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Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver skapandet av en simulator som genererar samtalsdata 
liknande den man får från en telefonväxel.  

Examensarbetet har utförs på uppdrag av företaget Nipsoft AB och simulatorn är 
tänkt att används av Nipsoft vid tester och demonstationer av deras ratingsystem för 
telekom. Ett ratingsystem för telekom behandlar samtalsdata från telefonväxlar med 
syfte att bl.a. prissätta telefonsamtal och koppla samtalen till rätt kund. Simulatorn 
kommer att används för att generera indata till ratingsystemet vid tester och demon-
strationer där det inte passar att använda äkta samtalsdata.  

I början av arbetet gjordes en litteraturstudie i simulering som bland annat gav en 
process för hur ett simuleringssystem skapas. Det fortsatta arbetet utfördes till stora 
delar enligt denna process.  

För att simulatorn skulle kunna generera realistisk samtalsdata togs en stor mängd 
statistik fram från äkta telefonsamtal från en av Nipsofts kunder. Statistik togs fram 
för samtalslängd, antal samtal per dygn, dygnsfördelning, destination, telefonnum-
mer per kund, andelen obesvarade samtal och olika typer av fel.  

En modell för simulatorn skapades utifrån Nipsofts krav och den statistik som tagits 
fram. Modellen implementerades i C# och Windows Forms. Den färdiga simulatorn 
testades genom att Nipsofts ratingsystem fick köra igenom ett stort antal samtal ska-
pade av simulatorn. Statistik beräknades och jämfördes med statistiken som tidigare 
tagits fram från äkta samtal. Resultatet blev att samtalen från simulatorn stämmer bra 
överens med äkta data. Även ett prestandatest gjordes och detta visade att simulatorn 
har riktigt bra prestanda.  
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Abstract 
This thesis describes the creation of a simulator for generating phone call data similar 
to the output from a real telephone exchange. 

The thesis was performed for the company Nipsoft AB and the simulator is intended 
to be used by Nipsoft during testing and demonstrations of their telecom rating sys-
tem. A telecom rating system is a system that process data from telephone exchanges 
to determine things like the cost and payer of each call. The simulator will be used to 
generate input to the rating system in cases when it is not suitable to use real call 
data. 

To better understand how to create a realistic simulator a large amount of phone calls 
from one of Nipsoft’s customers has been studied. Statistics for call length, calls per 
day, distribution over the day, destination, phone numbers per customer, number of  
unanswered calls and different kind of error rates has been computed.  

A model for the simulator was created according to Nipsoft’s demands and the com-
puted statistics. The model was implemented in C# and Windows Forms. The simu-
lator was tested by feeding it’s output as input to the Nipsoft rating system. Statistics 
was computed and compared to the statistics previously calculated from real phone 
calls. The result showed that the simulator does produce realistic call data, very simi-
lar to a real telephone exchange. Also a performance test was made and this showed 
that the simulator has excellent performance.  
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  1 

1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet och den uppgift som arbetet 
ska lösa. Det beskriver också kort de avgränsningar som gjorts och de metoder som 
använts. Slutligen finns en läsanvisning och en ordlista över vanligt förekommande 
termer i rapporten.  

1.1 Bakgrund  
Nipsoft AB är ett systemutvecklingsbolag som arbetar med att ta fram affärssystem 
och andra administrativa stödsystem för företag inom främst branscherna telekom 
och energi. Företaget har i dag utvecklat och driftsatt affärssystem för främst små 
och medelstora teleoperatörer i Sverige, Norge och Danmark. Nipsoft AB är baserat i 
Sollefteå och har i dag 14 anställda. 

Nipsoft jobbar nu med att utveckla sitt framtida affärssystem NBS (Nipsoft Business 
System) som i första skedet är tänkt till telekomföretag. En viktig uppgift för NBS är 
att fungera som ett ratingsystem, ett system som behandlar samtalsinformation från 
telefonväxlar för att bland annat kunna prissätta samtalen. Informationen ligger sedan 
till grund för avräkning mellan olika teleoperatörer och som underlag för fakturering 
av konsumenter. 

1.2 Problembeskrivning 
Vid utveckling och tester av ratingsystem för telekom så behövs testdata. I dag an-
vänds äkta data från det fysiska telenätet, vilket inte alltid är lämpligt. Man vill ofta 
testa systemet med en specifik typ av data eller testa olika specialfall. Då skulle det 
vara bättre om man hade ett system som kan simulera fram testdata med avseende på 
de olika parametrarna som ska testas. Ett sådant simuleringssystem skulle också 
kunna användas vid demonstrationer av ratingsystemet. 

1.3 Uppgift 
Uppgiften med examensarbetet är att utveckla en första version av ett system för att 
simulera ett telesystem. Simuleringen ska koncentreras på de samtal som görs i sy-
stemet och deras egenskaper. Samtalen ska efterlikna verkliga samtal i så stor ut-
sträckning som möjligt. Utdata från systemet ska vara datafiler av samma typ som 
kommer från en telefonväxel.  

Systemet måste även kunna generera och föra in viss data i NBS databaser för att 
NBS ska kunna behandla samtalen. Bland annat måste systemet kunna generera kun-
der och föra in dessa i NBS kunddatabas. 

Programmet är tänkt att användas i följande syften: 

• Testverktyg vid framtagandet av nya tjänster i NBS. 
• Testverktyg vid utveckling av nya versioner av NBS. 
• Demonstrationer av NBS för nya och befintliga kunder. 

Målet med examensarbetet är också att testa och utvärdera det utvecklade simule-
ringssystemet. Slutligen bör även förslag på förbättringar ges. 
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1.4 Avgränsningar 
Här presenteras de avgränsningar som gjordes för simuleringssystemet. För en mer 
detaljerad diskussion över dessa se kapitel 4 och 5. 

1.4.1 Fasta kunder 
Den samtalsdata som har funnits tillgänglig har främst kommit från kunder med fasta 
telefoner. Därför kommer simulatorn bara ha stöd för fasta kunder. Vill man i ett 
senare skede lägga till mobilkunder bör inte detta innebära några större problem. Se 
även avsnitt 4.4. 

1.4.2 Enkelt nät med en växel 
För att inte arbetet ska bli allt för omfattande så kommer simulatorn bara generera 
utdata från en växel. Simuleringen kommer att koncentreras på denna växel. Hur det 
övriga telesystemet ser ut och hur samtalen kopplas i detta kommer inte att behand-
las. Se även avsnitt 5.1. 

1.4.3 Vardag, lördag och söndag 
Statistiken som togs fram från äkta samtalsdata i kapitel 4 visade att vissa stokastiska 
variabler varierar mellan olika veckodagar. De skiljer dock bara marginellt mellan 
olika vardagar. De stora skillnaderna ser man mellan vardag, lördag och söndag. Jag 
har därför valt att låta de stokastiska variablerna ha stöd för olika värden på vardagar, 
lördagar och söndagar. Olika värden på enskilda vardagar stöds inte. Se även avsnitt 
5.4. 

1.4.4 Alla kunder kan ringa samtal 
Jag har valt att låta alla kunder i systemet kunna ringa samtal med samtliga telefon-
nummer som tillhör kunden. Detta är inte helt realistiskt eftersom det i verkligheten 
kan finnas kunder i systemet som inte ringer samtal och telefonnummer som inte 
används. Jag valde att göra den här förenklingen eftersom det är lättare att ta fram 
tillförlitlig statistik för aktiva kunder och aktiva telefonnummer. Se avsnitt 4.5, 4.11 
och 5.6. 

1.5 Metod 
Detta avsnitt beskriver hur de olika stegen i examensarbetet genomfördes och över-
siktligt vilka metoder och källor som användes. 

1.5.1 Utbildning i telesystem och NBS 
Jag inledde arbetet med en grundläggande utbildning i telesystem och Nipsofts  
affärssystem NBS. Materialet för detta tillhandahölls av Nipsoft [1][2]. En samman-
fattning över detta finns i kapitel 2 Teknisk omgivning. 

1.5.2 Litteraturstudie i simulering 
Eftersom jag inte hade läst särskilt mycket om simulering tidigare så var litteratur-
studien i simulering en viktig del i examensarbetet. Jag sökte information på biblio-
tek och på Internet och använde mig av främst två källor: Boken Modellbygge och 
simulering av Lennart Ljung och Torkel Glad [5] samt dokument från Winter Simu-
lation Conference (1998-2006) [10-16]. Jag valde dessa källor eftersom jag tyckte de 
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gav en bra övergripande bild över hur man kan utföra en simulering. Jag anser också 
att båda källorna är tillförlitliga. Resultatet av litteraturstudien finns i kapitel 3 All-
mänt om simulering. De kunskaper jag fick användes sedan som grund för det fort-
satta arbetet.  

I avsnitt 3.4 presenteras ett förslag på en process för att skapa en simulering. Jag 
följde till stora delar denna process under det fortsatta arbetet.  

1.5.3 Underlagsdata och statistik 
Underlagsdata i form av samtalsdata och kunddata fanns redan tillgängligt på Nipsoft 
i stora mängder. Jag har därför inte behövt samla in någon ny data till simuleringen.  
Det jag gjorde var att behandla existerade underlagsdata och ta fram olika former av 
beskrivande statistik för den. Jag valde att använda tre månader med samtal från en 
av Nipsofts största kunder. Detta gav över 240 miljoner samtal vilket jag bedömde 
var mer än väl för att få fram bra statistik. 

När jag tog fram statistik och fördelningar använde jag förutom mina tidigare mate-
matiska kunskaper boken Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar av 
Gunnar Blom [6] och Statistiska modeller inom datateknik av Mikael Möller [7].  

Detta var en arbetskrävande del av examensarbetet som tog mycket tid. Jag använde 
mig av SQL frågor mot NBS databaserna för att ta fram data, Microsoft Excel för 
viss fortsatt databehandling och för att rita diagram, och ett kurvanpassningsprogram 
för att försöka hitta passande fördelningar. Det var svårt att hitta passade fördelningar 
och det slutade med att jag insåg att samtalen inte följde några enkla fördelningar.  

Underlagsdata och statistiken som jag tagit fram beskrivs vidare i kapitel 4. 

1.5.4 Modell och implementation 
En idé till hur modellen för simulatorn skulle se ut fanns redan under förstudien till 
examensarbetet. Jag förfinade sedan modellen under arbetets gång. Jag gjorde för-
enklingar av den efter litteraturstudien i simulering och modifieringar av den efter att 
jag tagit fram statistiken.  

När jag hade en modell som jag var nöjd med började jag med implementationen. Jag 
använde C# med Windows Forms som GUI paket. Systemdesignen bygger på MVC 
(Model-View-Controller) mönstret. 

Jag utförde tester löpande under implementationen och fixade fel som jag upptäckte. 
En del testresultat visade på att modellen inte var tillräckligt bra, vilket medförde 
ytterligare några modifieringar av den. 

Modellen beskrivs mer detaljerat i kapitel 5 och implementationen i kapitel 6. 

1.5.5 Utvärdering och slutsatser 
Simulatorn utvärderades genom ett antal testkörningar med efterföljande statistiska 
jämförelser med äkta samtal. Jag utförde även ett antal prestandatester.  
Testerna beskrivs i kapitel 7 och slutsatserna finns i kapitel 8. 
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1.5.6 Framtida utveckling 
Idéer på förbättringar och framtida utveckling har jag skrivit ned löpande under arbe-
tets gång. De finns sammanfattade i kapitel 9. 

1.5.7 Uppehåll i arbetet 
Det har examensarbetet har tagit betydligt längre tid att genomföra än vad som var 
planerat. Jag började med examensarbetet under hösten 2006 och jobbade med det 
till våren 2007. Då hade jag gjort litteraturstudien i simulering, tagit fram all statistik, 
implementerat en fungerade simulator och skrivit det mesta av kapitel 1-4. Tanken 
var att jag skulle slutföra rapporten under sommaren, men tyvärr blev det inte så. 
Hösten 2007 fick jag fast anställning på Nipsoft och examensarbetet blev liggande. 
Under 2008 genomförde jag några förbättringar av simulatorn och gjorde flera prov-
körningar men gjorde inget på rapporten. Sommaren 2013 tog jag tag i arbetet igen. 
Då upptäckte jag att det fanns stora luckor i min dokumentation över hur jag tagit 
fram statistiken till simulatorn och jag insåg att jag skulle bli tvungen att göra om 
mycket av statistikarbetet. Det blev ett mödosamt arbete och jag upptäckte att det 
fanns en del fel i den gamla statistiken – t.ex. hade jag 2007 kommit fram till att sam-
talslängden är ungefär samma för alla kundtyper, vilket inte alls var korrekt. Jag in-
förde stöd för den nya statistiken och förbättrade simulatorn på en del andra punkter. 
Slutligen gjorde jag nya testkörningar och utvärderade simulatorn. 

1.6 Läsanvisningar 
Kapitel 2 beskriver det Svenska telenätet och Nipsofts affärssystem NBS. Kapitel 3 
är en litteraturstudie i simulering. Personer som redan är insatta i dessa områden bör 
utan problem kunna hoppa över motsvarande avsnitt.  

Kapitel 4 beskriver den statisk som tagits fram och hur det gjordes. Avsnitt 4.6-4.11 
är relativt detaljerade och läsare som främst är intresserade av simulatorn behöver 
inte läsa dem särskilt noggrant.  

Kapitel 5 och 6 beskriver simulatorns modell, hur simulatorn fungerar och hur den är 
implementerad. Avsnitt 6.6 beskriver användargränssnittet och kan användas som en 
enkel manual för simulatorn. 

Kapitel 7 beskriver den testning som har gjorts och kapitel 8 slutsatserna från den. 
Kapitel 8 innehåller också metodkritik.  

Kapitel 9 innehåller förslag på förbättringar av simulatorn och är främst intressant för 
den som funderar på att vidareutveckla simulatorn.  
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1.7 Ordlista 
A-nummer - Uppringande telefonnummer. Det telefonnummer som ringer upp ett 
telefonsamtal.  

B-nummer - Mottagande telefonnummer. Det telefonnummer som tar emot ett sam-
tal. 

C# - Programspråk utvecklat av Microsoft. Program skriva i C# körs normalt i .NET 
ramverket.  

CDR - Call Data Record. Ett informationspost från en telefonväxel om ett samtal. 

CDR-källa - En telefonväxel som producerar CDR-information. 

Kvartil  - Kvartilerna består av tre värden (Q1, Q2 och Q3) som delar en sorterad 
datamängd i fyra lika delar. 25% av alla värden kommer vara mindre än Q1 som vi 
ger namnet den undre kvartilen. 50% kommer vara mindre än Q2 som är samma sak 
som medianen. 75% kommer vara mindre än Q3 som vi ger namnet den övre kvarti-
len. 

Medelvärde - Ett mått på det genomsnittligt värde av en datamängd. Det finns flera 
olika typer av medelvärde, det vanligaste är det aritmetiska medelvärdet. Det aritme-
tiska medelvärdet definieras som summan av alla värden i mängden delat med antal 
värden. 

Medianvärde - Det tal som ligger i mitten i en mängd med tal sorterade i storleks-
ordning.  

Microsoft SQL Server - Relationsdatabas från Microsoft. 

NBS - Nipsoft Business System. Förekommer ofta i namngivningen av i NBS data-
baser och då i formen "nbs". 

NBS Rating Engine - Ratingsystem från Nipsoft. 

.NET - Ramverk för mjukvara utvecklad av Microsoft. 

Rating - (inom telekom) Behandling av samtalsdata med syfte att bl.a. prissätta sam-
talen och koppla samtalen till kunder. 

Ratingsystem - Ett system som utför rating. 

RBS - Föregångaren till NBS. Förekommer ofta i namngivningen av i RBS / NBS 
databaser och då i formen "rbs". 

SQL - Structured Query Language, ett programspråk för att kontrollera relationsda-
tabaser. 

Standardavvikelse - Ett mått på hur mycket värdena i en mängd avviker från me-
delvärdet. 
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2 Teknisk omgivning 
Detta kapitel ger en övergripande bild av den tekniska omgivningen för simulerings-
systemet: det svenska telenätet och Nipsofts affärssystem NBS. Kapitlet bygger på 
dokumenten Svenska telenätet [1] och Översikt av NBS [2] från Nipsoft. 

2.1 Svenska telenätet 
Det Svenska telenätet byggdes upp av det statliga Televerket under 1900-talet. 
Marknaden för telefoni avreglerades 1993 och sedan dessa har även privata operatö-
rer byggt ut nätet med egna växlar och ledningar. Det finns i dag två typer av tele-
operatörer i Sverige: operatörer med eget nät och virtuella operatörer som inte har 
något eget nät. Operatörer med eget nät har minst en växel och kan ha direktansluta 
kunder. De virtuella operatörerna köper kapacitet från de operatörer som har ett nät.  

Den teleoperatör som äger största delen av telenätet i Sverige är TeliaSonera, det 
företag som övertog Televerkets verksamhet 1993. Deras nät brukar kallas för det 
nationella nätet. Alla andra operatörers nät är kopplade till det nationella nätet på ett 
eller flera ställen. 

2.1.1 Det nationella nätets uppbyggnad 
Sverige är uppdelat i 13 så kallade samtrafikområden, t.ex. samtrafikområdet Norr-
köping som innefattar Östergötland, Gotland samt delar av Småland och Söderman-
land [3].  

Varje samtrafikområde har två större telefonväxlar. Dessa kallas regionala telefon-
växlar och benämns FX. I varje samtrafikområde finns också ett antal lokala telefon-
växlar vilka benämn LX.  

Slutkunderna i ett telenät, dvs. de personer och företag som använder telefonerna, 
brukar kallas abonnenter. Varje abonnent är kopplad till en lokal telefonväxel LX.  

Antal LX i ett samtrafikområde beror på hur många abonnenter det finns och hur 
stort området är, totalt finns ca 200 LX i Sverige. Varje LX är kopplat till de båda 
regionala telefonväxlarna. En regional telefonväxel är i sin tur kopplad till alla andra 
regionalväxlar i Sverige. Detta gör telesystemet redundant i den bemärkelsen att det 
fungerar även om en FX går ned i ett samtrafikområde. Se figur 2.1 nedan. 

 

Figur 2.1. Telefonväxlar och kunder (abonnenter) i ett samtrafikområde. 
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2.1.2 Andra teleoperatörer 
De andra teleoperatörerna som har ett eget nät har även en eller flera telefonväxlar. 
Dessa växlar är kopplade till det nationella nätet genom minst en FX. Om operatören 
har många abonnenter och har ett stort eget nät så kan nätet vara anslutet till flera av 
det nationella nätets växlar, både FX och LX. En operatör kan även ha direktanslut-
ningar till andra nät än det nationella.  

2.1.3 Virtuell operatör 
En virtuell operatör är en operatör som helt saknar eget nät. Dessa operatörer köper 
nätkapacitet av andra operatörer. 

2.1.4 Koppling till abonnenten  
De flesta abonnenter är i dag anslutna till TeliaSoneras nät. Om en sådan abonnent är 
kund hos en annan operatör så måste denna operatör betala en avgift till TeliaSonera. 
Om en abonnent är en stor kund, som t.ex. ett stort företag med 100-tals telefon-
nummer, kan det därför löna sig för en operatör att göra en direktanslutning till denna 
abonnent. Då slipper de betala någon avgift till TeliaSonera, men blir och andra sidan 
tvungna att betala utbyggnaden av sitt egna nät och underhållet av anslutningen. 
Kunder som är direktanslutna till en operatör brukar kallas DA-kunder. 

2.1.5 Tjänster mot andra operatörer 
Eftersom olika abonnenter kan ha olika operatörer så måste operatörerna samarbeta 
med varandra för att alla abonnenter ska kunna ringa till varandra. Operatörerna mås-
te alltså utföra olika typer av tjänster åt varandra. Ett exempel på tjänst är ”termine-
ring”, vilket innebär att en operatör A skickar trafik till operatör B.  

2.1.6 Routing 
När en abonnent ringer till en annan abonnent måste samtalet kopplas rätt genom ett 
antal telefonväxlar. Detta kallas för att samtalet routas. I det nationella nätet routas 
samtal på följande sätt: 

• Om en abonnent A ringer till en abonnent B som är kopplad till samma LX går 
samtalet bara upp till LX nivån, det når aldrig FX nivån. 

• Om en abonnent A ringer till en abonnent B inom samma samtrafikområde så 
routas samtalet från LXa till FX till LX b. 

• Om en abonnent A ringer till en abonnent B inom ett annat samtrafikområde så 
routas samtalet från LXa till FXa till FXb till LX b. 

• Om abonnent A är kund hos en annan operatör och inte har någon direktkoppling 
till denna operatörs nät så routas samtalet på följande sätt: 
LXa - FXa - annan operatör - FXb - LXb  
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2.1.7 Nummerplan 
Nummerplanen definierar strukturen på telefonnumren och tillhandahålls i Sverige av 
den statliga myndigheten PTS (Post och Telestyrelsen). Den svenska nummerplanen 
följer den internationella nummerplanen E.164 [4]. Nummerplanen talar om vilken 
operatör som äger telefonnumret och i vilket område och land som abonnenten finns. 
Nummerplanen används för att routa samtalen på ett korrekt sätt.  

2.1.8 Portering 
Abonnenter i Sverige kan numera byta teleoperatör och ändå behålla sitt gamla tele-
fonnummer. Detta innebär att nummerplanen inte längre stämmer för alla nummer. 
För att lösa detta har man gjort det möjligt att portera ett telefonnummer. Detta inne-
bär att telefonnumret flyttas till en annan operatör. Information om porteringar lagras 
i en speciell databas som i administreras av SNPAC (Swedish Number Portability 
Administrative Centre). Ett liknande system finns även i Norge. 

För att ta fram vem som äger ett telefonnummer gör man därför först ett uppslag mot 
SNPACs databas. Om numret finns där används den informationen. Om inte så an-
vänds informationen från nummerplanen. I Sverige görs detta uppslag direkt i tele-
fonväxlarna.  

