF) (Connolly och Begg, 2005 
sid. 407-414 och sid. 419). Normalformerna anger i ökande grad av strikthet krav på 
databasens design: 
 

• 1NF säger att varje attribut i en tabell bara skall innehålla atomära värden, dvs. 
högst ett värde. Vidare skall även varje rad i tabellen vara unik, vilket oftast sker 
med hjälp av en primärnyckel. 

• 2NF innebär att det inte får finnas några fullständiga funktionella beroenden 
mellan delar av primärnyckeln (i en sammansatt nyckel) och attributen i en tabell. 
Med funktionellt beroende menas att ett visst värde på ett attribut bestämmer 
värdet på ett annat attribut. Som exempel skulle attributet stad  determinera 
värdet i attributet folkmängd .  Fullständigt funktionellt beroende är när ett 
attribut är beroende av ett eller flera attribut samtidigt som de attribut som styr 
beroendet är så få som möjligt. För att databasen skall vara i 2NF krävs att den 
även är i 1NF. 

• 3NF innebär att det inte får finnas några fullständiga funktionella beroenden 
mellan attribut om inte minst en av dem är primärnyckel. Beroenden får alltså 
bara finnas från och till primärnyckeln. För att en databas skall vara i tredje 
normalformen krävs att den även är 1NF samt 2NF. 

• BCNF är precis som 3NF fast med tillägget att det fullständiga funktionella 
beroendet bara får finnas från primärnyckeln, men inte till den. Med andra ord får 
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bara nyckel-attribut determinera andra attribut. För att databasen skall vara i 
BCNF kräva att den även är 1NF och 2NF. 

 
Syftet med normalform är att minska onödig redundans, att behålla datans integritet samt 
att ha en enkel och ren semantik i databasens tabeller (Padron-McCarthy och Tore, 2005 
sid. 217). Onödig redundans innebär att samma data finns lagrad på flera ställen i 
databasen. Detta är inte önskvärt då det tar onödig plats samt att det lätt kan bli 
motsägelser i databasen, till exempel om en ändring görs på ett ställe men inte på ett 
annat. Sådana motsägelser är ett exempel på då datans integritet har brutits och datan är 
inte längre konsistent. När det gäller enkel och ren semantik för databasens tabeller så 
innebär detta att det är lätt förstå vad varje tabell betyder och att den beskriver en (och 
endast en) typ av entitet. 

2.4 Transaktioner 
Datan i en databas manipuleras med hjälp av operationer. Ibland krävs att flera 
operationer till databasen skall höra ihop som en logisk enhet. Till exempel när man ska 
flytta pengar från ett bankkonto till ett annat. Först dras beloppet från det ena kontot, som 
är en operation, sedan adderas beloppet till det andra kontot, vilket är den andra 
operationen. En sådan samling av flera operationer kallas för en transaktion (Padron-
McCarthy och Tore, 2005 sid. 457). 
 
Transaktioner ska per definition uppfylla vissa egenskaper, och dessa egenskaper brukar 
förkortas under akronymen ACID. ACID står för Atomic, Consistent, Isolated och 
Durable (Connolly, Begg 2005. s575-576). Med ”atomic” menas att transaktionen är 
atomär, dvs. antingen genomförs hela transaktionen så att alla uppdateringar faktiskt 
sparas i databasen, eller så genomförs inga ändringar alls. Att transaktionen är 
”consistent” innebär att den är konsistensbevarande, dvs. om databasen är konsistent 
innan en transaktion så är den även det efter en transaktion. ”Isolated” innebär att om 
flera transaktioner utförs samtidigt så kan inte dessa transaktioner se varandras 
halvfärdiga ändringar. ”Durable” slutligen innebär att varje transaktion är varaktig, dvs. 
när transaktionen väl är genomförd skall de nya ändringarna vara sparade i databasen, 
även vid en systemkrasch eller ett eventuellt strömavbrott. 

2.5 Structured Query Language 
För att hantera datan i databasen används ett frågespråk, eller ett ”Structured Query 
Language” (SQL”). Med SQL kan man hämta, uppdatera och lägga till data genom att 
ställa frågor till databasen (Connolly och Begg, 2005 sid. 113). En enkel fråga för att 
hämta alla personer i tabellen Person ser ut på följande vis: 
  
 ∗SELECT FROM PERSON 

 
Frågan ovan betyder ”Hämta alla kolumner från tabellen Person”. Nyckelordet SELECT 
betyder att vi vill hämta data och asterisken innebär att alla kolumner skall hämtas. 
PERSON är namnet på tabellen. Givet tabellen Person i Figur 4 så är datan som fås av 
frågan enligt Figur 10. 
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personNr förnamn efternamn adressID
860104-2657 Kalle Svensson 1
840524-2482 Lisa Svensson 1
800603-3378 Karl Karlsson 2  
Figur 10. Resultat från SQL-fråga. 
 
Det går även att filtrera datan som hämtas på olika sätt. Exempelvis är det möjligt att 
specificera vilka kolumner som ska hämtas, men även ställa villkor i frågan. Om vi till 
exempel vill hämta personnumret på de personer som heter Svensson i efternamn kan 
frågan utformas såhär: 
 
SELECT personNr FROM PERSON WHERE eftern amn = 'Svensson'  
 
I frågan ovan väljs alltså en specifik kolumn ut, nämligen personNr. Om flera kolumner 
önskas så kan kolumnnamnen separeras med ett komma. Med nyckelordet WHERE är 
det möligt att filtrera ut specifika rader, och frågan ovan är det de rader där kolumnen 
efternamn innehåller strängen ”Svensson”. Den data som fås frågan (givet Tabellen 
Person i Figur 4) redovisas i Figur 11.  
 
personNr
860104-2657
840524-2482  
Figur 11. Resultat från filtrering. 
 
För att lägga en ny rad i databasen används nyckelordet INSERT INTO, följt av tabellens 
namn och om så önskas, de kolumner som datan skall skrivas till. Sedan används 
nyckelordet VALUES följt av den data som skall sättas in.  Skrivs frågan utan att några 
kolumner specificeras antas att alla kolumner skall få ett värde. Ett exempel på detta 
följer nedan: 
 
INSERT INTO Person (personNr, förnamn, e fternamn) 

 VALUES ('830413-2477', 'Pelle', 'Olsson')
 

 
Rader uppdateras med nyckelordet UPDATE, där tabell och vilka kolumner som skall 
uppdateras specificeras. Nyckelordet WHERE används för att begränsa de rader som 
skall uppdateras. Ett exempel på detta redovisas nedan.  
 
UPDATE Person SET förnamn = 'Olle' 

 WHERE personNr = '830413-2477'
 

 
Om WHERE utelämnas kommer alla rader att uppdateras, med andra ord skulle alla 
personer få förnamnet ”Olle” i exemplet ovan.  
 