2.1.9 Samtalsdata 
Växlarna i ett telefonnät producerar en mängd information av olika slag, t.ex. infor-
mation om växelns belastning, status på anslutningar och information om vilka sam-
tal som passerat genom växeln. Informationen om vilka samtal som passerat genom 
växeln kallas Call Data Records, eller förkortat CDR. Det är denna information som 
används av teleoperatören när den ska ta betalt för användningen av sitt nät, både till 
sina abonnenter och till andra operatörer som använt nätet. CDR informationen kan 
också användas för att ta fram statistik över samtalens olika egenskaper. En växel 
som används för att hämta CDR information från brukar kallas CDR-källa. 
 
Behandling av CDR information 
CDR informationen från en växel matas ut i datafiler. Filformatet skiljer sig mellan 
olika växlar, det vanligaste är textformat men det förekommer även binärfiler och 
xml-filer. För att informationen ska kunna användas till fakturering och statistik mås-
te den behandlas vidare och varje samtal kopplas till en kund. Den här behandlingen 
kallas inom telekomvärlden rating och systemen som utför det ratingsystem. Ett ex-
empel på ratingsystem är NBS Rating Engine som är en del av Nipsofts affärssystem 
NBS. 
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2.2 NBS 
Nipsoft Business System, förkortat NBS, är ett generellt affärssystem för företag som 
arbetar med förbrukningstjänster. Med förbrukningstjänst avses en tjänst som skapas 
i samma ögonblick som den konsumeras. Exempel på sådana tjänster är telefoni, 
internet, pay per view TV, energi och vatten. 

I första fasen kommer NBS att stödja tjänster inom telefoni. Funktionalitet för övriga 
typer av tjänster är tänkt att införas efter hand. 

Visionen med telefonidelen är ett heltäckande affärssystem för teleoperatörer som 
arbetar med både fast och mobil telefoni. Systemet ska hantera alla de grundläggande 
komponenter som krävs för att bedriva en effektiv affärsverksamhet inom telekom. 
Den primära målgruppen är skandinaviska telefoniföretag med en kundstock på mel-
lan 20 000 till 500 000 kunder. 

Telefonidelen av NBS är egentligen version fem i en serie av plattformar för telefoni 
där den första utvecklades redan 1997. De två föregående versionerna RBS (version 
fyra) och TBS (version tre) är i dag driftsatta i åtta installationer hos fyra teleoperatö-
rer i Sverige, Norge och Danmark. 

2.2.1 Blockindelning 
NBS delas in i sex block: självbetjäning, kundtjänst, förädling, bransch, ledning & 
styrning samt ramverk. 
 
Självbetjäning 
Denna del gör det möjligt för olika kunder i systemet att via Internet hantera vissa 
funktioner själv. Den funktionalitet som finns beror på kundtypen. För konsumenter 
finns enklare tjänster som att ta fram gamla fakturor, göra adressändring och beställa 
enklare tjänster. Företag har fler tjänster som t.ex. samtalsstatistik och att fördela 
telefonnummer över olika interna avdelningar. Det finns även en del för partners, 
företag som är återförsäljare av operatörens tjänster. Denna del är den mest avance-
rade och innehåller bland annat administration av telefonnummer och hantering av 
egna kunder. 
 
Kundtjänst 
Kundtjänstdelen erbjuder teleoperatörer funktionalitet för att vårda sin relation till 
kunderna. Det finns funktioner för säljstöd som prospekt och avtal, hantering av 
kunddata som namn och adresser samt funktioner för att hantera ekonomiska transak-
tioner mot kunderna. 
 
Bransch 
I detta block återfinns de branschspecifika stödsystem för att hantera den data och 
processer som förekommer inom verksamhetsområdet. För telekom innebär detta 
bland annat administration av telefonnummer, förval, nummerplan, prislistor och 
nätstruktur.  

Detta block är gjort för att lätt kunna bytas ut när NBS får stöd för nya branscher. 
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Förädling 
Detta är hjärtat i NBS. Här behandlas samtalsinformationen från telefonväxlarna för 
att sedan kunna genera fakturor till kunden. Huvuddelen av arbetet sköts av modulen 
NBS Rating Engine. Denna modul läser in CDR-filerna från telefonväxlarna, konver-
terar dem till ett gemensamt format, kopplar samtalen till kunder och prissätter sam-
talen ur såväl kundens som operatörens perspektiv.  

Även detta block kommer att kunna bytas ut när NBS får stöd för andra branscher än 
telekom. 
 
Ledning och styrning 
Detta block innehåller stödsystem för ledning- och styrningsprocesser och består av 
moduler för statistikgenerering, uppföljning och beslutsstöd. 

Statistikmodulen bearbetar information från Rating Engine ytterligare för att ta fram 
olika statistiska data.  

Uppföljningsmodulen innehåller ett antal standardrapporter för uppföljning och kon-
troll av verksamhetens olika processer. Det finns statusrapporter över systemet, vo-
lym och kapacitetsrapporter och olika ekonomiska rapporter. 

Beslutsstödsmodulen innehåller funktioner för att studera olika val och beslut. Här 
återfinns bland annat kostnadsoptimering, kvalitetsoptimering och olika prognoser 
för framtiden. 
 
Ramverk 
Ramverket innehåller gemensamma delar som används inom flera av de övriga 
blocken. Här finns ett system för ärendehantering som är kopplat till kundtjänst och 
självbetjäning. Det finns också ett dokumentationssystem för att ge de användarna av 
systemet information om hur olika processer utförs. Här återfinns även kontrollfunk-
tioner för att förhindra att fel ska uppstå och en detaljerad logg över vad som skett i 
systemet.  

2.2.2 Implementation 
NBS är implementerat i .NET och C#. De grafiska gränssnitten är webapplikationer 
skrivna i ASP.NET. 

I botten på NBS finns ett antal databaser som används för att lagra förädlad samtals-
data och statistik. Här finns också den grundläggande information (som t.ex. num-
merplan, prislistor och kunddata) som behövs för att CDR informationen ska kunna 
behandlas av Rating Engine. Även annan data som t.ex. ärenden lagras i databaser. 
Databaserna som används är av typen Microsoft SQL Server. 

2.2.3 Simulatorsystemet 
Det här examensarbetet är tänkt att komplettera NBS med en ytterligare del, NBS 
Simulator, som ska användas vid testning och demonstation av systemet. Den simu-
lator som ska utvecklas kommer bara att användas med telefonidelen av NBS. Efter-
som simulatorn ska vara en del av NBS så måste den fungera tillsammans med flera 
av de block som nämnts ovan. Mer information om vilka delar som simulatorn ska 
fungera med och hur samarbetet sker finns i avsnitt 6.3. 
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3 Allmänt om simulering 
Detta kapitel beskriver vad simulering är för något, dess användningsområden, vilka 
olika typer av simuleringar som kan göras och hur man genomför ett simuleringspro-
jekt. Kapitlet är baserat på ett flertal källor [5][8-16] som berör simulering. 

3.1 Vad är simulering? 
Intuitivt kan man säga att simulering går ut på att efterlikna verkligheten på ett eller 
annat sätt. För en mer formell definition så behöver vi definiera två andra ord: system 
och modell. 

3.1.1 System 
 

 Definition 1  System 
Ett objekt eller samling med objekt vars egenskaper vi vill studera [5]. 
 

Med denna definition på system så kan i stort sett allt ses som ett system. Exempel på 
system kan vara en elektrisk krets, ett telesystem, en skog, Sveriges ekonomi, jorden, 
en atom och till och med hela universum.  

3.1.2 Modell 
 

 Definition 2  Modell 
En teoretisk konstruktion av ett system1. 
 

En modell består av variabler och en samling regler och samband mellan dessa. Må-
let med en modell är att efterlikna ett system. Exempel på modeller är sambandet 
mellan ström, spänning och resistans i en elektrisk krets, sambandet mellan rovdjur 
och villebråd i en skog och sambandet mellan sträcka, tid och hastighet hos en kropp 
i rörelse. 

Användningsområdet för modeller 
Ofta vill man ta reda på något om ett system. Till exempel kan man vilja veta vad 
strömstyrkan blir vid en viss punkt i en elektrisk krets, eller för solsystemet ta reda 
på när nästa solförmörkelse blir. 

I vissa fall kan man utföra experiment direkt i systemet. Har man en multimeter kan 
man mäta strömstyrkan i sin elektriska krets. I många fall kan man dock inte utföra 
experimenten i verkligheten. Det kan vara för dyrt, för farligt eller så existerar inte 
systemet ännu [5]. Om man då har en modell av systemet så kan man använda denna 
för att utföra experimentet.  

För vissa modeller kan man få reda på svaret genom att matematiskt lösa de ekvatio-
ner som beskriver modellen [5]. Ibland är dock modellens ekvationer så pass avance-
rade att ingen analytisk lösning går att hitta, eller så innehåller modellen något som 
helt omöjliggör en analytisk lösning, t.ex. en stokastisk variabel med en icke standar-

                                                 
1 Mina källor [5][9][10][13] ger alla lite olika definitioner på modell. Jag har valt en definition som jag 
tycker innefattar alla på bästa sätt. 
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diserad fördelning [11]. I detta fall kan man använda sig av simulering för att utföra 
experimentet. 

3.1.3 Simulering 
Vi kan nu definiera simulering på följande sätt: 
 

 Definition 3  Simulering 
Att utföra experiment på en modell av ett system i något syfte2. 
 

Det finns många olika skäl till att utföra simuleringar. De vanligaste är: 

• Man vill testa ett nytt system och dess beteenden innan det finns i verkligheten [8]. 
• Man vill testa nya inställningar på ett befintligt system, ofta med avsikt att opti-

mera systemet på något sätt [10]. 
• Man vill undersöka en hypotes om varför och hur vissa fenomen inträffar i ett 

system [10]. 
• Man vill experimentera med nya och okända situationer [8]. 
• Man vill ta fram data som följer det verkliga systemet men som man samtidigt 

kan anpassa på ett lämpligt sätt utan att ändra i det verkliga systemet. 
• Man vill efterlikna ett system i syfte att utbilda människor i systemets handha-

vande [11], vid demonstationer av systemet, eller ” bara”  för underhållnings skull. 
En flygsimulator är ett exempel som passar in i alla tre syftena: Militären använ-
der flygsimulatorer under utbildningen av stridspiloter. Flygplanstillverkaren kan 
använda dem för att demonstrera egenskaperna hos deras nya flygplan för poten-
tiella kunder. Vanliga människor kör flygsimulatorer på sin hemdator eller spel-
konsol för att det är roligt.  

 
Fördelarna med att använda en simulering istället för att utföra experiment på det 
riktiga systemet är att: 

• Det är oftast billigare att ändra parametrar i en simulering än att göra det i verk-
ligheten [8]. I vissa fall går det inte ens att ändra systemets parametrar, t.ex. om 
en astronom vill undersöka vad som skulle ha hänt med utvecklingen av vårt sol-
system om någon av de ursprungliga variablerna varit annorlunda. 

• Man kan utföra experiment som är farliga för omgivningen eller för systemet 
självt [8]. Exempelvis när man vill undersöka vad som händer vid en härdsmälta i 
ett kärnkraftverk eller undersöka vad som händer vid en krock mellan två bilar. 

• Man kan kontrollera tiden i en simulering. I det verkliga systemet kanske det tar 
flera år innan en viss händelse inträffar. Använder man en simulering så kan man 
snabba upp tiden och snabbt gå fram till den händelse man är intresserad av. Man 
kan på samma sätt också låta tiden gå långsammare för att hinna registrera snab-
ba förlopp som inträffar i ett system [10]. 

Nackdelar 
Det finns även nackdelar med att ersätta tester och experiment i det verkliga systemet 
med en simulering. Den främsta nackdelen med simulering är att den bygger på en 
modell av systemet [8]. Det innebär att korrektheten av simuleringen beror på hur bra 
modellen överensstämmer med det verkliga systemet. Om modellen inte är tillräck-
                                                 
2 Precis som för modell så ger källorna [5][8-10][13] lite olika definitioner på simulering. Jag valde 
därför åter igen en definition som jag tycker innefattar alla på bästa sätt.  
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ligt bra för det syfte man har med simuleringen så kan man få felaktiga resultat, vil-
ket kan få mer eller mindre allvarliga följder. Om modellen var felaktig och man inte 
upptäcker detta under simuleringens gång så kan den nya fabriken drabbas av allvar-
liga köer och den nya bärraketen förvandlas till en ovanligt dyr fyrverkeripjäs. 

En annan nackdel kan vara att det tar tid och kostar pengar att utveckla en simule-
ring. Om man bara tänker utföra ett eller ett par tester och dessa tester kan utföras i 
verkligheten så kan det gå snabbare och i vissa fall även vara billigare att göra expe-
rimenten på det verkliga systemet. 

En viktig förutsättning för att få en tillförlitlig modell är att man har tillräckligt med 
data om det verkliga systemet när man utvecklar modellen. Ett vanligt förekomman-
de problem är att man inte har detta. Ett annat problem kan vara att den data man har 
är felaktig eller att den innehåller något annat än vad man egentligen behöver. Att 
samla ny data kan vara väldigt tidskrävande eller i vissa fall omöjligt [10].  

I de fall där syftet med simuleringen är att lösa ett specifikt problem, t.ex. hur man 
optimerar flödet i en fabrik för maximal vinst, måste man också tänka på att en simu-
lering är en in-ut modell. Resultatet beror på de invärden man givet systemet. Den 
ger inte automatiskt den bästa lösningen, utan är mer ett verktyg för att ta fram denna 
lösning med. Det krävs ofta många körningar av simuleringen och förnuftigt valda 
inparametrar för att den optimala lösningen ska nås [10]. 

3.2 Klassificering av modeller 
Som nämndes i föregående avsnitt är modellen den grundläggande byggstenen i en 
simulering. Att välja rätt modell är det absolut viktigaste för att simuleringen ska 
efterlikna det verkliga systemet. För att göra detta val bör man känna till de grund-
läggande egenskaper som modeller kan ha. Ljung och Glad [5] delar in modeller 
enligt följande egenskaper: 

3.2.1 Deterministisk eller Stokastisk 
Beteendet hos en deterministisk modell beskrivs endast med exakta samband. En 
sådan modell ger alltid ett exakt resultat som endast beror på de givna startvärdena. 
En stokastisk modell innehåller en eller flera stokastiska variabler, det vill säga den 
innehåller någon form av slumpmässighet. Sådana modeller ger alltid ett ungefärligt 
resultat.  

3.2.2 Statisk eller Dynamisk 
En modell där sambanden mellan de olika variablerna påverkar varandra direkt kallas 
för statisk modell. En sådan modell saknar minne och ändras aldrig utan att insigna-
lerna ändras. 

En modell som kan ändra värdena på variablerna utan yttre påverkan kallas dynamisk 
modell. En sådan modell har således någon typ av minne och en förändring av en 
variabel kan därför påverka en annan variabel långt senare i tiden. Dynamiska system 
som är definierade med matematiska formler brukar innehålla differentialekvationer 
eller differensekvationer. 
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3.2.3 Kontinuerlig eller Diskret 
När en modell beskriver samband mellan tidskontinuerliga variabler så kallas model-
len för tidskontinuerlig, eller kortare bara för kontinuerlig. Beskriver modellen där-
emot samband mellan tidsdiskreta variabler så kallas den för tidsdiskret, eller kortare 
diskret. 

De allra flesta system i naturen är tidskontinuerliga, de varierar mer eller mindre 
ständigt över tiden. Exempel på tidskontinuerliga variabler är spänningen i en elekt-
risk krets, hastigheten på en bil i rörelse och längden på ett växande grässtrå.  

Det finns ett problem med att utföra en simulering på ett tidskontinuerligt system, det 
är att dagens digitala datorer är diskreta. De jobbar i grund och botten alltid med 
diskreta värden (bitar). För att implementera en tidskontinuerlig modell skulle man 
därför behöva använda en analog dator. Sådana datorer kan tillverkas med t.ex. ana-
loga elektriska komponenter och har använts vid vissa simuleringar. Nackdelen med 
en analog dator är att de är komplicerade och dyra att både tillverka och underhålla. 
Därför är analoga datorer väldigt ovanliga i dag och har praktiskt taget ersatts av 
digitala datorer. Istället använder man sig av sampling3 för att göra om de tidskonti-
nuerliga signalerna till tidsdiskreta. Gör man samplingen med tillräckligt hög preci-
sion så kan man se signalerna som kontinuerliga och modellen kommer att bete sig 
som en kontinuerlig modell.  

3.2.4 Tidsstyrd eller Händelsestyrd 
I ett verkligt system är det oftast tiden som driver systemet framåt. För att något ska 
förändras i systemet krävs att en viss tid förflyter. Modeller som använder samma 
princip kallas för tidsstyrda. Sådana modeller har en klocka som hela tiden tickar 
framåt. Efter varje klocktick avgörs om någon händelse ska inträffa. Till skillnad från 
ett verkligt system kan längden på klockticken anpassas. Om man vet att det dröjer 
långt tid tills något intressant kommer inträffa kan tiden snabbas upp, och upptäcker 
man att något intressant inträffar så kan tiden saktas ned. 

En annan typ av modell är de som drivs framåt av händelser. Även dessa har vanligt-
vis en klocka, men klockan uppdateras bara när en händelse sker. En sådan här mo-
dell kallas händelsestyrd.  

Fördelen med en händelsestyrd modell är att den oftast är mer effektiv än en tids-
styrd. En händelsestyrd modell uppdateras bara när något intressant sker och kan 
därför köras mycket fortare än en tidsstyrd modell. Om väldigt många händelser kan 
inträffa så blir dock en händelsestyrd modell mycket komplicerad, då passar en tids-
styrd modell bättre.  

Modeller som jobbar i relativt liten skala, t.ex. en modell över en fabrik, brukar ofta 
vara händelsestyrda. Modeller som jobbar i större skala, som en modell över biltrafi-
ken i en stad, brukar vara tidsstyrda. Om modellen ska användas i en simulering där 
tiden måste överensstämma med reell tid, t.ex. i en flygsimulator, så måste modellen 
vara tidsstyrd. 

                                                 
3 Sampling innebär att värdet på den tidskontinuerliga signalen mäts vid specifika tidpunkter, t.ex. en 
gång per millisekund. Resultatet blir en tidsdiskret signal. 
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3.3 Viktiga delar i en simulering 
Alla simuleringar innehåller ett antal grundläggande komponenter. När man designar 
sin modell och senare implementerar denna är det bra att känna till vilka dessa kom-
ponenter är. Ingalls [12] och Smith [9] listar båda dessa grundläggande komponenter, 
dock med lite inbördes skillnad. Nedan följer min sammanfattning av de olika kom-
ponenter som Ingalls och Smith nämner. 

Systemets tillstånd 
Systemets tillstånd beskrivs oftast av en mängd variabler. Tillsammans talar de om i 
vilket tillstånd systemet befinner sig i vid den aktuella tidpunkten.  

Entiteter 
En entitet är ett objekt i modellen, en sak som beskrivs i modellen och som gör att 
systemet ändrar sitt tillstånd. Utan entiteter skulle inget hända i en simulering. Ex-
empel på entiteter är bildelar i en fabrik och abonnenter i ett telefonsystem. 

Aktiviteter  
En aktivitet är en process och dess logik i simuleringen. De beskriver hur olika saker 
görs. 

Händelser 
En händelse är något som inträffar i tiden och får systemet att ändra sitt tillstånd. Det 
är entiteternas samverkan med aktiviteter som skapar händelser. 

Resurser 
En resurs är allt i en simulering som används på något sätt. Oftast har resurser en 
begränsad kapacitet. I dessa fall brukar köer användas för att fördela resurser när för 
många entiteter vill åt dem samtidigt. Ett exempel är en maskin i en fabrik som bara 
kan arbete med ett objekt samtidigt, ett annat är en telefonväxel som klarar max 500 
samtal samtidigt. För vissa simuleringar finns det även resurser med obegränsad ka-
pacitet.  

Tidskontroll 
De allra flesta simuleringar behöver ha någon typ av klocka som håller reda på tiden 
i simuleringen. I en tidsstyrd simulering är en klocka helt nödvändig för att driva 
simuleringen framåt. I en händelsestyrd simulering är klockan inte lika viktig, men 
oftast vill man ändå kunna relatera olika händelser med varandra med avseende på 
tiden och då behövs en klocka även för sådana system. 

Generering av slumptal 
Simuleringar med stokastiska variabler behöver kunna generera slumptal. Datorer 
kan egentligen inte generera äkta slumptal, istället används algoritmer som genererar 
serier av tal som verkar vara slumpmässiga. Oftast initieras algoritmen med datorns 
interna klocka för att få ett så slumpvis valt tal som möjligt. De flesta av dagens pro-
gramspråk har inbygga slumpfunktioner med tillräckligt bra pseudo-slumpmässighet 
för de allra flesta tillämpningar. Man bör dock känna till att för vissa kombinationer 
av simuleringar och programspråk så räcker inte de inbyggda slumpfunktionerna och 
man är då tvungen att implementera bättre algoritmer. 
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Fysiken 
Alla simuleringar försöker efterlikna något verkligt system. Dessa system är upp-
byggda på något sätt och har en viss struktur och vissa regler. Detta kan man kalla 
för systemets fysik. En simulering måste innehålla funktioner för att efterlikna denna. 
För ett telefonsystem består fysiken bland annat av telefonväxlar och teleledningar. 
För en flygplan består fysiken av ”äkta” fysik med krafter, accelerationer och hastig-
heter. 

Beteenden 
Simuleringar som innehåller levande organismer måste förutom fysiken i systemet 
även försöka efterliknade organismernas beteenden. Detta är oftast ett mycket värre 
problem än att simulera fysiken, det är vanligtvis lättare att ta reda på hur maskiner 
och andra icke levande objekt fungerar än att ta reda på hur människor och djur fun-
gerar i olika situationer. För att modellera avancerade beteenden kan man använda 
teorier inom artificiell intelligens, som t.ex. neurala nätverk och expertsystem.  

Statistisk 
Alla simuleringar samlar statistik på ett eller annat sätt. En simulator som används 
för demonstrationssyfte kanske bara samlar den lilla mängd data som behövs för de-
monstrationen (t.ex. antal nuvarande kunder i systemet), medan en simulator som ska 
användas för att optimera flödet i en fabrik samlar en mängd data från varje simule-
rad maskin.  

3.4  Simulering steg för steg 
Det finns många olika förslag på vilka steg som behövs för att genomföra ett lyckat 
simuleringsprojekt. Shannon [10] föreslår följande steg: 

1. Definiera problemet. 
2. Planera. 
3. Definiera systemet. 
4. Skapa modellen. 
5. Samla in och bearbeta data. 
6. Överför modellen till ett datorprogram. 
7. Verifiering och validering. 
8. Bestäm vilka experiment som ska göras. 
9. Utför experimenten. 
10. Analysera och tolka resultaten. 
11. Dokumentera. 
12. Implementera resultaten. 
 
Om simuleringen är tänkt att används vid demonstrationer, för generering av testdata 
eller för utbildning (som t.ex. en flygsimulator) slutar egentligen det riktiga simule-
ringsprojektet vid steg 7. De övriga stegen (8-12) förvandlas istället till en slinga som 
körs varje gång någon använder simulatorn. Det är inte säkert att alla dessa steg ingår 
i slingan, en flygsimulator som körs för underhållning innehåller troligtvis bara 
steg 9. 

Det bästa är att se stegen ovan som en iterativ process som kan upprepas flera gång-
er. Man börjar då med att göra en enkel simulering, en prototyp. Sedan förfinar man 
denna i en eller flera iterationer tills man har fått fram en simulering som uppfyller 
de krav man har. 



  3.4 
 

  19 

3.4.1 Steg 1 - Definiera problemet 
Det första man måste göra vid skapandet av ett simuleringssystem är att definiera 
vilket problem som simuleringen ska lösa, det vill säga vad simuleringen ska använ-
das till. Detta är något som flera källor [8-10][13] anger som den absolut viktigaste 
för ett lyckat simuleringssystem. Om man inte klart och tydligt definierar syftet med 
simuleringen så är det stor risk att man i slutändan har löst ett helt annat problem än 
vad som var tänkt från början. Det finns också risk att man fastnar i detaljer som 
egentligen inte behövs i simuleringen. 

Under arbetet med att ta fram simuleringssystemet händer det ibland att man får ny 
insikt i systemet vilket gör att problemet ändras. Det kan också inträffa att andra 
händelser utanför projektet gör att problemet ändras. Om detta sker måste det tydligt 
dokumenteras. Detta är speciellt viktigt för stora simuleringsprojekt med många in-
blandade personer. 

3.4.2 Steg 2 - Planera  
När man definierat vilket problem som ska lösas med simuleringen så kan man börja 
planera hur simuleringssysmet ska utvecklas. Vilka personer ska medverka, behövs 
ny kompetens i form av utbildning eller inhyrning av personal, hur lång tid kommer 
det att ta och hur mycket pengar kan man lägga ned i projektet [10].  

De beslut som fattas här har stor effekt på det system som kommer utvecklas. Om 
simuleringen ska vara avancerad och detaljerad så krävs oftast mycket personal, tid 
och pengar till projektet. En enklare simulering kräver givetvis mindre resurser. 

En viktig del är att sätta upp tidsramar och deadlines för olika delar i projektet. Om 
simuleringssystemet inte blir klart i tid finns stor risk att de beslut som simuleringen 
skulle används för att fatta måste tas ändå, därmed blir hela syftet med simuleringen  
onödig. 

3.4.3 Steg 3 - Definiera systemet 
Som nämndes i 3.1 kan ett system vara allt från en atom till skogar och solsystem. 
Ett system innehåller alltså en mängd olika entiteter, aktiviteter och resurser. För att 
kunna skapa en modell av ett system måste man därför börja med att identifiera de 
delar av systemet som är viktigt för vårt syfte med simuleringen [11].  

För vissa saker känns detta ganska trivialt, det är t.ex. självklart att man inte behöver 
ta med kaffemaskinen i fikarummet när uppgiften är att simulera tillverkningsproces-
sen av bilmotorer i en fabrik. Däremot kan det vara svårare att avgöra om elförsörj-
ningen i fabriken ska vara med i simuleringen eller inte. Om t.ex. elpriserna varierar 
kraftigt över tiden (och därmed påverkar förtjänsten per såld motor), om det ofta fö-
rekommer strömavbrott, eller om fabriken har en egen reservkraftanläggning så kan 
elförsörjningen behöva tas med i simuleringen. 

3.4.4 Steg 4 - Skapa modellen 
När systemets gränser är definierade så är det dags att skapa en passande och lagom 
detaljerad modell av systemet. När man gör detta måste man åter igen ha syftet med 
simuleringen i åtanke. Meningen med simuleringen är att lösa det problem som man 
definierade i ”Steg 1 - Definiera problemet”, inte att återskapa en exakt kopia av det 
äkta systemet [10][11].  
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Det vanligaste felet som görs i simuleringsprojekt är att man väljer en allt för detalje-
rad och komplicerad modell. Gör man detta så blir det fortsatta arbetet mycket mer 
omfattande, det går åt mer tid och det går åt mer pengar [10].  

Det bästa är att börja med en så enkel modell som möjligt [11]. Därefter kan man, 
om det visar sig nödvändigt och tid och pengar finns, utveckla modellen vidare vid 
en senare iteration. Man lägger då till de saker i modellen som man bedömer tillför 
mest till simuleringen i form av bättre lösning på problemet. 

Om man vid ett senare tillfälle märker att vissa delar av modellen inte tillför något 
till simuleringen, eller om de tillför väldigt lite, så ska man inte vara rädd för att ta 
bort dessa delar. Sådana saker tillför bara komplexitet. De ökar risken för fel, ökar 
exekveringstiden och ökar underhållskostnaderna [11]. 

Givetvis får man inte förenkla för mycket. Då finns risken att modellen inte alls 
kommer efterlikna det verkliga systemet och att simuleringar som görs utifrån mo-
dellen blir orealistiska och oanvändbara. 

3.4.5 Steg 5 - Samla in och bearbeta data  
För att en modell ska kunna användas för simulering behövs data från det verkliga 
systemet. Att ha tillgång till bra data är precis lika viktigt som att ha en bra modell, 
eftersom även den bästa modell kommer ge felaktiga resultat om inte korrekt data har 
använts [10]. 

I detta steg avgör man vilken data som behövs och hur man ska få tag på den. I 
många fall finns redan insamlad data från ett system och i så fall måste man undersö-
ka om denna passar till modellen. Om data inte finns måste man samla in ny data på 
något lämpligt sätt. 

Insamling och behandling av data är ofta väldigt tidskrävande och svårt. Enlig Shan-
non [10] kan upp till 1/3 av tiden för ett simuleringsprojekt gå åt för denna aktivitet.  

Insamlad data kan användas i simuleringen på tre olika sätt: (1) Som värden på kon-
stanter, (2) för att ta fram statistiska fördelningar till stokastiska variabler och (3) 
direkt som indata. Det sista fallet brukar användas om det inte går att hitta någon 
lämplig statistisk fördelning [10]. 

Hur man kan få tag på data beror delvis på vad det är för system modellen ska efter-
likna. Om det är en modell av ett redan existerade system brukar det vara bästa att 
använda historisk data och nya observationer från systemet. Om man gjort en modell 
av ett icke-existerande system så kan man istället använda teoretiska värden, upp-
skattningar eller data från tidigare simuleringssystem. När teoretiska värden och upp-
skattningar används är det viktigt att man låter någon person med insikt i systemet 
kontrollera att teorin och uppskattningarna är godtagbar. 

Problem med historisk data 
Det minst tidskrävande är oftast att använda historisk data från ett system. Det finns 
dock ett antal problem man kan råka ut för när sådan data används: 
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• Det finns för lite data [9]  
Detta är det vanligaste problemet. Lösningen är att samla in ny data från syste-
met. 

• Det finns för mycket data [9] 
Problemet med för mycket data är att det tar lång tid att behandla den. Det man 
söker kanske finns i en databas men om databasen är stor och dåligt dokumente-
rad kan det ta dagar att hitta det intressanta. Om det finns mycket av den data 
man söker kan man behöva sammanställa den eller göra ett urval från den för att 
få en lagom mängd att jobba med. Även tiden för att kontrollera korrektheten 
ökar vid stora datamängder. 

• Data är felaktig [13] 
Ibland kan något ha gått snett vid insamlingen av data, kanske har en sensor varit 
felaktig eller så har en användare fyllt i formulär på ett felaktigt sätt, vilket leder 
till att stora mängder data kan vara felaktiga. I andra fall är bara vissa värden fel, 
vilket t.ex. kan göra att onormala extremvärden kommer in i simuleringen. Det 
kan även finnas avrundningsfel. Lösningen på detta är att låta någon med kun-
skap om systemet titta igenom datamängden för att avgöra om den är rimlig eller 
ej. Speciellt bör extremvärden kontrolleras. 

• Data är korrekt, men visar fel saker 
När man har en datamängd är det viktigt att ta reda på att den verkligen innehål-
ler det man tror att den gör. Ibland kan data i t.ex. en databas vara lagrade i tabel-
ler med missvisande namn. En databastabell som heter ”tblProcessTime” och 
som har en kolumn ”Time” innehåller om man har tur just processtiden. Har man 
otur kan kolumnen innehålla summan av starttid, processtid och väntetid.  

• Data är för odetaljerad [10] 
För att spara plats är ofta insamlad data aggregerad på olika sätt. Data för en pro-
cess kan t.ex. vara summerad för varje timme. Databasen innehåller då bara 24 
värden per dygn. Har man konstruerat en modell som behöver data på minutnivå 
är därmed den data man har ganska oanvändbar. Lösningen på detta är att samla 
in ny data, eller att acceptera att modellen inte kommer att bli så detaljerad som 
planerat. 

3.4.6 Steg 6 - Överför modellen till ett datorprogr am 
När modellen är skapad och data för modellen är insamlad är det dags att implemen-
tera modellen i ett programspråk. Det finns flera olika typer av programspråk att väl-
ja mellan: (1) ett generellt programspråk, (2) ett generellt programspråk anpassat för 
simulering, (3) ett speciellt simuleringsspråk, (4) ett speciellt simuleringspaket och 
(5) ett modelleringsspråk. Dessa typer av språk beskrivs mer nedan. 
 
Generellt programspråk 
Med ett generellt programspråk menas ett ”vanligt” programspråk som t.ex. C eller 
C++. Fördelen med att implementera simuleringssystemet i ett sådant här språk är 
flexibilitet. Man kan skriva vilka program man vill med dessa språk och därmed ”pa-
ketera” simuleringen på vilket sätt man vill. Man har även full frihet att anpassa si-
muleringen på det sätt man vill.  
 
Generellt programspråk anpassat för simulering 
Detta är ett programspråk som har ett vanligt generellt programspråk i botten och där 
det sedan adderats speciella funktioner för simulering. Eftersom dessa språk är base-
rade på ett vanligt generellt programspråk ger de på samma sätt full möjlighet att 
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paketera simuleringen på valfritt sätt. Fördelen framför ett vanligt generellt program-
språk är dessa språk har färdig funktionalitet för att utföra simuleringar. Nackdelen 
kan vara att man kan känna sig lite mera låst till att utföra simuleringen på ett speci-
ellt sätt. 

Exempel på denna typ av språk är Simula (baserat på Algol 60), SIMSCRIPT (base-
rat på Fortran), ModSim (baserat på Modula), CSIM19 (baserat på C++) och Silk 
(baserat på Java). 
 
Speciellt simuleringsspråk 
Ett speciellt simuleringsspråk är ett programspråk speciellt utvecklat för simulering-
ar. Fördelen med sådana språk är att de har färdig funktionalitet för att utföra simule-
ringar och att de oftast kräver mindre kod för att utföra samma saker som ett gene-
rellt språk. Sådana här språk har oftast också inbyggda funktioner för att samla in 
statistik från simuleringarna. 

Exempel på språk för diskret simulering: GPSS/H, SLAM, SIMAN. 
Exempel på språk för kontinuerlig simulering: ACSL (Advanced Continuous Simula-
tion Language) 
 
Simuleringspaket 
Det finns även speciella simuleringspaket på marknaden. En del av dessa har ett si-
muleringsspråk i botten och kan lösa de flesta simuleringsproblem, andra är speciellt 
utvecklade för en viss typ av simuleringar. Simuleringspaketen har ofta ett grafiskt 
gränssnitt så man kan implementera sin modell med mycket lite eller utan någon 
programmering alls. 

Exempel på paket: ARENA (baserat på SIMAN), SimFactory (anpassat för att simu-
lera tillverkningsprocesser), BPSimulator (anpassat för att studera företagsprocesser) 
 
Modelleringsspråk 
Ett alternativ till vanliga programspråk är att använda ett modelleringsspråk. Med ett 
sådant här språk beskriver man modellen istället för exakt hur den ska realiseras i 
olika algoritmer. Modellen beskrivs oftast med matematiska ekvationer. Ett exempel 
på denna typ av språk är Modelica. 

Att välja typ av språk 
Valet av typ av språk måste styras av vad det är för modell som ska implementeras 
och hur det är tänkt att det färdiga simuleringssystemet ska användas.  

Enligt Shannon [10] och Stål [15] är ett simuleringspaket eller ett speciellt simule-
ringsspråk överlägset bäst val för alla typer av simuleringar. Detta eftersom dessa 
språk är lättare att använda, minskar utvecklingstiden och minskar risken för fel. 
Sanchez [11] menar däremot att generella språk i många fall är ett lika bra val och att 
de som förespråkar användande av speciella simuleringsspråk gör så för att de saknar 
kunskap om hur simuleringar verkligen fungerar. Sanchez påpekar att simulerings-
språk är väldigt bra för att lösa problem inom deras speciella område, men att de lätt 
blir jobbiga att använda om man går utför det tänka användningsområdet. Märker 
man att så är fallet bör man välja ett annat simuleringsspråk eller välja ett generellt 
programspråk. För vissa typer av simuleringar kan modellen vara så pass speciell att 
inget simuleringsspråk passar och då måste valet bli ett generellt programspråk. 
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3.4.7 Steg 7 - Verifiering och validering 
I det här läget finns det två ”kopior” av det äkta systemet. En modell (utvecklad i 
steg 4) och en implementation av modellen (utvecklad i steg 6). Verifiering och vali-
dering innebär att man jämför dessa kopior med varandra och med systemet för att 
försäkra sig om att kopiorna är korrekta. Det finns tre olika saker som ska göras i 
detta steg: validering av modellen (conceptual model validation), verifiering av pro-
grammet (computerized model verification) och validering av simuleringen (opera-
tional validation) [14]4. Se figur 3.1.  

Att utföra verifiering och validering kan vara ett arbetsamt steg men är viktigt för att 
trovärdigheten hos simuleringen ska bli god. 

Figur 3.1. Verifiering och validering av en simulat or. 

Validering av modellen 
Validering av modellen innebär att den modell man utvecklat jämförs med det verk-
liga systemet. Man undersöker att modellen verkligen efterliknar systemet på det sätt 
som det var tänkt. 

Ett vanligt sätt att göra detta på är genom att låta personer som är insatta i systemet 
studera modellen noggrant för att avgöra om de tycker den stämmer överens med 
deras egen uppfattning av systemet. Ett annat sätt är att ”köra” modellen i teorin, 
man ger viss indata till modellen och spårar sedan allt som händer i modellen med 
denna data. Sedan jämför man detta med det man hade förväntat sig. [14] 

Om man hittar fel i detta steg måste modellen ändras så den bättre överensstämmer 
med det riktiga systemet. 

Shannon [10] och flera andra källor [8][13] föreslår att validering av modellen ska 
göras i samma steg som verifiering av programmet. Min egen åsikt är att validering 
av modellen bör göras efter att man skapat modellen men innan datasamling och im-
plementeringen (dvs. mellan steg 4 och 5). Gör man som Shannon föreslår och det 
visar sig att modellen inte är korrekt, då har man lagt ned en massa onödigt arbete på 
implementering och kanske även på datainsamling. 

                                                 
4 Shannon [10] och Carson [13] tar endast med två steg i verifieringen/valideringen medan Sargent 
[14] använder en enkel modell med tre steg och mer avancerad med ännu fler steg. Jag har valt att 
redovisa Sargents enkla modell. Namnen inom parentes anger de termer som Sargent använder. 
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Verifiering av programmet 
Verifiering av programmet innebär att programmet jämförs med modellen. Det går ut 
på att visa att programmet fungerar som det är tänkt och att det verkligen implemen-
terar den modell som man tagit fram. Denna fas är oftast den enklaste av de tre och 
består av traditionell mjukvarutestning [14].  

Mängden arbete som krävs för detta steg beror till stor del på vilken typ av program-
språk man valt för implementationen. 

Om ett simuleringspaket har används och man inte behövt skiva särskilt mycket pro-
gramkod så brukar det räcka med att gå igenom hela programmet noggrant och jäm-
föra med modellen. Har man implementerat i ett generellt programspråk så krävs mer 
arbete och det underlättar om man använt erkända bra tekniker för mjukvaruutveck-
ling. Man bör ha valt en bra design och man bör ha skrivit strukturerad och lättläst 
kod. 

Tekniker som kan användas är t.ex. kodgranskning, svartlådetestning och vitlådetest-
ning [17]. 

Validering av simuleringen 
Validering av simuleringen innebär att man jämför programmet med det äkta syste-
met. Detta är nästan alltid den svåraste och mest arbetskrävande delen av validering 
och verifiering [14]. 

En sak man måste tänkta på är att om ett fel hittas i detta steg, dvs. om simuleringen 
inte överensstämmer med det verkliga systemet, så är det svårt att veta vart i utveck-
lingskedjan som felet har uppstått. Det kan vara ett fel i modellen som inte upptäck-
tes under valideringen av modellen, det kan vara en bugg i programmet som inte 
upptäckts under verifieringen av programmet och det kan bero på felaktig data [14]. 

Vilka sätt som kan användas för att validera simuleringen beror mycket på om det 
verkliga systemet finns och om det är möjligt att observera detta. 

Om det verkliga systemet finns så kan man jämföra observationer från detta med 
utdata från simuleringen. Jämförelserna kan både göras subjektivt, genom att någon 
tittar på resultatet, och objektivt genom att man jämför resultatet med matematiska 
metoder [14].  

Vid subjektiva bedömningar kan man använda olika typer av grafer för att åskådlig-
göra data. En typ av subjektiv bedömning är Turing test. Vid ett sådant test låter man 
en person med kunskap av systemet titta på utdata från simuleringen och från det 
verkliga systemet, utan att man talar om för personen vilken av datamängderna som 
kommer från simuleringen. Personen ska sedan föröka avgöra vilken av datamäng-
derna som kommer från det äkta systemet och vilken som kommer från simuleringen. 
Om personen inte kan avgöra detta har simuleringssystemet klarat Turing testet [14]. 

Vanliga matematiska metoder för objektiv jämförelse av data är att beräkna olika 
typer av statiska mått. Man kan ta fram medelvärde och varians samt anpassa olika 
distributioner. Därefter kan man använda konfidensintervall eller hypotestester för att 
jämföra mellan det verkliga systemet och simuleringen [14].  
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Om det inte finns något verkligt system att jämföra modellen med, eller om det är 
omöjligt att få tag på data från detta system, så kan de ovan nämnda metoderna inte 
användas. Det man kan göra i detta fall är att jämföra simuleringen med andra simu-
leringar eller modeller av liknande system [14].   

Ett användbart sätt för att validera en simulering oberoende om det verkliga systemet 
finns eller ej är att noggrant undersöka simuleringens beteende. Sargent [14] nämner 
bland annat följande tester man kan göra i en sådan undersökning:   

Jämförelse av händelser 
Olika händelser sker med vissa intervall i ett system. Genom att jämföra hur ofta 
dessa sker i simuleringen med de i det verkliga systemet (eller med det man tror bor-
de ske om inget verkligt system finns) så får man en grov uppskattning om simule-
ringen är korrekt.  

Test av extremvärden 
En simulering bör ge rimlig utdata även när indata antar extremvärden. Genom att 
testa detta ser man om så är fallet. 

Test av slumpmässighet 
För en stokastisk modell kan man låta simuleringen köra flera gånger med samma 
indata och sedan jämföra resultaten. Om resultaten skiljer sig väldigt lite från var-
andra kanske modellen har för dålig slumpmässighet jämfört med verkligheten. Om 
resultaten skiljer sig väldigt mycket från varandra kanske modellen är för slumpmäs-
sig jämfört med verkligheten.  

Interna tillstånd 
Man kan undersöka olika interna tillstånd under simuleringens gång. T.ex. hur 
många element det är i köerna och utnyttjandegrader av olika resurser. 

Känslighetsanalys på inparametrar 
Att göra en känslighetsanalys innebär man tar reda på vad som händer med resultatet 
av simuleringen när inparametrarna ändrar sina värden. Om det visar sig att resultatet 
ändras mycket när man bara gör små förändringar av en inparameter, då måste man 
vara noga med att välja korrekta värden på denna parameter. 

Spårning av entiteter 
Genom att välja ut vissa entiteter och sedan studera deras flöde genom simuleringen 
så kan man kontrollera att logiken i simuleringen stämmer överrens med det man 
förväntat sig. 

3.4.8 Steg 8 - Bestäm vilka experiment som ska göra s 
Om syftet med simuleringen är att utföra experiment är det nu dags att planera för 
hur dessa ska utföras. Redan under det ”Steg 1 - Definiera problemet” bör vi ha fått 
klart för oss vilka experiment vi ville göra på modellen, men när utvecklingsarbetet 
har kommit till det här stadiet bör man ändå tänka lite mer på hur experimenten ska 
göras. Av olika anledningar (t.ex. brist på data) kanske modellen inte blev riktigt som 
det först var tänkt, vi kan ha fått mer kunskap om det verkliga systemet under ut-
vecklingsarbetet som nu gör att vi vill göra annorlunda experiment och sist men inte 
minst: vi måste titta på tidsplanen och se hur mycket tid (och pengar) vi har kvar för 
experiment. Om ett experiment beräknas ta långt tid, och vi inte längre har denna tid 
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tills beslut måste fattas, så kanske man tvingas göra färre eller enklare experiment än 
planerat. 