Nyckelordet CREATE TABLE används för att skapa nya tabeller i databasen enligt 
följande exempel: 
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CREATE TABLE Person ( 

 personNr VARCHAR(11) PRIMARY KEY,

 förnamn VARCHAR(255), efternamn VARCHAR (255)

 )

 

 
Frågan ovan anger att tabellen skall heta Person och att den har en kolumn som heter 
personNr som får bestå av max 11 tecken. Med nyckelordet PRIMARY KEY anges även 
att personNr ska vara primärnyckel. Vidare kommer ytterligare två kolumner skapas, 
förnamn och efternamn, vilka båda får innehålla max 255 tecken. Om så önskas kan 
främmande nycklar också skapas i samband med att en tabell skapas. Detta görs genom 
att ange nyckelordet FOREIGN KEY till den specifika kolumnen. Nyckelordet 
REFERENCES används då till att ange vilken tabell och kolumn som den främmande 
nyckeln refererar. 

2.2 Databashanterare 
Som nämnts tidigare sköts åtkomst och lagring av databaser med hjälp av en 
databashanterare. Nedan följer en kort beskrivning av några vanliga databashanterare för 
relationsdatabaser. 

2.2.1 Access 
Access är ett relationsdatabashanteringssystem utvecklat av Microsoft (MacDonald, 
2006). Systemet följer med Microsoft Office-paketet vilket gör Access till en vanlig 
”skrivbordsdatabas” då många har det installerat i sin dator. Access är väl integrerat med 
de övriga Office-programmen. Till exempel är det väldigt enkelt att exportera befintliga 
Excel ark till Access.   
 
Access har dock vissa nackdelar. En sådan är att databasen inte stöder att fler än 15 
användare aktivt använder databasen samtidigt. Det finns även en begränsning i hur stor 
databasen får vara, vilken ligger runt 2 GB. Med avseende på hastighet och tillförlitlighet 
kan inte Access riktigt mäta sig med andra större databassystem, då Access främst är 
utvecklad för en miljö med en enstaka användare. Vidare har Access inte stöd för mer 
avancerade funktioner såsom lagrade procedurer, vyer och ”triggers”. Slutligen är Access 
begränsat till att köra på en windowsplattform. 

2.2.2 Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server är den professionella varianten av databasprodukter från 
Microsoft. Den är avsevärt dyrare än Access men har då bättre stöd för parallell 
användning av databasen (Mcgraw Hill, 2005). Microsoft SQL Server har även bättre 
stöd för större databaser; den övre gränsen för databasens storlek ligger på 1 048 516 TB. 
Microsoft SQL Server stöder dessutom funktioner så som lagrade procedurer, vyer och 
triggers, samt referensintegritet. Liksom Access är dock Microsoft SQL Server begränsat 
till Windows. 
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2.2.3 Oracle 
Oracle är en stor databashanterare på marknaden idag. Oracle har stöd för de flesta 
avancerade funktioner (Greenwald m.fl., 2007), såsom lagrade procedurer, ACID-
transaktioner, ”triggers” och vyer. Som i de flesta databashanterare har den även 
referensintegritet. Oracle har ingen begränsning på hur stor databasen får vara, men 
tabellerna är begränsade beroende på vilket filsystem som körs på servern. Oracle är dock 
dyrt, standardversionen kostar ett par tusen dollar, och Enterprise-versionen kostar upp 
mot 10000 dollar. Oracle kan köras på flera plattformar såsom Windows, Mac OS X, 
Linux och UNIX. 

2.2.4 PostgreSQL 
PostgreSQL är en avancerad databas baserad på öppen källkod. Databasen har stöd för de 
flesta avancerade funktioner som de många enklare databaser saknar, såsom lagrade 
procedurer, vyer och ”triggers”(Matthew, Stones 2005). Databashanteraren har även stöd 
för referensintegritet. PostgreSQL har ingen begränsning på databasens storlek, och varje 
tabell i databasen kan vara upp till 32 TB stor. Transaktioner stöds och uppfyller ACID-
kraven. PostgreSQL kan köras på de vanligaste operativsystemen som Windows, Mac OS 
X, Linux, UNIX och BSD. 

2.2.5 MySQL 
MySQL är från början en svenskutvecklad databas som idag ägs av Sun Microsystems. 
Databasen är öppen källkod och i dagsläget en mest använda databasen baserat på öppen 
källkod (Dyer, 2008). Databassystemet har stöd för ACID-transaktioner och är 
referensintegritetsbevarande. MySQL har även i senare versioner stöd för lagrade 
procedurer, ”triggers” och vyer. MySQL fungerar på de flesta operativsystem såsom 
Windows, Mac OS X, Linux, Unix och BSD, men även ovanligare operativsystem som 
Amiga OS, Symbian och z/OS. 

2.2.6 SQLite 
SQLite är ett mjukvarubibliotek som tillhandahåller en inbäddad SQL databas. Med 
SQLite så körs databasen inte på en egen process på datorn, utan SQLite läser och skriver 
data direkt till en databasfil (dvs. ingen server används) (Owens 2006). SQLite är väldigt 
kompakt och jämfört med andra databassystem tar biblioteket inte särskilt stor plats på 
hårddisken. SQLite är öppen källkod och ”public domain”. Transaktioner i SQLite är 
atomära, konsistenta, isolerade och hållbara, dvs. de uppfyller egenskaperna för att vara 
en s.k. ACID-transaktion. Då SQLite egentligen inte är en riktig databashanterare finns 
det inte något stöd för referensintegritet. Detta är uppenbart en nackdel då det kan leda till 
att data inte längre är konsistent. Likt MySQL fungerar SQLite på flesta operativsystem.  
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3. Problembeskrivning  
Det här kapitlet innehåller dels en beskrivning över det problem som arbetet bygger på, 
och dels vad målet med arbetet är samt vilka metoder som skall användas för att uppnå 
detta mål. 

3.1 Problemdefinition 
För hantering av data i simuleringsbaserad ruttoptimering används i stor utsträckning 
Excel (se exempelvis Robertson mfl., 2001, Persson mfl., 2006 eller Andersson mfl., 
2008). Excel har många nackdelar när det gäller datahantering för simulerings-baserad 
optimering. Framförallt är det mycket långsamt, vilket är ett problem då reducerad 
tidsåtgång är mycket viktig vid simulerings-baserad optimering (Boesel m.fl., 2001). 
Vidare har Excel begräsningar så som t.ex. att endast en process i taget har åtkomst till 
filen. Detta gör att det är svårt dela ut datan på en server för åtkomst i exempelvis ett 
lokalt nätverk, vilket orsakar ineffektiv datahantering då Excel-filen endast hanteras på en 
fysisk dator. Vidare så har Excel inte något inbyggt stöd för att spara reservkopior. Detta 
gör att data kan gå förlorad vid en eventuell systemkrasch, eller om datan på något sätt 
har blivit korrupt, dvs. skadad. Detta innebär att det med Excel är svårt att göra en så 
kallad återhämtning av datan (eng. recovery), dvs. att återställa datan till en tidigare 
fungerande version. Ytterligare en nackdel med Excel är åtkomsten till datan ur ett 
säkerhetsperspektiv. Det är svårt att skapa olika nivåer av användarrättigheter till filen, 
dvs. bestämma vilka användare som får tillgång samt bestämma vad de får göra. Detta 
innebär en säkerhetsrisk då känslig data är tillgänglig för alla som har tillgång till filen. 
 