En annan sak som måste avgöras är hur länge simuleringen ska köras och om simule-
ringen ska köras en eller flera gånger. 

3.4.9 Steg 9 - Utför experimenten och samla data 
Efter allt detta arbete är det nu dags att köra simuleringen. Hur lång tid detta tar beror 
på hur avancerad vår modell är, hur många simuleringar vi ska köra och hur kraftfullt 
datorsystem vi kör simuleringen på. Under tiden simuleringen körs så samlas data 
från denna. 

3.4.10 Steg 10 - Analysera och tolka resultaten av simuleringen 
När simuleringen är klar är det dags att analysera den data vi samlat in. I analysen 
kan data behöva behandlas på många olika sätt: delas in i tabeller, sorteras, aggrege-
ras, olika statiska mått kan behöva beräknas och fördelningar kanske ska anpassas. 
För att illustrera resultatet används förslagsvis olika typer av diagram eller animatio-
ner.  

När detta steg är klart bör vi äntligen ha fått svar på de frågor vi ställde oss om sy-
stemet i ”Steg 1- Definiera problemet”.  

3.4.11 Steg 11 - Dokumentera 
En viktig del i alla projekt är att dokumentera resultatet. Gör man inte detta finns 
risken att resultaten går förlorade och aldrig blir använda. Vid ett simuleringsprojekt 
finns två saker som ska dokumenteras: 

1. Hur modellen är uppbyggd och hur simuleringen fungerar. Detta är viktigt för att 
kunna återanvända simuleringen i framtiden. 

2. Resultatet av simuleringen. 
 
Det är viktigt att resultatet av simuleringen dokumenteras på ett klart och tydligt sätt. 
Rapporten bör även vara övertygande och elegant. Om man gör på detta sätt ökar 
chansen att resultatet av simuleringen blir använda. 

3.4.12 Steg 12 - Implementera resultaten 
När väl resultatet är klart och dokumenterat kommer det viktigaste: att använda re-
sultatet i verkligheten. Om simuleringens syfte var att effektivisera produktionen i en 
fabrik bör alltså de ändringar som simuleringen visade på implementeras i den verk-
liga fabriken. I vissa fall kan simuleringen visa att inga ändringar bör göras eller att 
den tänkta idén inte kommer att fungera, och i då ska givetvis inget implementeras. 

3.5 Viktigt att tänka på 
Det finns ett par saker som är mycket viktigt att tänka på vid en simulering. Tänker 
man inte på dessa saker finns det stor chans att simuleringsprojektet inte kommer 
lyckas: 

Definiera ett klart mål med simuleringen [10] [13] 
Gör man inte detta finns risken att man i slutet står med en modell och ett simule-
ringssystem för något helt annat än som det var tänkt från början. 



  3.6 
 

  27 

Välj rätt detaljnivå på modellen [10] [13] 
Det är ett mycket vanligt att man gör för avancerad modell vilket leder till ett onödigt 
komplicerat projekt, som tar för mycket tid och därmed riskerar man att resultatet av 
simuleringen kommer för sent och aldrig används. 

Använd tillförlitlig indata [10] 
Att indata till simuleringen är tillförlitlig är lika viktigt som att modellen är bra. Med 
dålig data blir även den bästa modell värdelös. 

Börja inte skriv kod för tidigt  [10] 
Detta är ett vanligt fel i de flesta projekt där programmeringen ingår. För simulering-
ar gäller det att modellen och datainsamlingen ska vara klar innan implementationen 
kan börja. Man måste man även utveckla en bra design på programmet innan man 
börjar koda. 

Alla modeller har begränsat giltighetsområde [5] 
När man har ett färdigt simuleringssystem och man ska utföra experiment med detta, 
då är det viktigt att man bara använder indata som ingår i modellens giltighetsområ-
de. Går man utanför giltighetsområdet kan resultatet av simuleringen bli felaktigt. Ett 
exempel på detta är den klassiska mekaniken, den fungerar bra i de flesta fall, men 
om hastigheten närmar sig ljushastigheten blir modellen helt felaktigt. 

3.6 Agentbaserad simulering 
Ett alternativ till den traditionella typen av simulering som beskrevs i de föregående 
avsnitten i detta kapitel är agentbaserad simulering. Detta är en relativt ny metod för 
simulering där systemet kretsar kring så kallade agenter. All information om agent-
baserad simulering är hämtad från Macal och North [16]. 

En agent är en komponent som kan fatta egna beslut, påverka sin omgivning och 
interagera med andra agenter. Den har en uppsättning regler hur den ska fungera och 
i vissa fall även möjlighet att lära sig och modifiera dessa regler under simuleringen. 
Den har ofta ett eller flera mål som den försöker uppnå.  

Den främsta anledningen till varför agentbaserad simulering är intressant är att verk-
liga system ofta består av komponenter som har egenskaperna hos en agent. Genom 
att införa dessa agenter i simuleringen underlättar man skapandet av modellen och 
får ofta en mer realistiskt simulering. 

Agentbaserad simulering kan användas i allt från mycket enkla simuleringar till stora 
komplexa system. Det är även möjligt att kombinera traditionell simulering med 
agentbaserad genom att införa agenter i vanliga simuleringssystem.  

Ett exempel på en enkel agentbaserad simulering är Boids simuleringen [19]. Med 
hjälp av en samling agenter med tre regler efterliknas flockbeteendet hos fåglar och 
fiskar. Reglerna i Boids är följande: 

1. Sammanhållning. Varje agent styr mot den genomsnittliga positionen för sina 
närmaste flockmedlemmar. 

2. Separation. Varje agent styr för att undvika att krocka med övriga flock-
medlemmar. 

3. Riktning.  Varje agent styr mot flockens genomsnittliga kurs. 
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Det visar sig att dessa tre enkla regler gör att en mängd agenter med slumpvisa initia-
la värden på position och riktning snart formerar sig i en ledarlös flock. 

Ett agentbaserat simuleringssystem byggs på liknande sätt som ett vanligt simule-
ringssystem (se avsnitt 3.4) men följande steg tillkommer: 

• Identifiera agenterna och de regler som ska styra dem. 
• Identifiera agenternas relationer med andra agenter och hur de ska interagera. 
• Ta fram den data som behövs för agenterna. 
• Vid validering och testning måste även agenternas beteenden valideras och ana-

lyseras. 

En nackdel med agentbaserad simulering är att man ofta behöver mer detaljerad data 
från det verkliga systemet för att kunna hitta regler för de enskilda agenternas bete-
enden. En annan nackdel är att agentbaserad simuleringen kan kräva kraftfullare 
hårdvara än traditionell simulering. 
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4 Underlagsdata 
Detta kapitel beskriver den underlagsdata som jag har använt och den statistik som 
jag tagit fram från den. 

Statistiken använde jag till tre saker: 1 för att ta reda på vilka parametrar som behöv-
des för att göra en bra simulering, 2 för att få fram fördelningar och värden på para-
metrar till simulatorn och 3 vid verifieringen av simulatorn. 

4.1 Källa 
All data som jag använt kommer från en svensk teleoperatör som är kund hos Nipsoft 
och kommer från 2006.  

Datan har tidigare behandlats av NBS och har därför varit lagrad i databaser i Micro-
soft SQL Server. Jag har använt mig av SQL för att för att behandla den vidare och 
för att få fram den statistik som jag behövde. 

Jag valde att använda samtalsdata för tre månader (februari, mars och april). Varje 
månadsdatabas var ca 30 GB stor och innehöll över 80 miljoner samtal. Det var tids-
krävande att ställa SQL frågor mot dessa datamängder och hade jag haft med fler 
månadsdatabaser skulle väntetiderna blivit orimliga. 

4.2 Innehåll 
Den data som jag använt är samtalsdata, kunddata och nätdata. 

Samtalsdata är data som kommer från CDR-filer från telefonväxlar och som tidigare 
behandlats av NBS Rating Engine. Den innehåller information om varje samtal som 
gått genom en telefonväxel. Följande information finns för varje samtal: 

• Datum och klockslag. 
• Längd på samtalet i sekunder. 
• Telefonnummer för den som ringde samtalet. 
• Telefonnummer för den som blev uppringd. 
• Kund nr för den som ska betala för samtalet. 
• Pris för samtalet. 
• Typ av samtal (fast, mobil, data). 
• Eventuella fel som inträffat för samtalet. 
 
Kunddata innehåller information om operatörens kunder. Det finns en mängd olika 
typer av information om varje kund, för mig har följande varit intressant: 

• Namn. 
• Organisationsnummer / personnummer. 
• Kundtyp enligt operatörens egna klassificering. 
• Telefonnummer som tillhör kunden. 
 
Nätdata innehåller information om hur telefonnätet är uppbyggt. Jag har studerat 
denna och använde kunskaperna från den när jag byggde min modell över systemet. 
Någon statistik har dock inte tagits fram från denna och den används inte vid simule-
ringen. 
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4.3 Intressant statistik 
Genom att behandla samtalsdata och kunddata kan man få fram olika typer av stati-
stik över samtalen och kunderna. Jag har tagit fram statistik över följande: 

• Antal samtal som varje kund ringer per dygn. 
• Fördelningen av samtalen över ett dygn. 
• Destination för samtalen. 
• Samtalslängden. 
• Hur många telefonnummer varje kund har. 
• Hur ofta obesvarade samtal förekommer. 
• Hur ofta fel uppstår och vad det är för typ av fel. 

Statistiken beskrivs i avsnitt 4.7 till 4.13. 

4.4 Identifiering av kundtyper  
I det ursprungliga förslaget till detta examensarbete [20] fanns en idé att dela in kun-
derna i olika kundtyper beroende på hur deras samtalsmönster ser ut. Dessa kundty-
per skulle sedan användas vid starten vid en simuleringen för att generera den typen 
av kunder man vill ha i simuleringen. Innan arbetet med att bearbeta data inleddes 
hade jag följande idéer på kundtyper: 

A. Företag respektive privatpersoner. 
B. Fastnätskunder respektive mobilkunder. 
C. Olika åldersgrupper för privatpersoner. 

Efter att jag studerat kunddatabasen upptäckte jag att operatören till största delen 
hade företagskunder5. De allra flesta av kunderna var dessutom fastnätskunder. Där-
med fanns det ganska lite data över mobilsamtal och privatkunder. Jag gjorde därför 
bedömningen att det inte var någon idé att dela in kunderna enligt B eller C. Det 
fanns alldeles för lite data för att statistiken skulle bli användbar. 

Företagskunder var det dock gott om och jag märkte att dessa var indelade i olika 
kategorier i kunddatabasen. Efter lite sökningar på Internet fick jag också fram att det 
från ett organisationsnummer går att ta fram vad det är för typ av företag. Enligt bo-
lagsverket [22] så kan man använda den första siffran i ett organisationsnummer, det 
s.k. gruppnumret, för att säga vilken företagsform som företaget tillhör. Bolagsverket 
och Wikipedia [23] listar upp följande gruppnummer: 

2. Stat, landsting, kommuner, församlingar. 
3. Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige. 
5. Aktiebolag. 
6. Enkelt bolag. 
7. Ekonomiska föreningar (t.ex. bostadsrättsföreningar, förskolor, dagis och  

kooperativa föreningar). 
8. Ideella föreningar och stiftelser (t.ex. folkhögskolor, idrottsföreningar, kyrkor, 

politiska partier och icke vinstdrivande föreningar). 
9. Handelsbolag och kommanditbolag. 

                                                 
5 Tabell 4.1 på nästa sida visar att det fanns flest privatpersoner i kunddatabasen, men vi kommer i 
avsnitt 4.5 se att bara en liten del av dessa var aktiva och hade ringt samtal. 
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Jag använde en kombination av den existerande klassificeringen i kunddatabasen och 
gruppnumret för att dela in kunderna i olika kundtyper. I vissa fall använde jag även 
företagsnamnet för att klassificera kunden.  

Tabellen nedan visar de kundtyper som jag delade in kunderna i och hur många kun-
der det fanns av varje typ. 
 
Tabell 4.1. Simuleringssystemets kundtyper.  

ID Namn Antal 
1 Privatperson 218 140 
2 Stat, kommun och landsting 16 222 
5 Aktiebolag 96 811 
7 Ekonomisk förening 953 
8 Ideell förening 4 163 
9 Handelsbolag 15 262 

12 Operatör 94 
15 Enskild firma 32 941 

 
Jag valde att plocka bort kunder som jag ej lyckades klassificera och en del kundty-
per som bara hade ett fåtal kunder. Kundtyp 12 har bara ett fåtal kunder men efter-
som dessa är operatörer så har de en stor mängd samtal vilket gör dem högst intres-
santa.  

Se bilaga A för mer information om hur klassificeringen gick till. 

4.5 Aktiva kunder 
När jag började titta på data för samtalen upptäckte jag att det fanns många kunder i 
kunddatabasen som inte ringt några samtal. Jag undersökte detta vidare och tog fram 
statistik över hur många kunder av de olika kundtyperna som hade ringt samtal. 
Kunder som ringt minst ett samtal har jag valt att kalla aktiva kunder. Eftersom jag 
bara har tittat på samtal under tidsperioden februari till april 2006 så blir min defini-
tion av aktiv kund följande: 

 
 

 Definition 4  Aktiv kund 
En kund som ringt minst ett samtal under februari till april 2006. 
 

 
Jag tog reda på vilka kunder som var aktiva genom att ställa en SQL fråga mot tabel-
lerna med kunder och samtal, de kunder som inte hade ringt några samtal faller då 
bort från resultatet och jag kan räkna antal kunder som ringt samtal. Jag gjorde detta 
för varje kundtyp. För privatpersoner (kundtyp 1) såg frågan ut så här: 
select A.AccountId, count(1) from tblCustomerCall a s C 
join rbsPrice..tblAccount as A on C.AccountId = A.A ccountId 
where A.atid = 1 group by A.AccountId 

SQL 4.1 

Antal rader i resultatet ger antal aktiva kunder. 

Efter att ha kört SQL 4.1 för varje kundtyp fick jag fram hur många kunder som var 
aktiva, se tabell 4.2 på nästa sida. 
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Tabell 4.2. Aktiva kunder.  
ID Kundtyp Antal kunder Aktiva kunder % aktiva 
1 Privatperson 218 140 1 971 1% 
2 Stat, kommun och landsting 16 222 2 891 18% 
5 Aktiebolag 96 811 21 542 22% 
7 Ekonomisk förening 953 234 25% 
8 Ideell förening 4 163 953 23% 
9 Handelsbolag 15 262 3 473 23% 

12 Operatör 94 44 47% 
15 Enskild firma 32 941 9 090 28% 

 
Vi ser att det är en stor del av kunderna som inte är aktiva, framförallt i kundtypen 
privatpersoner. Man ställer sig frågan varför är det så? 

Det finns flera olika möjliga förklaringar på detta: 

• Eftersom jag bara tittat på samtal under februari till april 2006 kommer jag 
missa kunder som ringer mycket sällan, mer än 3 månader mellan varje sam-
tal. Jag gissar dock att det endast är ett fåtal kunder som ringer samtal så säl-
lan. 

• Kunddatabasen är från december 2006. Det innebär att den är 8 månader nya-
re än de senaste samtalen. Kunddatabasen kan därför innehåller nya kunder 
som tillkommit efter april, dessa har inga samtal mellan februari och april 
2006 och kommer därför räknas som inaktiva. 

• Kunddatabasen saknar status för kunderna. Det finns ingen kolumn som an-
ger om kunden har sagt upp sitt abonnemang eller inte. Kunddatabasen kan 
därför innehålla gamla inaktiva kunder. 

• Kunddatabasen kan innehålla fler kunder än sådana vars samtal hanteras av 
Nipsofts rating system. Dessa kunder kan vara aktiva men eftersom samtalen 
ej hanteras av Nipsoft finns de inte med i de samtalsdatabaser som jag hade 
tillgång till. 

I det fortsatta arbetet har jag valt att bara titta på aktiva kunder. Detta känns mesta 
naturligt och bör ge bäst statistik eftersom man då kan bortse från att kunddatabasen 
var dåligt uppdaterad.  

Exempel 
Antag att en kunddatabas innehåller 1000 kunder men bara 100 av dem har ringt 
samtal. De andra 900 har sagt upp sina abonnemang. Antag vidare att det ringdes 
1000 samtal under en månad. Använder man totalt antal kunder och beräknar medel-
värdet på antal samtal som en kund ringer får man 1 samtal per månad. Använder 
man aktiva kunder och beräknar samma medelvärde får man 10 samtal per månad. I 
detta fall är det uppenbart att det är det andra medelvärdet som är korrekt. 
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4.6 Samtal per nummer eller per kund 
En viktigt funktion i simulatorn är den som avgör när ett samtal ska ringas. Vi behö-
ver ha statistik som säger hur ofta ett samtal ska ringas. Vi kan ta fram denna statstik 
med avseende på kund eller telefonnummer, där en kund kan ha ett eller flera tele-
fonnummer. 

Ett antagande som man lätt gör är att många telefonnummer leder till fler samtal. Det 
vill säga att en kund som har tio telefonnummer bör ringa fler samtal än en kund som 
bara har ett nummer. Om detta skulle vara fallet bör det vara bäst att ta fram statistik 
på hur ofta ett telefonnummer ska ringa ett samtal. Frågan är om det finns ett sådant 
här samband?  

Följande SQL fråga ger en temporär tabell med alla telefonnummer som ringt samtal, 
hur många samtal de ringt och vilken kund som telefonnumret hör till: 
select accountId, anumId, count(1) as samtal into t empdb..xjobb10 
from tblCustomerCall  
group by accountId, anumId  
order by accountid, anumId 

Genom att ställa följande fråga till den temporära tabellen så får vi ut en lista med 
alla kunder som ringt samtal, antal aktiva telefonnummer för kunden och hur många 
samtal de ringt: 
select accountId, count(anumId) as 'antal nummer', sum(samtal) as 'antal 
samtal' from tempdb..xjobb10 
group by accountId 
order by 3 desc 

Genom att sätta ut värdena ”antal nummer” och ”antal samtal” i ett diagram så ser vi 
om det finns ett samband mellan dessa variabler. För att minska mängden data väljer 
jag att inte göra detta för alla kunder utan jag nöjer mig med att göra det för kundtyp 
5 Aktiebolag. Se figur 4.1 och 4.2 nedan. 
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Figur 4.1. Sambandet mellan antal telefonnummer och  antal samtal för aktiebolag. 
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Figur 4.2. Sambandet mellan antal telefonnummer och  antal samtal för aktiebolag  
(inzoomad version av figur 4.1). 
 
Vi ser inget tydligt samband i dessa diagram. 

Tabell 4.3 listar de tio kunder från kundtyp 5 och 2 som ringt flest samtal. Vi kan 
notera att många av kunderna bara har ett telefonnummer. 
 
Tabell 4.3. Antal telefonnummer för de kunder som r ingt flest samtal av kundtyp 5 och 2. 
Kundtyp 5 - Aktiebolag  Kundtyp 2 - Stat/kommun/landsting 

AccountId Antal tel nr Antal samtal  AccountId Antal tel nr Antal samtal 
xxxxx1982 35 965 315  xxxxx9296 204 320 015 
xxxxx5124 1 362 000  xxxxx0664 1 176 540 
xxxxx8735 1 145 038  xxxxx4313 1414 97 213 
xxxxx9606 82 131 466  xxxxx0042 1 87 298 

xxx0102 60 97 321  xxxxx1326 1 69 483 
xxxxx0454 15 91 440  xxxxx3083 669 47 946 
xxxxx4275 943 84 104  xxxxx1320 603 45 976 
xxxxx3293 5 83 652  xxxxx5214 1 38 181 
xxxxx3663 1 76 336  xxxxx2681 1 24 989 
xxxxx8833 31 73 544  xxxxx1317 363 23 152 

 
Slutsatsen blir att det inte finns något tydligt samband mellan antal telefonnummer 
och antal samtal. Detta innebär att när vi ska ta fram statistik över hur ofta samtal ska 
ringas så kan vi göra det med avseende på kunden och strunta i hur många telefon-
nummer som kunden har. 

Statistiken över antal telefonnummer per kund blir därför inte så intressant för simu-
leringen. Vi kommer dock använda den när simulatorn initialiserar en ny kunddata-
bas för att ge varje kund ett realistiskt antal telefonnummer. 
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4.7 Antal samtal per dygn 
I detta avsnitt beskrivs statistiken för antal samtal per dygn, det vill säga hur många 
samtal en kund ringer under ett dygn.  

4.7.1 Medelvärde 
Det enklaste sättet att ta fram ett värde på detta är att beräkna medelvärdet. Vi behö-
ver ta fram antal ringda samtal, antal aktiva kunder och antal dagar. Jag väljer att 
dela upp statistiken för olika kundtyper och för olika veckodagar (vardag, lördag, 
söndag och helgdag6). Jag utför beräkningen för samtalsdata från april 2006. 

Följande SQL ger antal samtal för kundtyp 1 (privatperson): 
select daytype, count(1) as 'Calls' 
from tblCustomerCall where atid = 1 
group by daytype 
 

Följande SQL ger antal aktiva kunder för kundtyp 1 (privatperson): 
select count(distinct(accountid)) from tblCustomerC all  
where atid = 1  
 

Resultatet för alla kundtyper visas i tabell 4.4 nedan.  
 
Tabell 4.4. Antal samtal och samtal per dag för var je kundtyp under april 2006. 