Sett till dessa problem så framstår databaser som ett mycket bättre alternativ för att 
hantera data i simuleringsbaserad ruttoptimering. Databaser är ur prestandasynpunkt 
mycket effektivare och de stödjer konsistent data. Parallell åtkomst av flera användare är 
heller inget problem med databaser. Problemet med att använda en databas för 
simuleringsbaserad optimering är snarare att det inte finns några riktlinjer för hur en 
sådan databas bör utformas och implementeras. 

3.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en databaslösning för 
simuleringsbaserad ruttoptimering kan utformas och föreslå riktlinjer för detta. Arbetet 
inkluderar både själva lagringen och åtkomsten av datan. Fokus för arbetet kommer att 
vara problem från den verkliga världen, snarare än förenklade teoretiska problem. 

3.3 Delsteg och metod 
Nedan beskrivs de delsteg som utgör arbetet och metod för var och en av dessa. 
 
Steg 1 
Genom intervjuer med praktiker inom simuleringsbaserad optimering undersöka vilka 
generella krav som finns på en databas för simuleringsbaserad ruttoptimering. 
 
Steg 2 
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Genom en teoretisk studie utvärdera olika relationsdatabaser och jämföra deras för- och 
nackdelar för att på så sätt identifiera vilken som passar bäst för simuleringsbaserad 
ruttoptimering givet de krav som identifierade i delsteg 1. 
 
Steg 3 
Identifiera ett verkligt ruttoptimeringsproblem där datahantering för simuleringsbaserad 
optimering kan användas som testfall. Identifiera den data som behöver hanteras och 
utifrån detta modellera de entiteter som databasen skall vara baserad på. Modellering av 
entiteter görs med ER-modellering. 
 
Steg 4 
Designa och implementera den databastyp som valts ut i steg 2 för testfallet som 
identifierades i steg 3. Design av databasen sker utifrån det ER-diagram som 
modellerades i steg 3. Implementering av de rutiner som möjliggör hantering av datan 
skrivs i C#. 
 
Steg 5 
Föreslå några generella riktlinjer för hur en databaslösning för simuleringsbaserad 
ruttoptimering kan utformas och implementeras. 
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4. Genomförande 
Detta kapitel redogör för arbetets genomförande, inledningsvis en undersökning av vilka 
generella krav som finns på en databas för simuleringsbaserad ruttoptimering (kapitel 
4.1) och en utvärdering av vanliga databashanterare (kapitel 4.2). Därefter beskrivs det 
praktiska problemet på vilket arbetet grundar sig (kapitel 4.3), och därefter arbetets 
design och implementation (kapitel 4.4). 

4.1 Identifikation av generella krav 
För att undersöka vilka generella krav som finns på en databas för simuleringsbaserad 
ruttoptimering så har en intervju genomförts med tre experter inom områdena simulering 
och optimering. Dessa experter är (1) en simuleringsexpert som bland annat jobbar med 
att bygga komplexa simuleringsmodeller åt Volvo, (2) en optimeringsexpert som jobbar 
med att utveckla optimeringsalgoritmer för simuleringsbaserad optimering, samt (3) en 
systemutvecklare inom simuleringsbaserad optimering. 
 
Intervjun bestod av tre frågor. Den första frågan syftar till att undersöka vilka generella 
krav som bör finnas på en databas, till exempel om databasen skall vara snabb, säker etc. 
Den andra frågan undersöker mer vilka mer specifika egenskaper som är viktiga. Till 
exempel, om det är viktigt att databasen är snabb, avser detta då när man hämtar data 
eller sparar data? Den sista frågan undersöker vilka egenskaper som är mest kritiska för 
en databas vid simuleringsbaserad optimering. 
 
Svaren från intervjun presenteras nedan. 
 

Fråga 1: Vilka generella krav finns på en databas som hanterar data för 
simuleringsbaserad optimering? 
 

• Expert 1: 
Prestanda, snabb åtkomst för data.  
Möjlighet att spara stora mängder data så att alla detaljer kan sparas 
vid en optimering.  
Grafiskt gränssnitt till databasen. Säkerhet från användarperspektiv, 
olika användargrupper med olika rättigheter. 
 

• Expert 2:  
Rimlig licenskostnad, helst ingen licenskostnad alls.  
Prestanda, att databasen kan hantera många komplexa frågor samtidigt. 
Stabilitet, att databasen inte går ner även om belastningen är relativt 
hög. 
 

• Expert 3:  
Generalitet, dvs. att det går att ändra i databasen och anpassa den efter 
olika behov.  
Prestanda med avseende på svarstid för frågor.  
Säkerhet, både med avseende på att databasen inte går ner och med 
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avseende på åtkomstskydd. 
 

Fråga 2: Vilka mer specifika egenskaper är viktiga i en databas som 
hanterar data för simuleringsbaserad optimering? 
 

• Expert 1: 
Möjlighet att ställa komplexa frågor. 
Möjlighet att få ut datan i olika format. 
 

• Expert 2: 
Möjlighet till pålitlig recovery vid en systemkrasch, att köra 
optimeringexperiment tar lång tid och det är katastrof om datan 
försvinner 

• Expert 3: 
Att många anrop kan hanteras på samma gång (ett kluster med 200 
simuleringsagenter som samtidigt använder databasen är inte ovanligt) 
 

Fråga 3: Vilka av dessa egenskaper är mest kritiska? 
 

• Expert 1: 
Prestanda. 
 

• Expert 2: 
Prestanda. 
 

• Expert 3: 
Prestanda. 

 
Från intervjusvaren är det uppenbart att databasens prestanda är mycket viktig. Detta är 
inte så konstigt då det är nödvändigt för att simuleringen och optimeringen skall bli 
effektiv och tidsåtgången reducerad. För att åstadkomma detta krävs att hämtning av data 
går så snabbt som möjligt, då det är hämtningen av datan som kommer att användas just 
då optimeringsprocessen körs. En annan viktig aspekt är uppdateringen av datan då den 
data som används för simuleringsbaserad optimering ofta behöver ändras som en följd av 
dynamiken i det system som optimeras. Vid uppdateringar är kritiskt att datan är 
konsistent och korrekt, och även att databasen är stabil och säker så att datan inte blir 
korrupt. Vidare så måste databasen möjliggöra att spara stora mängder data, så att många 
detaljer kan användas vid optimeringen.  
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4.2 Utvärdering av databaser 
Då MySQL, SQLite och PostgreSQL är gratis har dessa databashanterare prioriterats 
framför de övriga, då rimlig licenskostnad är ett av de generella kraven enligt intervjun i 
föregående stycke. Dessutom kan databaser som Microsoft SQL Server och Oracle 
komma upp i så pass höga licenskostnad att det inte hade varit praktiskt möjligt att 
använda sig av dem i detta arbete. Efter en teoretisk utvärdering valdes SQLite som 
lämplig databas för arbetet; SQLite är lämplig till datahantering för simuleringsbaserad 
optimering främst för den har mycket god prestanda (vilket var det viktigaste kravet 
enligt intervjun i föregående stycke). Ett test har publicerats på SQLites hemsida (SQLite, 
2009). Testet innefattar tre databaser; SQLite, MySQL och PostgreSQL, och jämför hur 
snabb responstid databashanterarna har på vanliga frågor, exempelvis SELECT och 
INSERT.  
 
Testet visar att då 100 stycken SELECT-frågor görs mot en oindexerad tabell är SQLite 
något snabbare än de övriga databashanterarna. Frågan ser ut på följande sätt: 
 
BEGIN;

SELECT count(*), avg(b) FROM t2 WHERE b>=0 AND b<10 00;

SELECT count(*), avg(b) FROM t2 WHERE b> =100 AND b<1100;

...

SELECT count(*), avg(b) FROM t2 WHERE b> =9800 AND b<10800;

SELECT count(*), avg(b)  FROM t2 WHERE b>=9900 AND b<10900;

COMMIT;

 

Och ger resultatet: 
 
DatabasHanterare Responstid i sekunder
PostgreSQL 3.629
MySQL 2.760
SQLite 2.494  
 
Även när det kommer till INSERT-frågor är SQLite snabbare, det kräver dock att 
frågorna görs i en transaktion. När 1000 INSERTs gjordes efter varandra utan att vara i 
en transaktion var SQLite avsevärt långsammare än de andra två databaserna:  
 
DatabasHanterare Responstid i sekunder
PostgreSQL 4.373
MySQL 0.114
SQLite 13.061  
 
Anledningen till detta är att SQLite inte har en central server som kan koordinera 
åtkomsten till databasen. Databashanteraren behöver därför öppna och stänga 
databasfilen mellan varje enskild fråga, vilket ger extra overhead.  
Följande siffror är tiden det tog för databaserna att göra 2500 INSERTs i en transaktion: 
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DatabasHanterare Responstid i sekunder
PostgreSQL 4.900
MySQL 2.184
SQLite 0.914  
 
Om frågorna kapslas in i en atomär transaktion blir SQLite alltså betydligt snabbare då 
databashanteraren inte längre behöver öppna och stänga databasfilen mellan varje enskild 
INSERT. 
 
SQLite har även andra fördelar, bland annat är det gratis. SQLite har readers/writers lås 
på databas filen, vilket innebär att så länge som bara läsningar görs mot databasen så är 
antalet agenter som använder databasen obegränsat. Ska skrivningar ske mot databasen 
kan dock bara en användare göra det i taget. 

4.3 Praktiskt problem 
Det praktiska problemet som valts består av datahantering vid simulering och optimering 
av sophämtning. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) sköter tömning av containrar i 
bland annat Skövdes kommun, där de ansvarar för ungefär 180 sopcontainrar. Tömningen 
av dessa containrar skall simuleras som rutter för att sedan kunna optimeras med 
avseende på tid och effektivitet, vilket innebär att en omfattande datahantering.  
 
I dagsläget kör AÖS sina rutter som ”buss-verksamhet”, dvs. att de har ett fast schema 
som säger i vilken ordning och när containrar skall tömmas. Detta medför att tömningen 
av containrar är ineffektiv, då det bland annat innebär att containrar töms även om de 
bara är halvfulla. Målet för AÖS är att istället går över till ”taxi-verksamhet”, dvs. bara 
tömma de containrar som är i behov av att tömmas för tillfället. Containrar skall även ha 
restriktioner som säger när en container inte får tömmas. Till exempel bör containrar som 
är placerade vid restauranger inte tömmas under lunchtid då det är mycket folk där vilket 
försvårar tömmningsprocessen. Ytterligare exempel är containrar på skolgårdar som av 
säkerhetsskäl inte bör tömmas under tider då elever har rast. 
 
För att simuleringen av sophämtningsrutterna skall vara möjlig krävs att data om 
containrars position och vägnät finns tillgänglig, då rutterna simuleras utifrån detta. Detta 
innebär att någon form av graf måste finnas tillgänglig i databasen som anger avstånd och 
hur lång tid det tar att åka mellan containrarna. Då programmet skall simulera så kallad 
taxi-verksamhet måste information om hur fulla containrar är, samt deras volym finnas 
tillgänglig. Vidare så måste information om vilken soptyp containern innehåller finnas 
tillgänglig då simuleringen måste koordinera containrar med olika soptyper. Sopbilar får 
nämligen inte blanda olika soptyper, till exempel skall brännbart material tömmas på 
värmeverket och komposterbart avfall skall tömmas på soptippen. Även andra 
restriktioner måste tas i beaktande då rutten simuleras såsom förbjudna tömningstider och 
information om detta är därför nödvändigt. När tömning sker med så kallad taxi-
verksamhet kan det ta lång tid innan en container blir tömd, eftersom optimeringen bara 
vill tömma den när den anses vara tillräckligt full. En container får dock inte stå med 
sopor hur länge som helst då det kan framkalla bland annat lukt och ohyra. Därför måste 
det finnas en tidsbegränsning på hur länge en container får stå utan att bli tömd, även om 
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den bara är halvfull. Alltså måste data som talar om när en container senast blivit tömd 
måste finnas med i databasen. 
 
När optimeringsprogrammet har skapat en rutt skall denna sparas i databasen så att den 
kan hämtas vid ett senare tillfälle. Rutten skall då bestå av vilka containrar som ska 
tömmas, och i vilken ordning detta ska göras. Själva optimeringen sker genom att 
användaren trycker på en startknapp och sedan erhåller en optimerad rutt. Eftersom 
optimeringsalgoritmen är avancerad och tidskrävande kan denna process ta flera minuter. 
Då optimeringsalgoritmen använder sig av datan i databasen under optimeringen bör 
hämtningen av datan effektiviseras så mycket som möjligt för att reducera tidsåtgången. 
Detta skall göras dels genom att bara hämta den data som är nödvändig och dels genom 
att försöka minska overhead genom att använda transaktioner, dvs. göra hämtningarna 
atomära, där det är möjligt. Hämtningen skall även effektiviseras genom att förbereda 
datan så mycket som möjligt före optimeringen. Till exempel bör uppdateringen av 
grafen ske när användaren lägger till en ny container, alltså inte under själva 
optimeringsprocessen.  

4.4 Design och implementation 
Detta kapitel beskriver modellering (delkapitel 4.4.1) av databasen och gränssnitt, dels 
mot optimeraren/simuleraren (delkapitel 4.4.2) och dels mot användaren (delkapitel 
4.4.3). 

4.4.1 Modellering 
Utifrån egenskaperna hos det praktiska problem som beskrevs i föregående delkapitel så 
har ER-diagram utformats. Av platsskäl visas först ett övergripande diagram över de 
entiteter som finns utan deras attribut (Figur 12). Entiteterna och deras attribut beskrivs 
sedan mer ingående var för sig. 
 