Kundtyp / antal kunder 

 
1 Privat 
1971 st 

2 Stat 
2891 st 

5 Aktiebolag 
21542 st 

Dag 
Antal  
dagar Samtal 

Samtal 
per dag Samtal 

Samtal 
per dag Samtal 

Samtal 
per dag 

Vardag 18 134 974 3,80 1 334 332 25,64 14 075 392 36,30 
Lördag 5 29 533 3,00 56 390 3,90 750 365 6,97 
Söndag 5 29 531 3,00 55 553 3,84 535 712 4,97 
Helg6 2 10 752 2,73 22 893 3,96 239 897 5,57 
Alla 30 204 790 3,46 1 469 168 16,94 15 601 366 24,14 
 

Kundtyp / antal kunder 

 
7 Ek. förening  
234 st 

8 Ideell förening 
953 st 

9 Handelsbolag 
3473 st 

15 Enskild firma 
9090 st 

Dag 
Antal  
dagar Samtal 

Samtal 
per dag Samtal 

Samtal 
per dag Samtal 

Samtal 
per dag Samtal 

Samtal 
per dag 

Vardag 18 84 541 20,07 467 664 27,26 831 053 13,29 1 290 257 7,89 
Lördag 5 4 133 3,53 19 787 4,15 108 860 6,27 191 156 4,21 
Söndag 5 2 678 2,29 31 866 6,69 87 323 5,03 156 838 3,45 
Helg6 2 962 2,06 6 994 3,67 30 298 4,36 60 067 3,30 
Alla 30 92 314 13,15 526 311 18,41 1 057 534 10,15 1 698 318 6,23 
 
Vi noterar att värdena skiljer sig mycket mellan olika kundtyper och veckodagar. Det 
är alltså högst motiverat att statistiken för antal samtal per dygn delas upp i både 
kundtyper och veckodagar. 

                                                 
6 Helgdag / helg anger en röd dag som inte är söndag. April 2006 har två sådana dagar, långfredag 14 
april och annandag påsk 17 april. 
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4.7.2 Medelvärdet blir orealistiskt 
Att använda medelvärdena från föregående avsnitt i simulatorn skulle vara fullt möj-
ligt och det skulle vid en simulering ge ett värde på totalt antal samtal som överens-
stämmer bra med verkligheten. Om man däremot tittar på enskilda kunder skulle det 
bli konstigt. Alla kunder av samma kundtyp skulle i medel ringa lika många samtal 
varje dag, vilket inte är realistiskt. Vi kan t.ex. anta att ett aktiebolag med 5000 an-
ställda ringer betydligt fler samtal under en dag än ett aktiebolag med bara 5 anställ-
da. Genom att ställa följande SQL fråga får vi fram en lista över alla kunder av typ 5 
(aktiebolag) och hur många stamtal de ringt på vardagar under april 2006: 
select accountid, count(1) as 'calls' from tblCusto merCall 
where atid = 5 and dayType = 1 group by accountId 
order by calls desc  

SQL 4.2 

Tabell 4.5 nedan visar ett urval av resultatet (de 4 högsta värdena, 2 värden ungefär i 
mitten och de 2 lägsta värden). 

Tabell 4.5. Urval av antal samtal för aktiebolag på  vardagar. 

Kund nr 
Antal samtal  

(18 dagar) 
Antal samtal 

per dag 
xxxxx1982 842 437 46 802 
xxxxx5124 338 658 18 814 
xxxxx9606 123 324 6 851 
xxxxx0454 90 538 5 030 
xxxxx3700 187 10 
xxxxx2031 187 10 
xxxxx5621 1 0,06 
xxxxx2564 1 0,06 

 
Vi kan jämföra värden i kolumnen längst till höger med medelvärdet för alla aktiebo-
lag från tabell 4.4 som är 36,3 samtal per dag. 

Detta visar tydligt att om vi vill ha en realistisk simulering kan vi inte använda me-
delvärdet. Vi måste ta fram en fördelning som tar hänsyn till den stora variationen av 
antal samtal per dag som förekommer inom varje kundtyp. 
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4.7.3 Bestämma en fördelning 
Om man ritar upp en graf från resultatet av SQL 4.2 får vi en exponentiellt avtagande 
funktion, se figur 4.3 nedan. Observera att både x och y axeln är avklippta för att 
grafen ska synas bättre. 
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Figur 4.3. Antal samtal för aktiebolag på vardagar.  
 
Jag har gjort försök att anpassa en exponentialfördelning till denna data, men jag 
lyckades inte särskilt bra.  

Ett problem är att det är en så starkt avtagande funktion och att den har så stora ex-
tremvärden. Det gör att bara små ändringar i parametrarna påverkar antal ringda sam-
tal stort. Den exponentialfördelning vi söker måste alltså passa datamängden ganska 
exakt för att inte antal samtal ska bli fel. Jag har inte lyckats hitta någon sådan för-
delning. 

Ett annat problem är att de försök till anpassningar som jag gjorde blev beroende av 
antal kunder i systemet. Detta är inte bra eftersom man vill kunna variera antal kun-
der vid olika simuleringstillfällen utan att manuellt behöva ta fram nya parametrar till 
fördelningen.  

Ett alternativ till att ta fram parametrarna på en fördelning är att använda statistiken 
direkt som indata i simulatorn (se avsnitt 3.4.5 och [10]). Jag väljer den här lösningen 
och behöver därför ta fram frekvenstabeller från statistiken.  

Frekvenstabellen tar vi fram genom att gruppera kunderna på antal samtal. SQL ko-
den nedan tar fram tabellen för vardagar för kundtyp 5: 
select accountId, count(1) as 'calls' into tempdb.. xyz1  
from tblCustomerCall where atid = 5 and dayType = 1   
group by accountId  

select calls, count(1) as 'antal kunder' from tempd b..xyz1 
group by calls   
order by calls  
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Vi får då en frekvenstabell med antal samtal i ena kolumnen och antal kunder i den 
andra. Tabell 4.6 visar ett urval av tabellen. Notera att antal samtal anger antal samtal 
för 18 dagar (alla vardagar i april 2006). 
 
Tabell 4.6. Ett urval från frekvenstabellen för ant al samtal för kundtyp 5. 

 Antal samtal Antal kunder 
1 243 
2 145 
3 154 
4 146 
5 107 

. . . . . . 
680 6 
681 8 
. . . . . . 

12332 1 
12474 1 

. . . . . . 
338658 1 
842437 1 

 
I avsnitt 4.7.1 såg vi att medelvärdet för antal samtal per dygn skiljer sig mellan alla 
kundtyper och mellan vardagar, lördagar och söndagar. Simulatorn kommer därför 
behöva ha en sådan här frekvenstabell för varje kundtyp och veckodag. Mer om hur 
simulatorn använder dessa tabeller för att slumpa fram samtal framgår i kapitel 5 och 
kapitel 6. 
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4.8 Dygnsfördelning 
I detta avsnitt beskrivs statistiken för dygnsfördelningen, det vill säga samtalens för-
delning över dygnet.  

För att kunna skapa realistiska samtal kommer simulatorn behöva veta hur samtalen 
för en kund fördelar sig över ett dygn. Man kan gissa att denna fördelning skiljer sig 
mellan olika kundtyper och mellan olika dagar. För att se om så är fallet tog jag fram 
fördelningen över varje dag under april 2006 för varje kundtyp. Följande SQL-fråga 
tar fram en tabell över antal samtal för varje timme under april 2006 för kundtyp 5 
aktiebolag: 
select day as 'Dag', DATEPART(hh,starttime) as 'Tim me', count(1) as 'Samtal' 
from [rbs20060401-20060501..tblCustomerCall] where atid = 5 
group by day, DATEPART(hh,starttime) 
order by 1,2 

Vi vill veta fördelningen under ett dygn, dvs. vi vill jämföra antal samtal för en viss 
timme med totalt antal samtal per dygn. Vi summerar därför samtalen för varje dygn 
och kan sedan beräkna ett procentvärde för varje timme. Figur 4.4 nedan visar detta 
procentvärde för kundtyperna privatperson och aktiebolag för varje timme under 
första veckan i april 2006. Värdena för aktiebolag finns i tabell B.1-B.2 i bilaga B.  

Diagram för alla kundtyper för hela april 2006 finns i bilaga B.  
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Figur 4.4. Samtalens dygnsfördelning för aktiebolag  och privatperson under första 
veckan i april 2006. Måndag-torsdag i det övre diag rammet, fredag-söndag i det undre 
diagrammet. 
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Vi kan göra följande observationer från diagrammen i figur 4.4 och Bilaga B: 

• Antal samtal varierar under dygnet. 
• Mönstren skiljer sig mellan olika kundtyper. De flesta företagskategorier har lik-

nande mönster, speciellt aktiebolag och ekonomisk förening, men de skiljer sig 
ändå uppenbart från varandra. 

• Mönstren skiljer sig mellan veckodagar. Om man jämför veckodagarna med var-
andra inom varje kundtyp ser man följande7: 
° Privatpersoner (1 + 12) 

Tisdag-Söndag: Mycket lika 
Måndag: Lite annorlunda 

° Stat (2) / Aktiebolag (5) / Ideell förening (8) 
Måndag-Torsdag: Mycket lika 
Fredag: Lite annorlunda 
Lördag: Annorlunda 
Söndag: Annorlunda 

° Ekonomisk förening (7) / Handelsbolag (9) / Enskild firma (15) 
Måndag-Fredag: Ganska lika 
Lördag: Annorlunda 
Söndag: Annorlunda 

• Lördag och söndag skiljer sig för vissa kundtyper från vecka till vecka. 
• Helgdagar och dag före helgdag skiljer sig från andra dagar. 
• Grafen är ”hackingare” på lördagar och söndagar. Det beror antagligen på att det 

rings mycket färre samtal under dessa dagar och därför finns det alltså mindre 
underlag för en bra statistik, det märks speciellt på de kundtyper med få kunder 
där antal samtal blir ännu mindre. 

Vi kan sammanfatta observationerna med att antal samtal varierar under dygnet och 
att mönstret skiljer sig mellan alla kundtyper och mellan veckodagar. Det är ungefär 
samma mönster på alla vardagar för att sedan bli annorlunda på lördag, söndag och 
helgdagar. Vissa kundtyper har lite annorlunda mönster under någon veckodag (mån-
dag och fredag) men skillnaden mot övriga vardagar är inte särskilt stor.  

4.8.1 Användning i simulatorn 
Jag kommer bortse från skillnaderna mellan olika vardagar och låta simulatorn ha 
stöd för olika samtalsmönster för vardag, lördag och söndag. Helgdagar kommer jag 
också att bortse från, både för att det finns för lite helgdagar i min underlagsdata för 
att få någon tillförlitlig statistik och för att det blir svårt att få simulatorn att veta när 
det är en helgdag.  

                                                 
7 Observera att vi inte jämför kundtyperna med varandra. 
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4.9 Destination 
I detta avsnitt beskrivs statistiken för samtalens destination.  

4.9.1 Trafikfall 
Destinationen för ett telefonsamtal i NBS anges med ett så kallat trafikfall. Vilka 
trafikfall som ska finnas i systemet bestäms av ägaren av systemet. Det fanns 14826 
trafikfall i den aktuella NBS databasen. Ett par exempel på trafikfall är: 

Afghanistan 
Andorra mobiles 
Canada - toronto 
SVE - Comviq Mobil 
SVE - Telia 90510 
SWEDEN - Stockholm 
MCI premium Norway 

Här ser vi att ett trafikfall kan vara väldigt detaljerat. ”SWEDEN - Stockholm” är 
telefonsamtal till abonnenter i Stockholm och ”SVE - Telia 90510” är endast telefon-
samtal till Fröken ur.  

Jag ville dela in dessa trafikfall i betydligt större grupper. För att få en överblick av 
de trafikfall som användes mest började jag med att gruppera alla samtal på trafikfall 
och räkna antal samtal för varje trafikfall. Jag ställde följande SQL-fråga och fick 
fram tabell 4.7: 
select C.TrafficCaseId, T.Name, count(1) as 'Antal'  from tblCustomerCall as C 
inner join rbsPrice..tblTrafficCase as T on T.Traff icCaseId = C.TrafficCaseId  
group by C.TrafficCaseId, T.Name  
order by (3) desc  

 
Tabell 4.7. De 15 vanligaste trafikfallen. 
TrafficCaseId Trafikfall Antal samtal Procent av totalt 
458 SWEDEN 161 745 909 66,81% 
464 SWEDEN mobiles - TeliaMobile 18 688 935 7,72% 
462 SWEDEN mobiles - Comviq 16 174 356 6,68% 
463 SWEDEN mobiles - Telenor 9 581 556 3,96% 
1172 Sweden 077 5 142 495 2,12% 
2029 SVE - xxxxxsvar (Access) 2 561 289 1,06% 
340 Norway 2 100 843 0,87% 
1225 Uk mobiles - Vodafone 2 008 548 0,83% 
2027 xxxxxsvar 1 890 234 0,78% 
114 Denmark 1 800 513 0,74% 
499 Uk 1 557 843 0,64% 
1163 SWEDEN mobiles - Tre 1 546 416 0,64% 
343 Norway mobiles - Telenor 1 163 889 0,48% 
510 USA 928 677 0,38% 
341 Norway - Oslo 894 480 0,37% 

 
Värt att notera är att hela 9 av 15 av de vanligaste trafikfallen är inom Sverige och att 
dessa 9 svarar för mer än 90% av alla samtal. 
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4.9.2 Destinationer 
Efter att ha gått igenom alla trafikfall som det ringts samtal på bestämde jag mig för 
att dela in trafikfallen i följande grupper: 

• Sverige fast , samtal till Svenska fasta nummer. 
• Sverige  mobil , samtal till Svenska mobilnummer. 
• Sverige tjänster , samtal till Svenska nummer för speciella tjänster, t.ex. Tele-

svar, Nummerupplysning och Fröken ur. 
• Norden , samtal till Norge, Finland, Danmark och Island. 
• Europa , samtal till Europa exklusive Sverige och övriga Norden. 
• Världen , samtal till destinationer utanför Europa. 

Att utföra indelningen av trafikfall enligt grupperna ovan blev ett ganska tråkigt ma-
nuellt arbete. Jag fick gå igenom de ca 1000 trafikfallen som det ringts samtal på, 
titta på namnet och sedan tilldela trafikfallet en av grupperna ovan. De få trafikfall 
som hade namn som jag ej kunde klassificera fick jag hjälp med av andra på Nipsoft 
för att dela in i rätt grupp. Jag fick också ett tips att jag bör lägga till ytterligare en 
grupp: Trafikfallsfel. Detta är samtal som inte kan kopplas till något trafikfall.  

Efter att grupperingen var klar ställer jag samma typ av fråga som tidigare men jag 
grupperar på den nya destinationen: 
select T.DestinationTypeId, T.Name, count(1) as 'An tal'  
from tblCustomerCall as C  
inner join rbsPrice..tblTrafficCase as T on T.Traff icCaseId = C.TrafficCaseId 
group by T.DestinationTypeId order by (3) desc 

SQL 4.3 
 
Tabell 4.8. Frekvenstabell för alla destinationer. 
Destination Antal samtal Procent 
Sverige 168 490 347 69,60% 
Sverige mobil 48 055 149 19,85% 
Sverige tjänster 4 688 109 1,94% 
Europa 9 804 273 4,05% 
Norden 7 749 486 3,20% 
Världen 3 304 830 1,37% 
Trafikfallsfel 2 310 900 0,95% 
Totalt 244 403 094 100,00% 

 
Jag tycker detta känns som en ganska bra uppdelning och bestämmer mig för att des-
sa grupper blir de destinationer som simulatorn kommer ha stöd för. 
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4.9.3 Destinationer för olika kundtyper 
Vi kan enkelt ta fram en frekvenstabell för varje kundtyp genom att gruppera SQL 
4.3 på kundtyp. Vi får då följande destinationsstatistik: 

Tabell 4.9. Destinationer för olika kundtyper. 

Privatperson 
Destination Andel 
Sverige 67,69% 
Sverige mobil 18,76% 
Sverige tjänster 2,30% 
Norden 3,61% 
Europa 4,79% 
Världen 1,66% 
Trafikfallsfel 1,19% 

Stat, kommuner och landsting 
Destination Andel 
Sverige 68,64% 
Sverige mobil 29,69% 
Sverige tjänster 1,06% 
Norden 0,05% 
Europa 0,08% 
Världen 0,04% 
Trafikfallsfel 0,43% 

Aktiebolag 
Destination Andel 
Sverige 72,39% 
Sverige mobil 21,93% 
Sverige tjänster 0,50% 
Norden 2,45% 
Europa 2,13% 
Världen 0,52% 
Trafikfallsfel 0,08% 

Ekonomisk förening 
Destination Andel 
Sverige 70,92% 
Sverige mobil 26,60% 
Sverige tjänster 1,21% 
Norden 0,40% 
Europa 0,77% 
Världen 0,10% 
Trafikfallsfel 0,00% 

 

Ideell förening 
Destination Andel 
Sverige 72,83% 
Sverige mobil 24,46% 
Sverige tjänster 1,14% 
Norden 0,32% 
Europa 0,77% 
Världen 0,39% 
Trafikfallsfel 0,09% 

Handelsbolag och kommanditbolag 
Destination Andel 
Sverige 77,73% 
Sverige mobil 18,82% 
Sverige tjänster 1,54% 
Norden 0,39% 
Europa 0,97% 
Världen 0,39% 
Trafikfallsfel 0,16% 

Ambassad 
Destination Andel 
Sverige 52,94% 
Sverige mobil 26,26% 
Sverige tjänster 0,26% 
Norden 2,67% 
Europa 12,19% 
Världen 5,67% 
Trafikfallsfel 0,00% 

Enskild firma 
Destination Andel 
Sverige 75,29% 
Sverige mobil 20,37% 
Sverige tjänster 2,53% 
Norden 0,35% 
Europa 0,77% 
Världen 0,41% 
Trafikfallsfel 0,27% 

Vi kan notera att destinationerna skiljer sig ganska mycket mellan kundtyperna och 
att det därför är en god idé att simulatorn stödjer olika fördelningar för varje kundtyp.  

Kundtypen Ambassader var en av de kundtyper som jag identifierade i avsnitt 4.4 
men sedan plockade bort eftersom det fanns för lite kunder av den typen. Jag tog 
med den här för att jag var nyfiken på om dessa kunder ringde mer utlandssamtal än 
andra kunder. Tabellen för Ambassader ovan visar klart och tydligt att så är fallet. 
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4.10 Samtalslängd 
 I detta avsnitt beskrivs statistiken för samtalens längd.  

4.10.1 Initial analys 
För att få en överblick började jag med att göra en graf över alla förekommande sam-
talslängder. Jag använde följande SQL-fråga och fick fram figur 4.5: 
select duration, count(1) from tblCustomerCall  
group by duration 
order by duration desc 

SQL 4.4 
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Figur 4.5. Antal samtal för olika samtalslängder.  

Denna graf säger oss inte särskilt mycket beroende på de extrema värdena både på x- 
och y-axeln. Det längsta samtalet är på hela 678657 sekunder, vilket är nästan 8 da-
gar8.  

När man zoomar in grafen ser man att den har höga värden för y när x är låg och se-
dan avtar den i något som påminner om ett exponentiellt avtagande. En inzoomad 
version av grafen som bara visar samtalslängder upp till 200 sekunder finns i figur 
4.6 på nästa sida. 
 
 
 

                                                 
8 Samtal av den här längden och ännu längre förekommer regelbundet. Det är oftast datasamtal mellan 
datorsystem som är uppkopplade mot varandra dygnet runt. 
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Figur 4.6. Antal samtal för olika samtalslängder, x -axeln begränsad till 200 sekunder. 
 
Nu ser grafen betydligt mer intressant ut. Samtalslängden följer en exponentiellt av-
tagande funktionen, förutom under de första 20 sekunderna där den har två uppenba-
ra toppar. 

4.10.2 Faktorer som påverkar samtalslängden 
Innan jag fortsatte undersökningen skrev jag ned de faktorer som jag trodde kunde 
påverka samtalslängden: 

1. Kundtyp.  
2. Veckodag. Jag gör ett antagande att alla vardagar har samma fördelning men att 

det kan skilja på lördag och söndag.  
3. Tid på dygnet.  

I de följande avsnitten kommer jag att undersöka hur stor betydelse dessa faktorer 
har. 

4.10.3 Hur ska jämförelsen ske? 
Ett litet problem är hur man på ett bra sätt ska jämföra samtalslängden för olika 
kundtyper, veckodagar och tider på dygnet. Att ta fram data för olika värden på 
kundtyp/veckordag/tid är lätt genom att lägga till fler villkor i SQL 4.4, men att bara 
jämföra denna råa data är svårt. Att rita upp grafer underlättar, men eftersom det är så 
stor variation av värdena (se figur 4.5) är det svårt att se något om grafen innefattar 
alla värden. Tittar man bara på en liten del av värdena (se figur 4.6) så blir det lättare 
att jämföra, men då missar man längre samtal. 

Jag löste det hela genom att ta fram lägesmått (medianvärde och medelvärde) och 
spridningsmått (standardavvikelse och percentiler). Utöver dessa värden tog jag även 
fram histogram för samtalslängden upp till 100 sekunder, detta för att kunna studera 
de två intressanta topparna som syns i figur 4.6. 

SQL koden som jag använde finns i bilaga C.1 
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4.10.4 Jämförelse - kundtyper på vardag 
Jag körde SQL frågorna i bilaga C.1 för vardagar och fick tabeller för spridningsmått 
och samtalslängd. Tabellerna finns i bilaga C.2. Histogram för samtalslängd finns i 
figur 4.8 på nästa sida.  

För att underlätta jämförelsen av spridningsmåtten ritade jag upp en s.k. boxplot. 
Boxploten visar följande: 

• Prick = Median. 
• Boxen = Värden mellan undre och övre kvartilen9 (50% av alla värden). 
• Undre strecket = Värden från 5% till undre kvartilen. 
• Övre strecket = Värden från övre kvartilen till 95%. 

Övre extremvärden (över 95%) finns inte med i boxploten. 
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Figur 4.7. Boxplot för samtalslängd på vardagar.  
 
 
 
 

                                                 
9 Se ordlistan i början av rapporten för definition av den övre och undre kvartilen. 
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Figur 4.8.  Histogram för samtalslängd upp till 100  sekunder på vardagar.  