 

18 

Location

Container

Restriction

Customer

ContainerType Is

GarbageType

CollectionInter
vall

District

Period

Has

Contains

Has

Rents

Belongs to

Has

CollectionDayHas

SensorHas

Connected to

Route

Belongs to

Vehicle

Has

Has

Has

Manager Manages

Recieves

ColorHas

M

N

N

1

1

1

1N

1

N
M

N

M

1

1

NN

1

N

M

N

1

N

1

N

M

N

1

N

1

1

1

1

N

 
Figur 12. Den övergripande relationen mellan de olika entiteterna. 
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Entiteten Location representerar en fysisk plats som kommer att användas av 
simuleringsprogrammet. Som kan ses i Figur 13 har Location en position i form av latitud 
och longitud samt en adress kopplad till sig i form av gatuadress, postkod och stad. 
Utöver detta har även Location attributen note , timeReq  och alias . Attributet note  
är en beskrivande text om den specifika platsen. Attributet timeReq  anger, för 
simulatorns skull, hur lång tid det tar att besöka platsen. Alias  är ett beskrivande namn 
för platsen.   
 

LocationlocID

latitude longitude

streetAdre
ss

zipCode

city

notetimeReqalias

 
Figur 13. Attributen för Location. 
 
Enligt Figur 12 ärver entiteten Container från Location. Detta innebär att varje container 
är en Location, dvs. en plats som har en position och adress etc. Utöver detta har en 
container ytterligare attribut som kan ses i Figur 14. Attributet growthRate  anger med 
vilken genomsnitslig hastighet containern fylls på, och currentLevel  säger hur full 
containern är i nuläget. DisposalRequired  anger om containern behöver tömmas 
eller inte. Attributet status  har tre lägen som anger om containern är aktiv, inaktiv eller 
borttagen. En container ska inte tas bort ur databasen, utan endast markeras som 
”borttagen”. Skälet till detta är att rutter ska sparas i en historik där användaren av 
systemet ska ha möjlighet att utvärdera och jämföra gamla rutter. Om containrar tas bort 
har databasens integritet brutits och databasen är inte längre konsistent. 
Till en container kan ett mätinstrument vara kopplat. Mätinstrumentet mäter med hjälp av 
ekolod fyllnadsgraden i en container, och en exaktare fyllnadsgrad kan därför fås fram 
istället för att använda sig av growthRate,  som bara anger en genomsnitslig 
fyllnadsökning. Fyllnadsgraden från mätinstrumenten sparas i entiteten Sensor, och en 
sensor kan kopplas till en container. 
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Figur 14. Attributen för Container. 
 
Många-till-många sambandet som Location har till sig själv representerar en riktad graf 
mellan alla platser, dvs. en alla-till-alla koppling mellan plasterna som säger hur långt det 
är mellan dessa platser samt hur lång tid det tar att åka mellan platserna, som kan ses i 
Figur 15. Att grafen är riktad innebär att det finns två vägar mellan varje plats, då det 
bland annat kan finnas enkelriktade vägar mellan platserna. Avståndet och tiden från 
plats A till plats B är alltså inte nödvändigtvis detsamma som från plats B till plats A. 
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Figur 15. Många-till-många samband mellan Locations. 
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Entiteten Route (  
Figur 16) identifieras med det datum då den är skapad, tillsammans med det distrikt och 
det fordon rutten är kopplad till. Vidare finns attribut där den beräknade sträckan och 
tiden för rutten sparas. Även beräknad sopvikt sparas. Dessa variabler beräknas av 
simulatorn baserat på containrars uppskattade fyllnadsgrad, hur lång tid de tar att tömma, 
samt information om kommunens vägnät.  
 
 
 

 
Figur 16. Attributen för entiteten Route. 
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En rutt består av ett antal containrar placerade i den ordning de skall tömmas, samt de 
tömmningsplatser där avfallet ska tömmas, exempelvis värmeverk och soptipp. Detta 
görs möjligt med många-till-många förhållandet mellan entiteterna Location och Route. 
Ordningen på de platser som besöks i rutten avgörs av attributet timeVisited . 

 
Figur 17.  Många-till-många förhållandet mellan Location och Route. 
 
Distrikt används till att gruppera containrar. Containrar kan exempelvis grupperas efter 
avfallstyp eller containertyp. Som kan ses i Figur 12 tillhör både containrar och rutter ett 
distrikt. Detta medför att containrar som ingår i en specifik rutt tillhör samma distrikt. Ett 
distrikt identifieras med ett unikt ID, men har även ett namn då AÖS vill ha möjligheten 
att kunna namnge distrikten själva.  

 
Figur 18.  Attributen för District. 
 
Ett distrikt är även kopplat till entiteten Color, som anger vilken färg distriktet har. 
Färgen är till för visa vilket distrikt containrar tillhör i det grafiska gränssnittet. 
 
Till varje distrikt och rutt finns även ett fordon kopplat. Fordonet anger olika variabler 
som används av simulatorn, som visas i Figur 19. MaxWeight  anger hur mycket vikt 
fordonet klarar av. CompressionFactor  säger hur mycket fordonet komprimerar 
avfallet. Med maxWeight , compressionFactor  och volume  kan simulatorn räkna 
ut hur fullt fordonet är och avgöra när det är dags att åka och tömma. Attributet 
velocityFactor  säger hur snabbt fordonet kan åka. 
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Figur 19. Attributen för Vehicle. 
 
Entiteten Restriction definierar de tider då en container inte får tömmas. Detta visas med 
attributen startTime  och endTime  som alltså anger starttiden och sluttiden för 
restriktionen. Kopplingen mellan Restriction och Location är en-till-många, dvs. en 
Location kan ha flera restriktioner. 

 
Figur 20.  Entiteten Restriction. 
 
Entiteten GarbageType representerar en soptyp, exempelvis brännbart eller 
komposterbart avfall. Vidare finns två attribut som används av simulatorn. Attributet 
density  anger den vilken densitet avfallet har. CompressionRate  anger hur mycket 
avfallet kan komprimeras i sopbilen. 
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Figur 21.  Attributen för GarbageType. 
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Många-till-många förhållandet mellan GarbageType och Location i Figur 12 avser att 
koppla ihop tömmningsplatser med en eller flera avfallstyper. Anledningen till att 
relationen är ett många-till-många förhållande är för att en tömningsplats kan ta emot 
flera avfallstyper. Exempelvis tar soptippen emot komposterbart avfall medan 
värmeverket tar emot både hushållsavfall och brännbart grovavfall. Kopplingen avser att 
endast beskriva en relation mellan avfallstyp och tömmningsplats, då GarbageType har 
en egen relation med Container. 
 
Varje container har en storlek som anges av entiteten ContainerType. Containrar har 
vanligen en volym från 33 m  upp till 310 m . Information om storleken på en container är 
viktig för att simuleringen skall bli korrekt, då simulatorn måste veta hur mycket sopor 
som töms.  
 
Ett krav från AÖS var att containrar inte för stå hur länge som helst innan de töms, pga. 
lukt och ohyra etc. I entiteten CollectionIntervall sparas tidsintervall som kan kopplas 
ihop med en container. Dessa intervall säger hur länge en container får stå innan den 
måste tömmas, exempelvis ”en vecka”, ”två veckor” osv. 
 
Vissa containrar är inte aktiva året runt. Det kan tillexempel röra sig om containrar som 
är placerade vid badplatser eller semesterområden. Det är därför nödvändigt att dessa 
containrar kan inaktiveras så att inte simulator och optimerare tar dessa containrar med i 
sina beräkningar under exempelvis vinterhalvåret. I entiteten Period finns därför 
möjlighet att ange en period med startdatum och slutdatum som kopplas till containrar.  
Trots AÖS mål att gå över till taxi-verksamhet måste i dagsläget vissa containrar ändå ha 
en fast tömmningsdag. Detta är löst med entiteten CollectionDay (Figur 22). Tanken är 
att en container skall kunna kopplas ihop med en viss dag, exempelvis ”fredag jämn 
vecka”, eller ”tisdag varje vecka”. En collectionDay identifieras med ett unikt ID, 
dayID . Attributet dayofWeek  talar om vad för slags veckodag det är, till exempel 
identifieras siffran 1 med måndag, siffran 2 med tisdag osv. Attributet weekType  anger 
om det rör sig om jämna veckor, ojämna veckor etc. Slutligen är attributet name en 
beskrivande text för tömmningsdagen, exempelvis ”fredag varje vecka”. 

 
Figur 22. Entiteten CollectionDay och dess attribut. 
 
Av administrativa skäl skall även data om kunder finnas sparade i databasen. En kund 
kan tillexempel efterfråga en extra tömning vid storstädning eller liknande. Varje 
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container har därför en kund kopplad till sig så att AÖS enkelt kan veta vilka containrar 
en viss kund har. Varje container har även en eller flera förvaltare som använder 
containern. Det kan exempelvis röra sig om vaktmästare på skolor etc. Dessa förvaltare 
behöver ofta förvarnas om att en container skall tömmas, det kan tillexempel vara så att 
förvaltaren måste låsa upp grindar etc. för att förenkla tömmningsprocessen. Entiteten 
Manager kopplar ihop dessa förvaltare med en eller flera containrar.  

4.4.3 Gränssnitt mellan databas och optimerare/simu lator 
Gränssnittet mot simulatorn och optimeraren implementerar i första hand metoder för att 
hämta den data som behövs samt en metod för att spara en rutt. Gränssnittets syfte är att 
hantera den kommunikation som sker mellan databasen och övriga komponenter samt att 
översätta databasens relationer till objekt, dvs. att göra datan objektorienterad. Skälet till 
detta är för att det är lättare att arbeta med objekt i ett objektorienterat 
programmeringsspråk som C#, men även för att göra databasen transparent, dvs. 
minimera beroendet mellan databas och optimerare/simulator.  
Flödet av kommunikationen mellan databasen, optimeraren och simulatorn sker enligt 
följande procedur (Figur 23): 
 
1. Optimeraren anropar gränssnittet för att hämta nödvändig data om containrar, fordon, 

distrikt etc. 
2. Så länge som det inte finns en tillräckligt bra rutt: 

2.1. Optimeraren skickar ett förslag på en rutt till simulatorn. 
2.2. Simulatorn anropar gränssnittet som hämtar graf-data från databasen så att 

simulatorn kan utvärdera optimerarens rutt. 
2.3. Simulatorn utvärderar rutten och skickar den till optimeraren. 

3. Optimeraren är klar med en optimerad rutt och sparar den i databasen. 
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Figur 23. Flödesschema över kommunikationen mellan databasen, simulatorn och optimeraren: 
 
I databasen kopplas tabeller ihop med varandra för att visa hur de är relaterade. I 
objektform kan detta ses som att ett objekt innehåller ett eller flera andra objekt. 
Exempelvis innehåller objektet Container andra objekt så som ContainerType, 
GarbageType, CollectionIntervall, CollectionDay, District och Customer. Objektet 
Container består alltså, utöver den data som har hämtats från tabellerna Location och 
Container, även av data från de tabeller som relaterar till tabellen Container. 
Gränssnittet hämtar data från databasen med fördefinierade SQL-frågor.  
För att visa hur översättningen från relationer till objekt går till används metoden 
GetLocations() som exempel i Kod 1 och Kod 2. Metoden används av optimeraren för att 
hämta alla Locations från databasen, dvs. metoden returnerar en lista med Locations. Då 
en Location kan ha restriktioner hämtas först alla restriktioner från databasen, se Kod 1.  
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List<Location> GetLocations()

{

//Hämta alla restriktioner från databasen

SQLCommand command = "SELECT startTime, endTime, locID FROM Restrictions";

SQLReader reader = command.ExecuteReader();

//skapa en lista som tar restriktioner

List<Restriction> restrictionList;

//för varje restriction i reader, lägg till restriktionen i listan

while(reader.hasRows)

{

Restriction r = reader.GetRow();

restrictionList.Add(r);

}  
Kod 1. Restriktioner hämtas från databasen och sparas till objektform. 
 
Efter att restriktioner är inlästa till en lista hämtas på samma sätt alla Locations från 
databasen, se Kod 2. När varje Location-objekt skapas utifrån den hämtade datan jämförs 
dess ID med det relaterade ID:t i varje restriktion, och om de stämmer överens läggs 
denna restriktion till Location-objektet. Varje Location-objekt läggs till i en lista som 
slutligen returneras av metoden.  
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//Hämta alla Locations från databasen

command = "SELECT locID, latitude, longitude, streetAdress, zipCode, city, 

note, timeReq, alias FROM Location";

reader = command.ExecuteReader();

//skapa en lista som tar Locations

List<Location> locationList;

//för varje Location i reader, lägg den i listan

while(reader.hasRows)

{

Location l = reader.GetRow();

foreach (Restriction r in restrictionList)

{

if (r.ID == l.ID)

{

l.Restrictions.Add(r);

}

}

locationList.Add(l);

}

return locationList;

}

 

Kod 2. Locations hämtas från databasen och sparas till objektform. Till Locationobjekten sparas 
även de tillhörande restriktionerna. 
 
Rutter sparas till databasen med metoden StoreRoute(). Metoden tar emot ett objekt av 
typen Route. Objektet Route innehåller information om datum, distrikt, fordon, hur lång 
rutten är, hur lång tid den tar att köra samt en lista med ordande Location-object. Detta 
motsvaras i databasen av tabellerna Route och LocRoute, och det är alltså till dessa 
tabeller datan sparas ner. Kod 3 visar frågan som sparar en ny rutt i databasen med 
tillhörande distrikt, fordon etc. Variablerna med @-tecknet i Kod 3 och Kod 4 innebär att 
de är parametrar som används av programmeringsspråket och ersätts med data från 
variabler i objektet.  
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INSERT INTO Route

districtID, vehicleID, routeDate, 

calculatedTime, actualTime, calculatedWeight, 

actualWeight, calculatedDistance, actualDistance, confirmed

VALUES 

@districtID, @vehicleID, @routeDate,

@calculatedTime, @actualTime, @calculatedWeight,

@actualWeight, @calculatedDistance, @actualDistance, @confirmed;

 

 
Kod 3. SQL-fråga som lägger till en ny rutt i tabellen Route. 
 