Notera att y-axeln i histogrammen har olika skala. 
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7 Ekonomisk förening
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Toppar i histogramen 
Det finns två tydliga toppar i histogrammen i figur 4.8. Den första inträffar vid ca 5 
sekunder och den andra vid 13-15 sekunder. Exakt vad dessa beror på är kanske inte 
så intressant för detta arbete men jag kan inte motstå att fundera lite på orsaken till 
dem:  

• Toppen vid 5 sekunder - Felringningar och samtal till telefonsvarare/telesvar. 
Det skulle också kunna vara samtal från telefonförsäljare där mottagaren väljer 
att avsluta samtalet så fort som möjligt.  

• Toppen vid 13-15 sekunder - Kortbetalningar. Dessa toppar är mycket stora för 
handelsbolag och enskilda firmor. Just dessa två kundtyper har säkert många 
kunder inom handeln som tar betalt med kort. Jag undersökte detta lite mer och 
tog fram en lista över alla samtal på 13-15 sekunder och grupperade på uppringt 
nummer. Det var ett par nummer som tog emot de en stor del av samtalen. Min 
nyfikenhet gjorde att jag provade att ringa upp de tre numren som fått flest sam-
tal. För alla tre numren fick jag ett pipande modemliknande ljud som svar. Jag är 
därför tämligen säker på att denna topp beror på just kortbetalningar. 

Det finns även en liten otydlig topp vid ca 30 sekunder för Stat, Aktiebolag och Eko-
nomiska föreningar. En gissning till denna skulle kunna vara fax-samtal. 

Slutsatser från histogram och spridningsmått 
Vi ser tydligt i figur 4.7 och 4.8 att kundtyp 1 Privatpersoner och 12 Operatörer har 
mycket liknande mönster för samtalslängd. En gissning som jag gör nu är att en stor 
del av de Operatörer som finns i kunddatabasen i stort sett bara har privatkunder. 
Detta skulle förklara varför operatörernas samtalsmönster påminner så mycket om 
kundtyp 1. Operatörer har de allra längsta samtalen, men detta kan förklaras av att 
det betydligt fler samtal av denna kategori, chansen att det ska förekomma riktigt 
långa samtal ökar givetvis om antalet samtal ökar.  

En skillnad mellan kundtyp 1 och 12 är att kundtyp 1 har en topp vid 13-15 sekunder 
precis som många företag. Om mitt antagande att denna topp beror på kortbetalning-
ar är korrekt så tyder det på att det finns kunder i kundtyp 1 som använder telefon-
abonnemanget som ett företag. Dessa kunder borde egentligen ligga i kundtyp 15 
enskild firma, men eftersom vi inte kan identifiera dessa kunder på ett säkert sätt så 
är detta ett fel vi måste acceptera. Om vi bortser från toppen vid 13-15 sekunder bör 
vi kunna slå ihop statistiken för kundtyp 1 och 12. 

Två andra kundtyper som är mycket lika varandra är 5 Aktiebolag och 7 Ekonomisk 
förening. Den enda märkbara skillnaden mellan dessa två kundtyper är egentligen att 
maxväret är betydligt större för aktiebolag10, detta bör precis som för operatörer kun-
na förklaras av att det ringt betydligt fler samtal av kundtyp 5 än av kundtyp 7. Vi 
bör därför även kunna slå ihop statistiken för dessa två kundtyper. 

Kundtyp 8 Ideell förening påminner mycket om Privatpersoner när man tittar på his-
togrammet i figur 4.8. Men tittar man på boxploten i figur 4.7 ser man att de skiljer 
stort för längre samtal, Ideella föreningar ringer betydligt kortare samtal än privat-
personer. 

                                                 
10 Maxvärdet visas ej i boxploten utan endast i tabell C.2.1 för spridningsmått. Se bilaga C.2. 
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Även kundtyp 9 Handelsbolag och kundtyp 15 Enskilda firmor påminner mycket om 
varandra när man tittar på histogrammet i figur 4.8. Men tittar man på boxploten i 
figur 4.7 och motsvarade tabell C.2.1 ser man att även dessa skiljer sig för längre 
samtal, enskilda firmor ringer längre samtal. Att enskilda firmor ringer längre samtal 
skulle kunna bero på att det förekommer mer privata samtal för dessa abonnemang 
(privatpersoner ringer ännu längre samtal). 

Kundtyp 2 Stat, kommuner och landsting har ett histogram som påminner lite om 
privatpersoner, men med mindre topp i början. De ringer längre samtal än alla andra 
företagstyper men ändå kortare än privatpersoner.  

4.10.5 Jämförelse - kundtyper på lördag 
Jag upprepade jämförelsen från föregående avsnitt men nu för lördagar. Tabeller med 
data finns i Bilaga C.3. Jag gjorde en boxplot för spridningsmåtten på samma sätt 
som för vardagar. 
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Figur 4.9. Boxplot för samtalslängd på lördagar.
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Figur 4.10.  Histogram för samtalslängd upp till 10 0 sekunder på lördagar. Notera att 

y-axeln i histogrammen har olika skala.  

1 Privatpersoner

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

12 Operatörer

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

2 Stat/kommun/landsting

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

5 Aktiebolag

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

7 Ekonomisk förening

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

9 Handelsbolag

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

15 Enskild firma

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)

8 Ideell förening

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtalslängd (s)

A
nt

al
 s

am
ta

l (
%

 a
v 

to
ta

lt)



  4.10 
 

  51 

Slutsatser från histogram och spridningsmått 
När man jämför kundtyperna med varandra i figur 4.9 och 4.10 kommer man fram 
till samma resultat som för vardagar. Vi kan slå ihop kundtyp 1 Privatpersoner och 
12 Operatörer (vi bortser från toppen vid 13-15 sekunder hos privatpersoner av 
samma anledning som på vardagar). Vi kan också slå ihop kundtyp 5 Aktiebolag och 
7 Ekonomisk förening. Övriga kundtyper bör ha egen statistik. 

När vi jämför statistiken med motsvarande statistik för vardagar (figur 4.7 och 4.8) 
ser vi att kundtyp 1 och 2 är mycket lika, vi kan använda samma statistik för alla 
veckodagar för dessa kundtyper. För övriga kundtyper varierar statistiken ganska 
mycket och vi bör ha separat statistik för vardag respektive lördag. 

4.10.6 Tid på dygnet 
En av de faktorer som jag nämnde i 4.10.2 som bör kunna påverka samtalslängden 
var tiden på dygnet. I detta avsnitt tittar jag närmare på hur samtalslängden för kund-
typ 5 Aktiebolag ändras under dygnet. Jag tog fram histogram och spridningsmått på 
samma sätt som tidigare men nu för enskilda timmar. Tabellen för spridningsmåtten 
finns i bilaga C.4. 
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Figur 4.11. Boxplot för samtalslängd för olika timm ar på vardagar, kundtyp 5. 
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Figur 4.12.  Histogram för samtalslängd upp till 10 0 sekunder för olika timmar på var-

dagar, kundtyp 5. Notera att y-axeln i histogrammen  har olika skala. 
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Slutsatser från histogram och spridningsmått 
Vi ser tydligt att både spridningsmåtten (figur 4.11) och histogrammen (figur 4.12) 
varierar mycket under dygnet. Att histogrammen blir hackigare på natten beror tro-
ligtvis på att det finns mycket mindre data då. 

Jag antar att samtalslängden varierar under dygnet även på övriga kundtyper. Vill 
man göra en exakt simulering av samtalslängden bör man alltså ta fram statistik för 
alla timmar på dygnet. Detta är dock arbetskrävande och skulle leda till 24 gånger 
mer statistik än om man tar fram medelvärden över hela dygnet. Eftersom de flesta 
samtal rings under dagtid och det är då som statistiken bäst stämmer överrens med 
dygnsmedelvärdet väljer jag att förenkla och bara titta på dygnsmedelvärdena. 

4.10.7 Söndagar 
Jag har valt att inte göra någon undersökning av samtalslängden för söndagar. Jag 
kommer istället använda statistiken från lördagar även för söndagar. Om man vill ta 
fram separat statistik för söndagar så bör inte detta vara något problem, det är bara att 
upprepa samma typ av undersökning som gjordes för lördagar i avsnitt 4.10.5. 

4.10.8 Sammanfattning 
Undersökningen i 4.10.4 och 4.10.5 visar att vi behöver dela upp statistiken över 
samtalslängd för de olika kundtyperna och för olika veckodagar. För vissa kundtyper 
och veckodagar kan vi dock slå samman den. Undersökningen i 4.10.6 visade att 
man egentligen behöver ta fram statistik över samtalslängden för varje timme på 
dygnet men vi väljer att förenkla och bara räkna på dygnsmedelvärdet. 

Vi kan sammanfatta den statistik för samtalslängd som simulatorn kommer behöva 
med tabell 4.10. Siffrorna under vardag, lördag och söndag är endast en numrering 
av statistikmängderna.  

Tabell 4.10. Översikt av den statistik för samtalsl ängd som behövs. 

Kundtyp Vardag Lördag & söndag  

1, 12 1 

8 2 3 

2 4 5 

5 
7 

6 7 

9 8 9 

15 10 11 
 
Vi noterar att om vi skulle valt att plocka fram statistik för varje timme hade antal 
tabeller ökat från 11 till 11*24 = 264 st. 
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4.11 Antal telefonnummer per kund 
Enligt avsnitt 4.6 finns det inget samband mellan antal samtal som en kund ringer 
och hur många telefonnummer kunden har. För simulatorns generering av samtal är 
det alltså helt ointressant att veta något om hur många telefonnummer en viss kund 
har. Men eftersom vår simulator också ska kunna initialisera en ny kunddatabas (en-
ligt 1.3) så måste den även kunna skapa telefonnummer för varje kund. För att detta 
ska bli realistiskt måste vi göra det efter en riktig fördelning och vi behöver därför ta 
fram statistik över hur många telefonnummer varje kund ska ha. 

För att förenkla tittar vi endast på aktiva telefonnummer. Vi definierar ett aktivt tele-
fonnummer på samma sätt som en aktiv kund i avsnitt 4.5: 
 
 

 Definition 5  Aktivt telefonnummer  
Ett telefonnummer som ringt minst ett samtal under februari till  
april 2006. 
 

 
Vi börjar med att ta fram en lista över hur många aktiva telefonnummer varje kund 
har. För kundtyp 2 (stat, kommun och landsting) så kan vi göra det med följande 
SQL-fråga: 
select accountId, count(distinct anumId) as 'AntalN ummer' into tempdb..xjobb2 
from tblCustomerCall where atid = 2 
group by accountId 
order by 2 desc 

Om vi ritar upp dessa värden i en graf får vi en starkt exponentiellt avtagande funk-
tion. Se figur 4.13 nedan. 
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Figur 4.13. Antal aktiva nummer för varje kund. 

Vi noterar att det är samma typ av funktion, ett starkt exponentiellt avtagande, som 
för antal samtal per dygn i avsnitt 4.7.3. 
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Vi skulle kunna försöka anpassa en exponentialfördelning till denna graf, men i av-
snitt 4.7.3 lyckades vi inte hitta en bra fördelning och jag bestämde mig för att an-
vända frekvenstabeller. I kapitel 6 framgår det att simulatorn kommer få en speciell 
klass som implementerar slumpning från frekvenstabeller, och vi kommer även skri-
va generell kod som kan initialisera frekvenstabellen direkt från databasen. För att 
underlätta väljer jag därför att använda frekvenstabeller även i detta fall. Då kan vi 
återanvända kod vid implementationen.  

Vi tar fram frekvenstabellen i två steg. Först väljer vi ut alla samtal från tblCusto-
merCall för en viss kundtyp, sedan grupperar på kund och räknar antal unika telefon-
nummer. Följande SQL tar fram värdena för kundtyp 5 (aktiebolag): 
select accountId, count(distinct anumId) as 'AntalN ummer' into tempdb..xjobb2 
from tblCustomerCall where atid = 5 
group by accountId 
order by 2 desc 

Sedan grupperar vi denna data på antal telefonnummer: 
select AntalNummer, count(1) as 'antal kunder' from  tempdb..xjobb2 
group by AntalNummer  
order by 1 asc 

Detta ger oss den sökta frekvenstabellen som vi kan använda i simulatorn när vi ska-
par en ny kunddatabas. Ett urval från frekvenstabellen för kundtyp 5 finns i tabell 
4.11 nedan. 

Tabell 4.11. Urval från frekvenstabellen för Aktieb olag (kundtyp 5) 
Antal nummer Antal kunder 

1 9213 
2 5521 
3 2568 
4 1253 
5 695 
... ... 
25 16 
26 16 
27 11 
28 14 
29 12 
... ... 

943 1 
1300 1 
1379 1 
1495 1 
4559 1 
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4.12 Obesvarade samtal 
När NBS Rating Engine behandlar samtalen sker det i flera steg. Innan samtalen 
hamnar i tblCustomerCall (som är den tabell jag hämtar data från i alla andra under-
sökningar) så finns de i tblCDR. Obesvarade samtal finns tillsammans med alla andra 
samtal i tblCDR, men eftersom dessa oftast är ointressanta kommer de aldrig vidare 
till tblCustomerCall. Vi måste alltså titta i tblCDR för att hitta de obesvarade samta-
len. Nackdelen med att titta i denna tabell är att samtalen inte är kopplade till några 
kunder, därmed kan vi bara ta fram ett gemensamt värde för alla kundtyper. 

tblCDR har en bitflagga som heter CallInfo, när denna har en etta i bit 10 så är sam-
talet obesvarat. Vi kan kolla detta i SQL genom att göra en binär AND operation 
med 2^10 = 1024 på CallInfo. 

Vi börjar med att räkna alla samtal: 
select count(1) from tblCDR  

Sedan räknar vi alla obesvarade samtal: 
select count(1) from tblCDR where (CallInfo & 1024)  = 1024 

Genom att dela dessa tal med varandra får vi andelen obesvarade svamptal.  
Det blir 0.245468 som vi avrundar till 25%. 

4.13 Fel 
Det finns två typer av vanliga fel som vi vill ha med i simulatorn: Trafikfallsfel och 
A-nummerfel. 

Trafikfallsfel  innebär att inget trafikfall kan kopplas till samtalet och därmed kan 
inte vi inte avgöra hur mycket kunden ska betala för samtalet. Dessa fel ingår i stati-
stiken för destination, se avsnitt 4.9. 

A-nummerfel innebär att ingen kund kan kopplas till det telefonnummer som ringt 
samtalet, och därmed kan inte telefonoperatören ta betalt för samtalet. Om rating-
systemet fungerar bra ska dessa fel ha väldigt låg frekvens. 

NBS Rating Engine lägger alla a-nummerfel i en speciell tabell tblCustomer-
Call_AnumberError. Vi beräknar andelen a-nummerfel genom att räkna antal poster i 
denna tabell och dela med antal poster i tblCustomerCall. 

Resultatet blir att a-nummerfel inträffar för ca 0,03 % av alla samtal. 
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5 Modellen 
I detta kapitel beskrivs hur jag byggt upp modellen för simulatorn och på vilka grun-
der jag fattat mina beslut. 

5.1 Telenätet 
Under förstudiefasen kom jag fram till två möjliga modeller för telenätet i simula-
torn: det enkla telenätet och det avancerade telenätet. Dessa beskrivs nedan. 

5.1.1 Det enkla telenätet 
Med det enkla telenätet koncentrerar man sig på endast en telefonväxel, vi kan kalla 
den växel A. Det är i denna växel som CDR-informationen skapas. Således finns 
alltså bara en CDR-källa i denna modell. Kunderna kan delas in i två grupper, de som 
har direktkopplingar till växel A och de som inte har det. De som inte är direktkopp-
lade till växel A är i verkligheten kopplade till andra växlar i telesystemet. Dessa 
växlar och deras kopplingar till varandra ser man som en ”svart låda” vars innehåll 
man inte bryr sig om. Det enda intressanta är kunderna som är kopplade till den ”sva-
ra lådan” och kopplingen till växel A. 

Fördelar med det enkla telenätet: 

• Enkel att implementera. 
• Enkelheten gör att simuleringarna går fort att utföra, dvs. kräver mindre av hård-

varan. 

 
Figur 5.1. Den enkla modellen för telenätet. 
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5.1.2 Det avancerade telenätet 
Det avancerade telenätet är en kopia av ett äkta telenät. Alla växlar, kunder och för-
bindelser mellan dessa finns representerade. Detta innebär också att man kan ha flera 
CDR-källor. Någon ”svart låda” finns inte i denna modell. 

Fördelar med det avancerade telenätet: 

• Lättare att bygga ut modellen så att man kan simulera fler saker. Man skulle t.ex. 
kunna introducera fel i överföringar samt förbindelser och växlar som går ned. 
Man skulle även kunna införa begränsningar för hur många samtal en förbindelse 
eller växel klarar av och därmed simulera överbelastningar.  

• Man kan använda en definition av ett äkta telenät vid simuleringen. 
• Nipsofts kunder skulle kunna använda simuleringssystemet till andra tillämp-

ningar utanför NBS. 

Den främsta nackdelen med denna modell är att den blir mer avancerad att imple-
mentera. Det problem som troligtvis blir svårast att lösa är att routa samtalen mellan 
de olika växlarna på ett realistiskt sätt. Det krävs också mer beräkningskraft för att 
utföra simuleringen, vilket leder till att simuleringen måste köras på en mer kraftfull 
dator än om den enkla modellen används. 

Ett exempel på ett nät i den avancerade modellen visas i figur 5.2 nedan. 

 
Figur 5.2. Ett exempel på telenät med den avancerad e modellen. 
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5.1.3 Mitt val 
I början hade jag tänkt att välja modellen med det avancerade telenätet. Den är mest 
flexibel och dessutom skulle det varit intressant att implementera den. Men efter lite 
funderande och efter att jag insett att jag var på väg att bryta mot allt som jag skrivit i 
3.4.4 ändrade jag mig. Att välja det avancerade nätet skulle leda till allt för mycket 
onödigt jobb. Målet för Nipsoft med simuleringssystemet var att kunna skapa CDR-
filer. Att simulera fram samtal från en telefonväxel. Ska man göra detta är det onö-
digt att simulera ett helt telenät. Det räcker med att koncentrera sig på de samtal som 
passerar genom en telefonväxel. Alltså är modellen med det enkla nätet fullt tillräck-
lig. 

Efter lite mer tankearbete om hur simuleringen skulle fungera insåg jag att det gick 
bra att förenkla nätet ytterligare. Från växelns synvinkel kommer det inte bli någon 
skillnad på direktkopplade kunder och externa kunder kopplade till andra växlar. 
Man kan se det som att alla kunder finns i det externa telenätet, en stor svart låda 
som man inte behöver bry sig om den interna strukturen på. Det enda intressanta är 
att det finns ett visst antal kunder i detta nät. Hur kopplingarna går mellan kunderna 
spelar ingen roll. Därmed kan man flytta de direktkopplade kunderna till samma plats 
som de externa kunderna. Se figur 5.3 nedan. 

5.2 Egenskaper 
I kapitel 3.2 listas olika egenskaper hos en modell. Den modell som jag har valt 
kommer att vara: 

• Stokastisk. Den kommer innehålla stokastiska variabler för samtalslängd, desti-
nation och hur många samtal som varje kund ska ringa per tidsenhet. 

• Statisk. Modellen ändras inte om inte insignalerna ändras. 
• Diskret. Den minsta upplösningen i systemet är hela sekunder.  
• Tidsstyrd. Simulatorn kommer att ha en klocka som driver systemet framåt. 

Figur 5.3. Den valda modellen för telenätet. 
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5.3 Kundtyper 
När jag tog fram statistiken valde jag att dela in kunderna i olika kundtyper. Jag 
kommer därför även låta modellen stödja flera olika kundtyper där varje kundtyp 
kommer kunna ha egna parametrar för de stokastiska variablerna. En simulering kan 
bestå av valfritt antal kunder av varje kundtyp. 

5.4 Veckodagar 
Statistiken visade också att de flesta stokastiska variabler varierar mellan olika 
veckodagar. Den största skillnaden ser vi mellan vardagar, lördag och söndag. Vi 
låter därför de stokastiska variablerna ha olika parametrar för vardagar, lördag och 
söndag. 

5.5 Tid 
Modellen kommer vara tidsstyrd och drivas framåt av en klocka. Hastigheten på 
klockan kommer gå att variera från realtid (1 sekund i simulatorn motsvarar 1 sekund 
i verkligheten) till en timme per sekund (1 timme i simulatorn motsvarar 1 sekund i 
verkligheten). Realtidshastigheten kommer vara användbar när man vill använda 
systemet i demosyfte för t.ex. nya kunder. De snabbare hastigheterna är användbara 
när man vill producera testdata. Att hastigheten går att variera i flera steg mellan min 
och max är viktigt när man kör med många kunder i systemet för att inte överbelasta 
andra delar av NBS. Det finns inget behov att detaljstudera snabba processer så si-
mulatorn kommer inte kunna köra långsammare än realtid.  

5.6 Aktiva kunder och telefonnummer 
Modellen kommer endast att arbeta med aktiva kunder och aktiva telefonnummer. 
Alla kunder och alla telefonnummer i systemet kommer alltså kunna ringa samtal. 
Detta är inte helt realistiskt eftersom det i verkligheten kan finnas kunder i systemet 
som inte ringer samtal och kunder med telefonnummer som inte används. Jag väljer 
dock att göra den här förenklingen eftersom det är lättare att ta fram tillförlitlig stati-
stik för aktiva kunder och aktiva telefonnummer. 

5.7 När ska ett samtal skapas? 
Enligt Blom s.160 [6] är oberoende händelser11 som inträffar slumpmässigt i tiden 
Poisson-fördelade. Givet att händelserna inträffar med konstant intensitet, så att m 
händelser inträffar i genomsnitt per tidsenhet, gäller att händelserna är Poisson-
fördelade med parametern m. Vi skriver Po(m). 

Blom visar även att medelvärdet av en Poisson-fördelad stokastisk variabel är samma 
som dess parameter m. 