En rutt identifieras med ett distrikt och ett fordon, samt det datum rutten körs. Tabellen 
Route har alltså en sammansatt nyckel bestående av districtID, vehicleID och routeDate. 
Tabellen Route säger bland annat hur lång rutten är och hur lång tid den tar att köra, men 
den säger inte vilka platser som besöks i rutten. Eftersom relationen mellan Location och 
Route är ett många-till-många förhållande, kopplas en Location ihop med en rutt i en 
egen tabell, LocRoute. Kod 4 visar frågan som sparar en rad i tabellen LocRoute som 
säger vilken Location som ingår i vilken rutt, samt vilken ordning den har i rutten. 
Eftersom en rutt identifieras med distrikt, fordon och datum måste dessa kolumner ingå i 
tabellen för att kunna koppla ihop en Location med en rutt. 
 
INSERT INTO LocRoute 

locID, districtID, vehicleID, routeDate, timeVisited

VALUES

           @locID, @districtID, @vehicleID, @routeDate, @timeVisited;

 

 
Kod 4. SQL-fråga som kopplar ihop en container med en rutt. 
 
Frågorna i Kod 3 och Kod 4 gör i en atomär transaktion. Frågan i Kod 4 görs även för 
varje Location som finns i rutt-objektet. Transaktioner och itereringen sker enligt Kod 5. 
 
BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO Route...

foreach location in route

   INSERT INTO LocRoute...

COMMIT;

 

 
Kod 5.  Pseudokod för transaktion som sparar en rutt i databasen. 
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4.4.4 Användargränssnitt 
För att möjliggöra hantering av datan har ett webbaserat gränssnitt implementerats. 
Användaren kan med hjälp av gränssnittet lägga till och ändra data för containrar, fordon, 
distrikt, kunder etc. Gränssnittet tillåter även användaren att starta optimeringsprocessen 
och få ut en rutt som sedan visas på en karta. 
För att lägga till en ny container i databasen används ett formulär där användaren matar 
in data. Formuläret skickas sedan till servern som sparar ner datan i databasen. När en 
container läggs till i databasen uppdateras även grafen med den nya informationen om 
containern. Uppdateringen av grafen går till så att avstånd och tid från den nya containern 
till alla andra existerande containrar hämtas och läggs till i tabellen Graph. 
Uppdateringen av grafen är ganska krävande och ta flera minuter. Varje container skall 
kopplas ihop med alla andra containrar vilket gör algoritmen mer krävande ju mer 
containrar som finns i systemet. Anledningen till att uppdatera grafen när användaren 
lägger till en ny container är för att ha grafen förberedd så att simulatorn på ett effektivt 
sätt kan hämta data om grafen nästa gång en optimering sker. 
 
Användaren har även möjlighet att gå tillbaka till tidigare skapade containrar och ändra 
dess data. Nedan visas en skärmdump på hur användaren har möjlighet att ändra data på 
en container (Figur 24). 
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Figur 24. Screenshot från användargränsnittet. 
 
Gränssnittet hämtar och fyller automatiskt i formuläret med containerns data. När 
användaren trycker på knappen Spara ersätts de existerande raderna i databasen med den 
uppdaterade datan, vilket innebär att bland annat både Location och Container 
uppdateras. Frågorna som uppdaterar dessa tabeller är sammansatta i en atomär 
transaktion enligt nedan. Då uppdateringen till databasen är atomär innebär detta att båda 
tabeller uppdateras, eller ingen alls, vilket hjälper till att bevara databasens konsistens. 
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BEGIN TRANSACTION;

UPDATE Location SET

[latitude]=@latitude, [longitude]=@longitude

            [streetAdress]=@streetAdress, [zipCode]=@zipCode, [city]=@city,

            [note]=@note, [timeReq]=@timeReq, [alias]=@alias

            WHERE [locID] = @locID;

UPDATE [Container] SET 

            growthRate = @growthRate, contTypeID = @contTypeID, 

            garbageTypeID = @garbageTypeID, intervallID = @intervallID, districtID = @districtID, 

            custID = @custID, disposalRequired = @disposalRequired, 

            sensorID = @sensorID, periodID = @periodID, 

collectionDayID = @collectionDayID, status = @status 

            WHERE locID = @locID; 

COMMIT;  
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5 Slutsatser och framtida arbete 

5.1 Sammanfattning 
Detta arbete har undersökt datahantering för simuleringsbaserad ruttoptimering genom en 
databaslösning. Arbetet har innefattat både lagring och åtkomst av data. Grunden för 
arbetet har varit ett praktiskt ruttoptimeringsproblem som handlar om tömning av 
sopcontainrar. Tömningen av containrarna simuleras som rutter för att sedan kunna 
optimeras med avseende på tid och effektivitet, och för att åstadkomma detta måste en 
stor mängd data hanteras. Som exempel kan nämnas att en fullständig graf måste finnas 
tillgänglig i databasen som definierar vägnätet mellan alla containrar som måste sparas 
med tillhörande information såsom körtid och avstånd. 
 
Design och modellering av databasen var en stor del av arbetet, dvs. att identifiera 
entiteter och relationer mellan dessa. Modelleringen gjordes utifrån en 
problembeskrivning som tillhandahölls muntligt av domänexperter i samarbete med 
programmerare som arbetade med att bygga simulerings- och 
optimeringskomponenterna. Databasen har designats så att den tillhandahåller data till två 
komponenter, en simulator och en optimerare. Även om databasen oundvikligen är 
anpassad för det specifika problemet som användes för arbetet så har intentionen varit att 
göra den så generell som möjligt så att den kan återanvändas för ett liknande problem, 
exempelvis ett utökande av systemet så att vanliga hushållssopkärl kan hanteras. 
 
Valet av databashanterare för implementationen av databasen grundade sig dels i 
egenskaper hos själva problemet och dels i en intervju med experter inom 
simuleringsbaserad optimering. Det som framkom var att prestanda var den viktigaste 
egenskapen hos en databas för simuleringsbaserad ruttoptimering. Utvärderingen har 
visat att SQLite är den databashanterare som, under vissa förutsättningar, har bäst 
prestanda och denna därför för arbetet. De förutsättningar som avses är bland annat att 
frågor skall kapslas in i atomära transaktioner där det är möjligt. SQLite är även gratis, 
vilken är en fördel om databasen ska användas av mindre företag eller i forskning. 
 