Blom räknar upp flera exempel på denna typ av händelser, ett av dem är att ett samtal 
inkommer till en telefonväxel. I detta exempel ser man samtalen från telefonväxelns 
sida – de inkommer till en växel. Om man ser samma händelse från de uppringande 
telefonnumrens sida får vi att ett antal telefonnummer (kunder) ringer upp en växel. 
Man kan ställa sig tveksam till att oberoendet håller åt detta håll – om en kund nyss 

                                                 
11 Oberoende händelser innebär att om man har två händelser A och B, och sannolikheten att B inträffar 
är densamma vare sig att man vet att A har inträffat eller inte, då är A och B oberoende. Blom s. 37 [6]  
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ringt ett telefonsamtal är det lika stor chans att kunden ringer ett eller tio samtal till i 
tät följd? Förmodligen inte om det är en privatperson. Om det däremot är ett företag 
med många telefoner och många anställa bör det vara oberoende. Jag gör här ett an-
tagande att händelsen att det rings ett samtal från en kund är oberoende. Gör man det 
antagandet så är händelsen att en kund ringer ett samtal Poisson-fördelad. Vi kan 
därmed använda Poissonfördelningen för att avgöra när en kund ska ringa ett samtal. 
Parametern m till fördelningen blir medelvärdet av antal samtal för en viss kund un-
der en bestämd tidsperiod. Tidsperioden som vi vill ha ett medelvärde för beror på 
vilken hastighet som simulatorn kör i, om den t.ex. kör i realtid är tidsperioden 1 
sekund. 

5.7.1 Beräkna parametern m till Poissonfördelningen  
I kapitel 4 tog vi fram två olika typer av statistik som nu blir användbar: antal samtal 
per dygn (4.7) och samtalens dygnsfördelning, d.v.s. andelen av samtalen som rings 
under en viss timme (4.8).  

Om vi känner dessa två värden för en kund kan vi beräkna m på följande sätt: 
 

 

 Formel 1  m = antal samtal per dygn * andel som rings under a ktuell timme * ks  
där ks är en tidsfaktor som beror på simulatorns hastighet. 
 

 
I avsnitt 4.7 kom vi fram till att antal samtal per dygn inte kan vara konstant för alla 
kunder inom samma kundtyp. Det är istället en stokastisk variabel i form av en expo-
nentiellt avtagande funktion som beror både på kunden och nuvarande veckodag. Vi 
kallar den stokastiska variabeln för fs. 

I avsnitt 4.8 visade vi hur man tar fram tabeller för samtalens dygnsfördelning för 
olika kundtyper och veckodagar. Vi kan använda dessa tabeller för att definiera en 
funktion för dygnsfördelningen som beror på kundens kundtyp, nuvarande veckodag 
och nuvarande timme. Vi kallar funktionen för fd. 

Sätter vi in detta i formel 1 får vi: 
 

 

 Formel 2  m = f s(kund, veckodag(t)) * f d(kundtyp(kund), veckodag(t), timme(t)) * ks  
där t anger tiden, kund den nuvarande kunden och ks är en tidsfaktor 
som beror på simulatorns hastighet. 
 

5.8 Destination 
Vi tog fram statistik för destinationen för samtalen i avsnitt 4.9 och det visade sig att 
statistiken varierade för olika kundtyper. Vi valde att dela in samtalen i sex olika 
destinationer, simulatorn kommer därför att ha stöd för dessa sex destinationer. Vi 
kan använda frekvenstabellerna från avsnitt 4.9.3 för att ta fram en stokastisk varia-
bel för destinationen med kundtypen som parameter.  
 
 

 Formel 3  Destination = f dest (kundtyp(kund))   
där kund anger den nuvarande kunden. 
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5.9 Samtalslängd 
Vi tog fram statistik över samtalslängden i avsnitt 4.10. Det visade sig att samtals-
längden påverkas av kundtyp, veckodag och tiden på dygnet. Vi valde att bortse från 
tiden på dygnet eftersom det sker så få samtal på nätterna och för att minska mäng-
den statistik. Vi kan använda frekvenstabellerna från bilaga C (t.ex. tabell C.2.2) för 
att ta fram en stokastisk variabel för samtalslängd med kundtypen och veckodagen 
som parameter.  
 
 

 Formel 4  Samtalslängd = f längd (kundtyp(kund), veckodag(t))   
där kund anger den nuvarande kunden och t den nuvarande tiden. 
 

5.10 Obesvarade samtal 
I avsnitt 4.12 kom vi fram till att det är ca 25% obesvarade samtal i systemet. Efter-
som obesvarade samtal inte kommer in i NBS vanliga samtalstabeller så är inte dessa 
medräknade i statistiken för antal samtal. Antal samtal måste därför ökas med mot-
svarade faktor. 
 
 

 Formel 5  Faktor för att inkludera obesvarade samtal = 1 / (1 -0,25) = 4/3   
 

5.11 A-nummerfel 
I avsnitt 4.13 kom vi fram till att 0,03 % av alla samtal har a-nummer fel.  

5.12 Upptagna nummer 
I verkligheten kan som bekant ett telefonnummer vara upptaget. Det känns naturligt 
att så bör vara fallet även i en simulering, det finns dock ett problem med detta: Före-
tag har ofta telefonväxlar där flera telefoner kan vara kopplade till samma nummer. 
Det innebär att även fast en person pratar i telefonen, så kan en annan person ta emot 
ett telefonsamtal på samma nummer. I detta fall blir inte numret upptaget. Det finns 
naturligtvis en övre gräns för hur många samtal företagets växel kan hantera samti-
digt, och en övre gräns för hur många telefoner det finns kopplade till växeln, men 
värdet för denna gräns skiljer sig för olika företag. För att få en så realistisk simule-
ring som möjligt skulle man behöva samla data om detta och ta fram en fördelning 
för denna typ av begränsning.  

Eftersom jag inte har någon sådan här data beslutade jag mig för att låta varje num-
mer kunna ta emot och ringa obegränsat med samtal samtidigt. I modellen kan alltså 
ett telefonnummer aldrig vara upptaget. 

5.13 Tidpunkten för samtalspostens skapande 
I en äkta telefonväxel skapas CDR-posten för ett samtal när samtalet avslutas. Det är 
först då växeln känner till hur långt samtalet blev så posten kan inte skrivas tidigare. 
Detta är möjligt att göra även i simuleringsmodellen. För att implementera detta 
krävs en kö där pågående samtal lagras tills att de är klara. En annan möjlighet för 
modellen är att bestämma samtalslängden direkt när samtalet inleds. Då kan CDR-
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posten skapas direkt. Man slipper då lagra pågående samtal i en kö. Nackdelen är att 
CDR-posterna kommer skapas för tidigt i simuleringen. Detta skulle eventuellt kunna 
påverka inläsningen av samtal av NBS Rating Engine. Efter att ha pratat med de an-
svariga på Nipsoft fick jag klart för mig att detta inte kommer påverka NBS Rating 
Engine. Jag valde därför att skapa samtalsposten direkt när samtalet rings. 
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6 Implementation 
Detta kapitel beskriver implementationen av simulatorn.  

6.1 Val av programspråk och utvecklingsmiljö 
I kapitel 3.4.6 nämns flera olika typer av programspråk, inklusive deras för och 
nackdelar, som man kan välja för implementationen av ett simuleringssystem. Mitt 
val blev det generella programspråket C# och utvecklingsmiljön Microsoft Visual 
Studio. Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta val: 

• Nipsoft använder C# och Visual Studio för övriga delar av NBS. Eftersom Nip-
soft har avsikten att fortsätta utveckla simulatorn efter att examensarbetet är slut-
fört så var det viktigt att välja ett programspråk och utvecklingsmiljö som passar 
Nipsoft. 

• Modellen för simuleringen är relativt enkel. Ett speciellt simuleringsspråk hade 
antagligen inte underlättat särskilt mycket.  

• Utdata från simuleringen blir indata till NBS Rating Engine som behandlar sam-
talen och lägger in dem i en samtalsdatabas. Innehållet i den här databasen kan 
sedan analyseras på samma sätt som rikligt samtalsdata. Vi behöver därför inte de 
inbyggda statistikfunktionerna som finns i vissa simuleringsspråk och simule-
ringspaket. 

Jag valde Windows Forms som GUI paket eftersom detta var Microsofts standardpa-
ket för grafik i C# år 2007.  

Simulatorn utvecklades i Microsoft Visual Studio 2005 och 2008. 

6.2 Systemkrav 
Simulatorn har följande systemkrav: 

• Windows XP eller senare.  
• Microsoft .NET 3.5 eller senare.  
• Microsoft SQL Server 2005 eller senare. 
• NBS 2007 (kunddatabas, samtalsdatabas, Rating Engine). 

En snabb processor och hårddisk är att föredra, framförallt om både simulator, data-
bas och Rating Engine ska köra på samma maskin. Får man prestandaproblem kan 
man dock minska simulatorns hastighet och minska antalet kunder i systemet. 

6.3 Delning av underlagsdata med NBS 
Simulatorn delar underlagsdata med övriga NBS när det gäller kunder, telefonnum-
mer och nummerplan. Detta är nödvändigt för att korrekta samtal ska kunna genere-
ras enligt den valda kundtypen.  

6.3.1 Uppringande nummer och kund 
Slumpningen av uppringande telefonnummer måste ta ett nummer från databastabel-
len tblAnumber, annars kommer Rating Engine inte kunna matcha numret med en 
kund. Telefonnumret ska i sin tur vara kopplat till en existerade kund i tblAccount. 
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Om uppringande telefonnummer inte finns i tblAnumber så kommer det bli ett 
a-nummerfel av samtalet. Detta är något som ska inträffa då och då, dock med myck-
et låg sannolikhet (se 4.13). 

6.3.2 Mottagande nummer 
Mottagande telefonnummer måste börja på en sifferkombination som finns i databas-
tabellen tblPrefix, annars kommer inte Rating Engine kunna koppla en produkt till 
samtalet vilket leder till ett trafikfallsfel. 

När vi tog fram statistik över destinationer på samtal delade vi in dessa i sex olika 
grupper, vi valde sedan en modell i 5.8 där vi använder oss av dessa sex destinationer 
för de samtal som simulatorn kan generera. Den här typen av indelning i destinatio-
ner är inget som finns i övriga NBS, NBS har en mycket mer detaljerad uppdelning 
via trafikfall och prefix. För att vår simulator ska kunna generera destinationer som 
kan tolkas av Rating Engine måste vi koppla ihop NBS prefixen och trafikfallen med 
våra sex destinationsgrupper. Detta görs i den nya databastabellen tblPrefixSim. Den 
kopplar ihop ett prefix med en de sex destinationerna. Flera prefix kan kopplas till 
samma destination. 

6.4 Systemdesign 
Systemets design bygger delvis på MVC (Model-View-Controller) mönstret, men det 
finns ingen explicit uppdelning av koden i just model, view och controller. Vyn be-
står av dialogrutorna genererade av Visual Stuidos editor och deras bakomliggande 
kod. Modellen består av en samling klasser för att hantera bl.a. kundtyper, simule-
ringsdata och att generera slumptal. Controllerna är ett fåtal klasser som styr huvud-
programmet och simulatorn och tar emot indata från användaren. 

6.5 Stokastiska variabler 
I avsnitt 5.2 identifierade vi tre stokastiska variabler som ska ingå i vår modell: 
1 samtalslängd, 2 destination och 3 hur många samtal som varje kund ska ringa per 
tidsenhet. I avsnitt 5.7 kom vi fram till att variabel 3 är poissonfördelad med parame-
tern m, där m är medelvärdet av antal samtal för en viss kund under en bestämd tids-
period. Vi tog fram en formel för m där den stokastiska variabeln antal samtal per 
dygn per kund ingår. Vår simulator kommer ha en funktion för att generera en kund-
databas, då behöver vi också en stokastisk variabel som beskriver hur många tele-
fonnummer varje kund ska ha. Vår simulator kommer alltså ha följande stokastiska 
variabler: 

• Samtalslängd. 
• Destination. 
• Samtal per kund (per dygn). 
• Telefonnummer per kund. 

6.5.1 Specifikation med frekvenstabell 
När vi undersökte existerade samtalsdata i kapitel 4 visade det sig att den stokastiska 
variabeln destination passar utmärkt att specificera med en frekvenstabell.  

Det visade sig vidare att samtalslängd inte följer någon känd vanlig fördelning så en 
frekvenstabell blir lättast att använda även för denna fördelning.  

Samtal per dygn per kund och telefonnummer per kund är exponentiellt avtagande 
funktioner. Mina försök att hitta en enkel exponentialfördelning för antal samtal per 
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dygn gick inte särskilt bra, vilket gör att jag också här väljer att använda frekvensta-
beller. För enkelhetens skull väljer jag samma lösning för antal telefonnummer per 
kund.  

Därmed kommer alla stokastiska variabler i simulatorn att implementeras med fre-
kvenstabeller. Det exakta utseendet hos tabellerna kommer skilja lite mellan de olika 
variablerna men principen hur de specificeras och används för att generera slumptal 
från är densamma för alla tabeller. Den beskrivs i följande avsnitt. 

6.5.2 Generera slumptal från frekvenstabell, metod 1 
De flesta programspråk har inbyggda funktioner för att generera likformigt fördelade 
slumptal. C# har funktionen Random.Next(m,n) som likformigt returnerar ett heltal 
mellan m och n-1. Om vi vill att heltalen ska följa någon annan fördelning än likfor-
mig så kan man använda en tabell med viktade värden för att få slumptal från den 
önskade fördelningen. Metoden brukar kallas weighted random generation och be-
skrivs enklast med ett exempel: 

Vi har 4 värden A, B, C och D med följande sannolikheter: 
A 1,5% 
B 20% 
C 70% 
D 8,5% 

Noggrannheten är 0,5%, dvs. 1/200. Vi sätter därför 200 som totalsumma och tillde-
lar A-D ett viktat värde som motsvarar sannolikheten: 
A 3    (3/200 = 1,5%) 
B 40 
C 140 
D 17 

Vi går från A till D och beräknar ett kumulativt värde: 
A 3 
B 40+3 = 43 
C  40+43 = 183 
D 17+183 = 200 

För att slumpa ett värde A-D med rätt sannolikhet kan vi nu använda en vanlig lik-
formig slumptalsgenerator och slumpa ett värde från 1 till 200: 
Om vi får 1-3 så returnera A 
Om vi får 4-43 så returnera B 
Om vi får 44-183 så returnera C 
Om vi får 184-200 så returnera D 

I pseudokod kan vi implementera detta med en array med de viktade värdena, ett 
anrop till en likformig slumptalsgenerator och en loop över arrayen: 
define tableRow as {Value,CumulativeWeight} 
values = array of tableRow {{A,3},{B,40},{C,140},{D ,200}} 
x = GetUniformRandom(1,200) 
i = 0 
repeat forever 
   if x <= values[i].CumulativeWeight 
      return values[i].Value 
   else 
      i = i + 1 
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Notera att A-D valdes som värden för att göra exemplet tydligare. För vår simulator 
kommer alltid värdena vara heltal. 

Vi kan också notera att det finns mer effektiva algoritmer för att dra ett slumptal från 
en frekvenstabell, mer om detta i avsnitt 9.2.  

6.5.3 Generera slumptal från frekvenstabell, metod 2 
Implementationen i föregående avsnitt har två problem: 

1. Om det finns väldigt många unika värden (de som refereras som A-D i exemplet) 
så blir det lika många rader i arrayen. En stor array leder till att fler beräkningar 
måste göras innan ett tal kan returernas, vilket kan leda till dålig prestanda.  

2. Algoritmen kan leda till att vi får vissa värden som aldrig kommer inträffa, vi får 
orealistiska ”hål” i vår stokastiska variabel. Antag att vi i vår källdata har ett tele-
fonsamtal på 1270 sekunder och ett telefonsamtal på 1272 sekunder, men inget 
alls på 1271 sekunder. I verkligheten borde det rimligtvis vara ungefär lika stor 
chans att få ett samtal på 1271 sekunder som 1270 och 1272, men med imple-
mentationen ovan är chansen 0. Det kan bli riktigt löjlig utdata från simuleringen 
om man kör den under lång tid, så det blivit 100:tals samtal med längden 1270 
sekunder och 1272 sekunder, men fortfarande inte ett enda med längden 1271 se-
kunder.  

Vi kan lösa problem 2 genom att införa två värden för varje rad i tabellen. Ett från 
värde och ett till värde. Efter att vi valt en rad, enligt algoritmen i föregående avsnitt, 
så gör vi en vanlig likformig slumpning mellan från värdet och till värdet. Vi kan 
även lösa problem 1 på detta sätt, genom att helt enkelt slå ihop rader i frekvenstabel-
len och låta från och till värdet få det lägsta respektive högsta värde från de samman-
slagna raderna. Eftersom vi använder en likformig fördelning mellan från och tillvär-
de är det viktigt att de rader vi slagit samman inte skiljer sig allt för mycket från en 
likformig fördelning. 

I pseudokod kan vi implementera den modifierade algoritmen enligt nedan. För att 
bygga vidare på föregående exempel säger vi att A nu motsvarar värdena 1 till 5, B 
värdena 6 till 8, C värdet 9 och D 10 till 20: 
define tableRow as {ValueFrom,ValueTo,CumulativeWei ght} 
values = array of tableRow {{1,5,3},{6,8,40},{9,9,1 40},{10,20,200}} 
x = GetUniformRandom(1,200) 
i = 0 
repeat forever 
   if x <= values[i].CumulativeWeight 
      return GetUniformRandom(values[i].ValueFrom, values[i].ValueTo) 
   else 
      i = i + 1 

6.5.4 Generera slumptal från frekvenstabell, metod 3 
Metod 2 har även den en brist som visar sig i följande fall: 

• Om vi har ett beräknat medelvärde från den ursprungliga datamängden, som vi 
använde för att skapa frekvenstabellen, så måste vi dra en viss mängd slumptal 
från tabellen för att vi ska vara säkra på att medelvärde av alla slumpningar ska 
stämma någotsånär överrens med det ursprungliga medelvärdet. Detta märks 
framförallt om vi har extrema värden i tabellen, med stor skillnad mellan value-
From och valueTo eller med låga sannolikheter.  
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I min implementation av simulatorn valde jag att slumpa fram ett medelvärde på 
samtal per dygn för varje kund i början av simuleringen. Detta känns mest verkligt, 
ett företag som ringer 100 samtal en dag kommer antagligen ringa ungefär 100 sam-
tal nästa dag också, inte 1 samtal eller 1000 samtal. Detta innebär att jag slumpar tal 
från den stokastiska variabeln för samtal per dygn en enda gång per kund. Testkör-
ningar visade tydligt bristen som nämns ovan. Medelvärdet för antal samtal per dygn 
skilde stort både mellan riktig data och mellan olika simuleringar. 

Jag experimenterade med flera olika lösningar på problemet. En lösning är att gå 
tillbaka till metod 1, det skapar orealistiska ”hål” i vår stokastiska variabel och ökar 
arraystorleken, men förbättrar medelvärdet. En annan lösning är att inte slumpa alls, 
utan bara gå igenom frekvenstabellen uppifrån och ned, rad för rad med en ny rad för 
varje kund. När slutet på tabellen nåtts börjar tilldelning om från tabellens början. 
Denna lösning ger ett medelvärde som stämmer exakt överrens med ursprung data, 
men bara om antalet kunder är exakt lika många, vilket gör metoden ganska oan-
vändbar. 

Den bästa lösningen visade sig vara att använda metod 2 för att slumpa ut antal sam-
tal per dygn och sedan gå igenom alla värden, titta på extremvärden och sänka eller 
höja dessa för att få ett medelvärde som bättre stämmer överens med den ursprungli-
ga frekvenstabellen. Jag kallar detta för metod 3. 

6.5.5 Enkelt specialfall av metod 1 
Ett enkelt specialfall av metod 1 är när vi bara har två olika värden med två icke lik-
formiga sannolikheter. Ett exempel på detta är en process där risken för fel är 1%.Vi 
har alltså två värden (fel, ok) med sannolikheterna 1% respektive 99%. 

Vi kan använda följande enkla pseudokod för en metod som drar ett slumpvärde från 
fördelningen: 
x = GetUniformRandom(1,100) 
if x <= 1 
   return error 
else 
   return ok 

6.5.6 Simulatorns metoder 
Destination har ett fåtal värden (6 st) och det finns inga problem med värden som ej 
kan inträffa, vilket gör att vi kan välja metod 1 för dessa stokastiska variabler.  

Samtalslängd och telefonnummer per kund kan ha många värden och när vi tittar på 
den äkta data kan vi få värden som ej inträffat, vilket gör att vi väljer metod 2.  

Samtal per dygn får problem med dåligt medelvärde från metod 1 och 2, men jag har 
valt att låta användaren själv välja om metod 1, 2 eller 3 ska användas. Man kan även 
använda metoden utan slumpning alls som nämndes i föregående avsnitt. 

Det enkla specialfallet av metod 1 används på flera ställen i simulatorn, dessa nämns 
i avsnitt 6.7.3.  
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6.6 Systemets delar 
Följande avsnitt beskriver de viktigaste delarna och funktionerna i simulatorn. 

6.6.1 Huvudfönster 
Simulatorns huvudfönster innehåller en menyrad, en arbetsyta och en statusrad. Me-
nyraden innehåller en File meny med alternativ för att byta profil (6.6.2) och avsluta 
programmet, en Database meny med alternativ för att generera en ny kunddatabas 
(6.6.6), och en Simulation meny för att starta en ny simulering (6.6.9) och fortsätta 
senaste simuleringen (6.6.10). Arbetsytan visar olika fönster beroende på vilka val 
man gör. Statusraden visar vilken databasserver programmet är ansluten till och vilka 
databaser man använder. 

 
Figur 6.1. Simulatorns huvudfönster. 