För att simuleraren och optimeraren skall kunna komma åt datan på ett smidigt sätt har ett 
gränssnitt mellan dessa komponenter och databasen implementerats. Gränssnittet gör 
databasen transparent för komponenterna, dvs. komponenterna anropar metoder som 
returnerar objekt istället för relationsdata. Syftet med gränssnittet är alltså inte bara att 
tillhandahålla data, utan även att översätta datan från relationer till objekt. Detta är ur 
utvecklingssynpunkt positivt då komponenterna inte blir lika beroende av databasens 
utformning, vilket frågespråk som används, etc. 
För hantering av databasen ur ett användarperspektiv så har ett webgränssnitt skapats. 
Detta gränssnitt tillåter användaren att lägga till och ändra informationen i databasen 
(exempelvis containrar eller fordon) utan att någon kunskap om frågespråk är nödvändig. 
 
Det praktiska resultatet av arbetet består följaktligen av ett webgränssnitt där AÖS har 
möjlighet att dels hantera den data som innefattas av systemet, dvs. lägga till samt ändra 
information om containrar, fordon etc. AÖS kan även utifrån webgränssnittet starta 
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optimeringsprocessen för att på så sätt få ut en optimerad rutt som sedan visas på en 
karta. Under optimeringsprocessen kan optimeraren och simulatorn på ett effektivt sätt 
hämta data från databasen med hjälp av de metoder som skapats. Systemet har tillräckligt 
många funktioner och är så pass komplett att AÖS kan börja testa systemet skarpt för att 
sedan göra en utvärdering. I nuläget kan en rutt skapas och optimeras på bara ett par 
minuter. 
 
Att hantera data för containrar är väldigt smidigt i webgränssnittet. Som visas i Figur 25 
kan användaren enkelt klicka på containrar på kartan och på så sätt få fram information 
om just den containern. Vidare kan användaren välja att få en mer detaljerad överblick 
över containern genom att klicka på knappen ”Ändra eller ta bort container”. Detta tar 
användaren till formuläret där all data som rör containern kan hanteras. 
  

 
Figur 25. Containrar på kartan. 
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5.2 Diskussion 
Nedan har några punkter utformats som är viktiga att tänka på när en databas och dess 
tillhörande gränssnitt skall utformas för simuleringsbaserad ruttoptimering: 
 

• Databasen bör designas på ett sätt så att endast den data som är relevant för 
ögonblicket kan hämtas på ett effektivt sätt. Detta innebär att databasen bör vara 
normaliserad på ett bra sätt. Som exempel är tabellen Restrictions utformad så att 
den är indexerad med de Location-id:n som den relaterar till vilket gör det 
effektivt när man vill hämta restriktioner för en viss plats. 

• En snabb och effektiv databashanterare bör väljas för ändamålet. 
• Det behövs ett databasgränssnitt som kan översätta relationer i databasen till 

datatyper som kan förstås och användas av komponenter i systemet. Exempelvis 
kan databasens relationer översättas till objekt om optimeraren och simuleraren är 
kodade i ett objektorienterat språk. Gränssnittet mot databasen bör även 
tillhandahålla sådan funktionalitet att databasen blir transparent för övriga 
komponenter i systemet. Simulerare och optimerare ska till exempel bara arbeta 
med objekt eller liknande datatyper. Detta gör att databasen enklare kan designas 
om eller bytas ut, utan att optimerare och simulator behöver byggas om. 

• När det gäller användargränssnittet är det viktigt att tänka på säkerheten med 
avseende på hur data sparas och uppdateras. Funktionaliteten bör vara byggd på 
så sätt att data sparas ner på ett korrekt sätt i databasen. Detta medför att 
användargränssnittet bör vara enkelt att använda, vilket kan vara problematiskt då 
det är mycket data som skall hanteras. Med ett enkelt användargränssnitt menas 
här att användaren tydligt ska veta vad det är för information som sparas och hur 
denna information används, just för att minska risken för att data sparas på ett 
felaktigt sätt. För att datan skall sparas korrekt bör man även sträva efter att göra 
uppdateringar och insättningar i databasen atomära, för att undvika motsägelser 
etc. i databasen vid en eventuell systemkrasch eller liknande. 

• Modellering av databasen bör ske med nära samarbete med modelleringen av de 
komponenter som kommer att använda sig av datan. Förslagsvis bör modellering 
av databas och dataklasser gå hand i hand, dels för att relationer i databasen ska 
avspegla de objekt som komponenterna i systemet arbetar med, och dels för att 
det blir lättare att utforma databasgränssnittet mellan dessa. 

 

5.3 Framtida arbete 
När det gäller framtida förbättringar är en viktig aspekt att datahanteringen kan göras mer 
driftsäker. SQLite har inte något inbyggt stöd för referensintegritet, dvs. det kan vara så 
att en främmande nyckel refererar till en rad i en tabell som inte finns. Ett sådant problem 
kan exempelvis uppstå om användaren tar bort en rad ur en tabell men glömmer att ta 
bort en rad i en annan tabell som refererar till denna. Det kan noteras att detta inte är ett 
faktiskt problem för den problemdomän som studerats i detta arbete då möjligheten att ta 
bort data ur databasen inte finns som en följd av att användarna vill kunna gå tillbaka och 
titta på gamla rutter. För en annan problemdomän som inte har detta krav kan det dock bli 



 

36 

problem med inkonsistens i databasen. Att skapa någon slags manager som undersöker 
om det finns motsägelser och andra fel i databasen kan därför vara nödvändigt. 
 
När en ny container sparas i databasen måste grafen uppdateras då alla containrar skall ha 
kopplingar mellan varandra. Information om kopplingar mellan containrar i vägnätet 
hämtas från Google Maps. Varje gång en ny container läggs till måste alltså väldigt 
många anrop måste göras mot Google. Denna process tar därför väldigt lång tid, upp till 
flera minuter beroende på hur många containrar som finns i databasen. I nuläget är detta 
dock svårt att göra något åt. Alternativet hade varit att ha all information om vägnätet 
sparat i den lokala databasen.  
 
I utformningen av det grafiska gränssnittet rådfrågades i viss utsträckning en 
kognitionsvetare, men när det gäller denna utformning så finns det säkerligen 
förbättringar att göra i framtiden för att öka användarvänligheten. 
 
Vidare kan alltid förbättringar göras då data skall sparas och hämtas i databasen. I nuläget 
fungerar det ändå väldigt bra, men eftersom optimeringen och simuleringen skall gå så 
snabbt som möjligt skadar det aldrig att optimera själva datahanteringen så mycket som 
möjligt. 
 
Då datahantering för simuleringsbaserad optimering är ett väldigt outforskat område finns 
det även framtida arbeten att göra inom ömnet i allmänhet. Exempelvis kan 
undersökningar göras om hur pass lämplig en liknande databashantering är för andra 
typer av simuleringsbaserade optimeringar. Ett exempel kan tänkas vara  
simuleringsbaserad optimering av industriprocesser/tillverkningsprocesser. Andra 
områden kan vara där data skall hämtas och sparas i realtid och har höga krav på 
tidsåtgången. 
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