6.6.2 Profiler 
Övergripande inställningar för simulatorn lagras i en så kallad profil. De inställningar 
som finns här är namn och inloggning till den databasserver som ska användas, nam-
net på NBS kunddatabas och samtalsdatabas, vilket format av CDR-filer som ska 
produceras och i vilken katalog på disk där dessa ska läggas, katalog för källfiler för 
kundnamnsgenerering (6.6.7) samt om slumptalsgeneratorn ska använda datorns 
klocka eller ett fixt värde12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ett fixt värde gör att samma indata till simulatorn alltid leder till samma utdata, det kan användas 
vid tester och felsökning. 
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Figur 6.2. Dialog för att hantera profiler. 

Profilen innehåller även alla kundtyper som finns i systemet (6.6.3) och information 
om vilka kunder som finns i den senast genererade kunddatabasen. 

En profil lagras under en egen katalog i katalogen Profiles i simulatorns programbib-
liotek.  

Man kan ha obegränsat med profiler i systemet och den senast använda profilen 
kommer laddas automatiskt när man startar programmet. Man kan sedan byta profil 
när man vill genom att välja alternativet Profiles... på File menyn.  

6.6.3 Kundtyper 
Simulatorn har stöd för ett obegränsat antal så kallade kundtyper som motsvarar 
kundtyperna i modellen (5.3) och i den ursprungliga samtalsstatistiken (4.4). Varje 
kundtyp har egna inställningar för fyra stokastiska variabler:  

• Antal telefonnummer per kund. 
• Samtal per kund. 
• Samtalslängd. 
• Destination. 

En kundtyp har även inställningar för följande: 

• Dygnsfördelning.  
• Id för kundtypen. 
• Antal kunder. 
• Prisplan (används för alla kunder i kundtypen). 
• Vilken typ av namngenerering som ska användas (6.6.7). 
• Hur många siffror och vilket prefix som kundernas telefonnummer ska ha. 

Kundtypen sparas på disk i den aktuella profilen. 

Genom att implementera kundtyperna på detta sätt gör vi det möjligt att både skapa 
kundtyper som motsvarar de kundtyper vi identifierade i avsnitt 4.4 och senare utöka 
simulatorn med fler kundtyper. Det gör det också möjligt att lätt experimentera med 
ändringar av de stokastiska variablerna. 
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Dialogen för att hantera kundtyper delas med funktionen för att generera ny kundda-
tabas (6.6.6) och öppnas genom att välja Generate New... på Database menyn. Föl-
jande dialog kommer visas: 

 
Figur 6.3. Dialog för att hantera kundtyper och gen erera ny databas. 

Listan till vänster (saved account types) innehåller alla kundtyper i den aktuella pro-
filen, vi kallar dem för sparade kundtyper för att skilja dem från innehållet i den hög-
ra listan. Listan till höger (selected account types) visar de kundtyper som finns i 
databasen just nu och som kommer användas när vi genererar en ny kunddatabas.  

Genom att klicka på en sparad kundtyp ser man dess egenskaper i högra delen av 
dialogen (properties for selected account type). Om man vill redigera en sparad 
kundtyp så måste man markera kryssrutan Edit account types längst ned i vänstra 
hörnet av dialogen. Då kan man även se och ändra egenskaperna för de stokastiska 
variablerna, dessa visas i separata dialoger som öppnas genom att man klickar på 
motsvarande knapp under properties for selected account type. T.ex. klickar man på 
knappen Duration... för att visa och redigera inställningarna för samtalslängd. Dessa 
dialoger beskrivs i avsnitt 6.6.4.  

Om man vill skapa en kopia av en kundtyp så får man lägga till kundtypen i listan till 
höger, genom att klicka på knappen Add -->, och sedan spara den som en ny kundtyp 
genom att klicka på knappen <-- Save... Det finns i denna version inget sätt att skapa 
en helt ny kundtyp, man måste alltid utgå från en existerade kundtyp (vill man ha en 
helt ny tom kundtyp får man tömma den manuellt). 
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Kundtyp med bara en kund 
Normalt vill man ha flera kunder av varje kundtyp, oftast flera hundra eller flera tu-
sen. I vissa fall kan man dock vilja ha bara en enda kund i en kundtyp. Detta kan vara 
användbart när man vill kunna följa en specifik kund vid tester och när simulatorn 
ska användas för demostrationssyften. I ett sådant här fall kan man markera kryssru-
tan Only One högst upp i högra hörnet. Egenskaperna för kundtypen ändras till föl-
jande: 

 
Figur 6.4. Valet Only One i dialogen för att hanter a kundtyper. 

Inställningen för antal telefonnummer per kund, prefix och antal siffror i telefonnum-
ret är ersatt med en textruta där man matar in alla telefonnummer som kunden ska ha. 
Drop downen för att välja namngenerering är borttagen, istället kommer kundens 
namn sättas till namnet på kundtypen. 
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6.6.4 Dialoger för specifikation av de stokastiska variablerna 
I avsnitt 6.5.1 kom vi fram till att de stokastiska variablerna telefonnummer per 
kund, samtalslängd, samtal per kund och destination ska specificeras med frekvens-
tabeller som sedan simulatorn kan använda för att generera slumptal ifrån. Varje 
kundtyp kan ha olika värden på de stokastiska variablerna och dessa definieras i egna 
dialoger. Dialogerna påminner mycket om varandra men har lite olika inställningar. 
Avsnitten nedan beskriver alla dialoger.  

Dialog för Telefonnummer per kund 
Vid klick på knappen Numbers per account... visas följande dialog: 

 
Figur 6.5. Dialog för specifikation av Nummer per k und. 

Användaren har möjlighet att välja mellan att ange värdena i procent (kolumnen Per-
cent), eller ange dem som ett relativt tal som motsvarar procenttalet (kolumnen Co-
unt). I det sista fallet kan användaren också välja att klicka på knappen Get from 
DB... för att hämta frekvenstabellen från en databas. Vid klick på knappen öppnas ett 
nytt fönster där användaren kan skriva SQL frågor mot en databas. Denna funktion är 
gemensam för flera dialoger och beskrivs i avsnitt 6.6.5. 

Kolumnerna Number from och Number to anger hur många nummer en kund ska ha, 
det motsvarar värde från respektive värde till i beskrivningen av metod 2 för att 
slumpa tal från en frekvenstabell i avsnitt 6.5.3.  

MaxRand anger summan av värdena i Count kolumnen och är det tal som används 
som övre gräns i den likformiga slumptalsgenereringen i metod 2. 
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Dialog för Samtal per kund 
Vid klick på knappen Calls per account... visas följande dialog: 

 
Figur 6.6. Dialog för specifikation av Samtal per k und. 

Dialogen fungerar på liknande sätt som telefonnummer per kund. Man kan välja att 
ange ett procenttal Percent eller ett relativt Count värde för varje post. Det går också 
att hämta värdena från en databas genom att klicka på knappen Get from DB...  
I denna dialog måste vi också ange hur många dagar som värdena gäller för (Number 
of days in data). Eftersom vi kommit fram till att samtal per kund skiljer mellan var-
dagar, lördagar och söndagar måste man ange värden för alla tre av dessa, man väx-
lar mellan de olika dagarna med radioknapparna under Type of day 

Längst ned i vänstra hörnet (Randomize function) väljer man hur samtal per kund ska 
slumpas fram från frekvenstabellen. Följande val finns: 

• Random Exact.  Ger metod 1 som beskrivs i 6.5.2. Antal samtal blir värdet som 
står i kolumnen Calls Exact.  

• Random From/To.  Ger metod 2 som beskrivs i 6.5.3. Antal samtal väljs likfor-
migt mellan värdarna i kolumn Calls From och Calls To. 

• Static Exact.  Ger en av de alternativa metoderna som beskrivs i 6.5.4. Antal 
samtal väljs från frekvenstabellen uppifrån och ned, rad för rad med en ny rad för 
varje kund. Värdet i ”Calls Exact” används. När slutet på tabellen nåtts börjar 
tilldelning om från tabellens början.  

Under de tre metoderna finns en kryssruta Adapt to average. Markerar man denna 
kommer antalet samtal anpassas så det bättre stämmer överrens med det förväntade 
medelvärdet för totalt antal samtal. Detta tillsammans med valet Random From/To 
ger metod 3 som beskrivs i 6.5.4, vilket också är defaultvärdet.  
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Dialog för Samtalslängd 
Vid klick på knappen Duration... visas följande dialog: 

 
Figur 6.7. Dialog för specifikation av Samtalslängd . 

Dialogen fungerar på samma sätt som för Samtal per kund, med den skillnaden att 
man inte kan välja slumpfunktion. 

Dialog för Destination 
Vid klick på knappen Destination... visas följande dialog: 

 
Figur 6.8. Dialog för specifikation av Destination.  

Denna dialog är mycket enklare än de andra eftersom vi valt att alltid ha sex destina-
tioner. Man anger ett procenttal för varje destination med två decimaler. Ok knappen 
går bara att klicka på när summan av alla tal är 100%. 
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Dialog för dygnsfördelning 
Vid klick på knappen Call Distribution... visas följande dialog: 

 
Figur 6.9. Dialog för specifikation av Dygnsfördeln ing. 

Den här dialogen används för att ange dygnsfördelningen hos samtalen. Drop dow-
nen Day väljer om man vill jobba med vardag, lördag eller söndag. Tabellen har 24 
rader, en för varje timme. I kolumnen andel anger man hur stor del av samtalen som 
sker under den aktuella timmen. Man kan själv välja vilken typ av värden man vill 
mata in i kolumnen andel, bara alla är relaterade till varandra. Man kan t.ex. mata in 
ett procentvärde eller miljondelsvärde. Texten Totalt under tabellen visar summan av 
alla rader. Grafen till höger visar hur den aktuella dygnsfördelningen ser ut. Listan 
till vänster i dialogen (Use settings from) är alltid inaktiverad och används inte i den-
na version av simulatorn. 
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6.6.5 Hämta frekvenstabell från databas 
Dialogerna som används för att specificera de stokastiska variablerna Telefonnum-
mer per kund, Samtal per kund och Samtalslängd har alla en funktion för att hämta 
frekvenstabellen från en databas med SQL. Detta är en funktion som jag lade till i 
slutet av examensarbetet när jag började provköra simulatorn och upptäckte hur job-
bigt det var att ta fram data med SQL, kopiera den till Excel för att utföra beräkning-
ar på den, och sedan klistra in den manuellt i simulatorns dialoger. Med denna funk-
tion underlättades definieringen av kundtyper betydligt. Dialogerna sparar även SQL 
koden. 

 
Figur 6.10. Dialog för att hämta frekvenstabell frå n databas. 

Drop downen och knappen Edit... längst upp används för att välja databasserver. I 
textboxen SQL anger man en eller flera SQL frågor som man vill ställa till databasen. 
Den sista frågan ska returnera en frekvenstabell där den första kolumnen anger vär-
det och den andra frekvensen. Både talen ska vara heltal. När man klickar på knap-
pen Run under textboxen så körs frågan i databasen. Resultatet visas i tabellen Re-
sult. Tabellen innehåller följande kolumner: 
• Value.  Värdet (den första kolumnen i resultatet från databasen). 
• Diff.  Skillnaden mellan Value för denna rad och nästa rad i procent. 
• Count.  Frekvensen (den andra kolumnen i resultatet från databasen). 
• %. Procent av totala summan som denna rad ger. Den totala summan får man om 

man för varje rad multiplicerar Value med Count och sedan summerar dessa vär-
den för alla rader. 

• From..To.  Motsvarar ValueFrom och ValueTo i avsnitt 6.5.3. ValueFrom och 
ValueTo sätts till värden för att fylla igen alla ”hål” i frekvesntabellen när det 
finns rader där Value på nästa rad är större än Value på nuvarande rad + 1. 
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Total count under tabellen anger summan av värdena i Count kolumnen. Detta blir 
maxvärdet för det likformiga slumptal som dras för att få fram indexet i frekvensta-
bellen. 

Total rows under tabellen anger totalt antal rader i tabellen. Om vi inte skulle göra 
något mer skulle detta bli antal rader i frekvenstabellen. 

MinDiff algoritmen 
I  6.5.3 nämnde vi problemet med att det kan bli väldigt många rader i frekvenstabel-
len. För att minska antalet rader så kan man köra en algoritm på tabellen som slår 
ihop rader vars värde (Value) skiljer sig mindre från varandra än ett visst procentvär-
de. När man slår ihop rader summeras deras Count värde och From..To får det minsta 
resp. högsta värdet på value. Algoritmen styrs av MinDiff kontrollen i övre högra 
delen av dialogen. Här väljer man procentvärdet i textrutan Merge all rows with va-
lues less than och kör algoritmen genom att klicka på knappen Run MinDiff. Resulta-
tet av algoritmen ser man i tabellen Result after the operation i högra delen av dialo-
gen. Texten Total rows under tabellen visar antal rader i tabellen. Man kan jämföra 
värdet med motsvarande värde för den vänstra tabellen, och om algoritmen gjort nyt-
ta ska antalet rader minskat.  

Figur 6.11 nedan visar hur det kan se ut efter att man kört MinDiff algoritmen med 
2%. Vi ser att tabellen till vänster har 14549 rader och att det skiljer ca 0,012 % mel-
lan varje rad som syns. Tabellen till höger har bara 410 rader och vi ser att många 
rader ha slagits samman. Rad 2 i den högra tabellen innefattar alla synliga rader i den 
vänstra tabellen. Diff värdet är strax över 2% och Count värdet är betydligt större 
eftersom det är summan av alla sammanslagna rader. 

 
Figur 6.11. En frekvenstabell före och efter att Mi nDiff algoritmen har körts. 

Under kontrollen för MinDiff finns en kontroll med namnet IdealRand. Denna algo-
ritm försöker också minska antalet rader i frekvenstabellen. Den fungerar inte särskilt 
bra och bör inte användas. 
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6.6.6 Generera ny kunddatabas 
Innan man startar en simulering måste man skapa kunder i NBS kunddatabas. Detta 
gör man med genom att välja Generate New... på Database menyn. Dialogen är 
samma som används för att hantera sparade kundtyper och visades i början av avsnitt 
6.6.3 men visas även nedan. 

 
Figur 6.12. Dialog för att hantera kundtyper och ge nerera ny databas. 

Listan till vänster (saved account types) innehåller alla existerade kundtyper i den 
aktuella profilen. Listan till höger (selected account types) visar de kundtyper som 
kommer användas vid kundgenereringen. Genom att markera en kundtyp i den vänst-
ra listan och klicka på knappen Add -> så lägger man till kundtypen till de som ska 
genereras. Eftersom kundtyperna till vänster bara är en ”mall” kan man lägga till 
flera av samma. Om man klickar på en kundtyp i någon av listorna visas egenskaper-
na för den i kontrollerna till höger. Redigeringen, inklusive valet Only One för att 
bara generera en enda kund i en kundtyp, beskrevs i avsnitt 6.6.3.  

Längst ned i dialogen finns en kryssruta Delete old accounts. Denna är alltid ikryssad 
i denna version av simulatorn. Det innebär att hela kunddatabasen kommer att töm-
mas när man startar kundgenereringen. Detta är önskvärt eftersom vi skapar nya 
kundtyper, de gamla kunderna kommer vara kopplade till gamla kundtyper som inte 
längre finns efter genereringen, vilket skulle ge fel under simuleringen.  

Ett klick på knappen Ok tömmer kunddatabasen och genererar nya kunder och tele-
fonnummer från de valda kundtyperna. Eftersom kunder och telefonnummer måste 
delas med övriga NBS genereras dessa i tabellerna tblAccount och tblAnumber i  
NBS databasen nbsPrice. 

6.6.7 Generera namn och person/org. nummer 
När simulatorn skapar en ny kunddatabas kommer den generera realistiska namn, 
personnummer och organisationsnummer för alla kunder. Den här funktionen är 
främst tänkt för demonstrationer av systemet, men den kan även vara användbar vid 
tester, så man slipper använda testdata med 1000-tals kunder med samma namn. 
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Personnummer 
Svenska personnummer med korrekt kontrollsiffra för både kvinnor och män kan 
genereras. Födelseåren blir mellan 1901 och 2001. Formatet är hämtat från Skatte-
verket [24]. 

Organisationsnummer 
Svenska organisationsnummer för fem olika bolagsformer kan genereras: Aktiebo-
lag, Handelsbolag, Stat/kommun/landsting, Ekonomisk förening och Ideell förening. 
Formatet är hämtar från Skatteverket [21], Bolagsverket [22] och Wikipedia [23]. 

Namn 
Följande namn kan genereras: Privatpersoner, Stat/kommun/landsting, Aktiebolag, 
Handelsbolag, Ekonomiska föreningar och Ideella föreningar. 

Källan till namnen ska ligga i form av en samling med textfiler med bestämda namn i 
en katalog på disk, sökvägen till katalogen anges i profilen (6.6.2). Varje kundtyp har 
en egen algoritm för namngenerering som använder en eller flera filer som källa till 
namnen. Varje namn sätts ihop slumpvis från källfilerna.  

Exempel 
Namnet för en ekonomisk förening byggs upp enligt något av följande format: 
• personnamn + föreningsobjekt. Ex: Rebeccas Camping. 
• ortnamn + föreningsobjekt. Ex: Norrköpings Teater. 
• föreningsobjekt  + sak. Ex: Förskolan Igelkotten. 
• föreningsobjekt + "i" + ortnamn. Ex: Hantverkscentrum i Sollefteå. 

Namnen och genereringsalgoritmerna för organisationer är skapade utifrån en kund-
databas från en av Nipsofts kunder och stämmer överrens med de kundtyper som 
finns där. T.ex. har många förskolor ett organisationsnummer som räknas som en 
ekonomisk förening, vilket gör att jag har med ”förskola” som ett av namnen i källan 
för föreningsobjekt. 

Förnamn och efternamn för privatpersoner är hämtade från samma kunddatabas som 
nämndes ovan och består av de 1000 vanligaste kvinnonamnen, de 1000 vanligaste 
mansnamnen och de 1000 vanligaste efternamnen. 

6.6.8 Generera telefonnummer 
I dialogen för att generera ny kunddatabas anger man för varje kundtyp antal siffror i 
telefonnumret samt vilket prefix som numret ska ha. Landskoden ingår i prefixet och 
bör alltid matcha landskoden i övriga NBS, för Sverige ska koden vara 46. Prefixet 
ingår i antal siffror i telefonnumret. Numren för en kundtyp generas i serie med bör-
jan på kundens prefix utfyllt till antal siffror i numret.  

Exempel  
Kunder som tillhör en kundtyp med prefixet 4613 och har 8 siffror i numret skulle få 
följande nummer: 46130000, 46130001, 46130002, osv. 

Användaren är själv ansvarig för att ge de använda kundtyperna värden på prefix och 
antal siffror så att alla telefonnummer blir unika. 
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6.6.9 Starta ny simulering 
En ny simulering startas genom att välja New... på menyn Simulation. Följande dia-
log visas: 

 
Figur 6.13. Dialog för att starta en ny simulering.  

Gruppen Time innehåller inställningar för tiden i simulatorn:   

• Duration.  Längden på simuleringen. Man kan välja obegränsad längd (Unlimi-
ted) eller begränsad till ett visst antal sekunder, minuter, timmar, dagar, månader 
eller år. 

• Start date.  Datum och klockslag när simuleringen ska starta. Man kan välja mel-
lan aktuell tid (Current time) eller en valfri tid. 

• Type of days.  Vilka veckodagar man vill ha med i simuleringen. Normalt vill 
man alltid ha defultvärdet All days som innebär att alla dagar i veckan kommer 
användas. Vill man göra specifika tester kan man välja Weekday (vardagar), Sa-
turday eller Sunday. Väljer man någon av dessa så kommer de stokastiska variab-
ler som påverkas av veckodagen att låsas till det valda värdet, väljer man t.ex. Sa-
turday kommer samtal genereras där alla dagar verkar vara en lördag. 

• Time scale.  Simulatorns hastighet. Det finns 8 steg att välja på från Realtime 
(realtid, 1 sekund i verkligheten motsvarar 1 sekund i simulatorn) till Max speed 
(1 sekund i verkligheten motsvarar 1 timme i simulatorn). Hastigheten väljs ge-
nom att dra kontrollen mallen Realtime och Max Speed. 
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Gruppen Customers visar hur många kunder och telefonnummer det finns i systemet. 
Man kan ändra vissa inställningar för de existerade kundtyperna genom att klicka på 
knappen Settings... och skapa en ny kunddatabas genom att klicka på knappen New 
database... (6.6.6) 

Gruppen CDR Files innehåller inställningar för genereringen av CDR-filer: 

• Generate CDR-file.  Anger hur ofta CDR-filer ska skapas. Man kan välja att ska-
pa en stor fil i slutet av simuleringen (When simulation ends) eller löpande under 
simulerings gång varje simulerad dag, timme, 10-minut eller minut.  

• Create the CDR files in.  Sökvägen där CDR-filerna ska skapas. 

Kryssrutan Delete old calls and CDR files anger att alla gamla samtal i databasen och 
alla gamla CDR filer ska raderas innan simuleringen startar. 

Knappen More settings... öppnar en dialog med fler inställningar. Se avsnitt Dialogen 
Misc Settings nedan. 

Knappen Start Simulation startar simuleringen. Dialogen stängs och fönster för simu-
latorkontroll och statisitk öppnas (6.6.11) 

Dialogen Misc Settings 
Dialogen Misc Settings innehåller ytterligare inställningar som man kan göra för 
simuleringen: 

 
Figur 6.14. Dialog för fler inställningar vid start  av en ny simulering. 

• A-number errors.  Andelen av alla samtal som ska vara a-nummerfel. De prefix 
man vill använda för dessa samtal anges i textboxen Prefix for A-number errors. 
Vill man ange fler prefix ska de separeras med kommatecken, semikolen eller ny-
rad.  

• Traffic case errors.  Denna textbox är inaktiverad eftersom andelen trafikfallsfel 
sätts på varje kundtyp, den anges i samma dialog som destination (6.6.4). Prefix-
en för samtalen med trafikfallsfel anges i textboxen Prefix for Traffic case errors.  
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• Inneffective calls.  Andelen av alla samtal som ska vara obesvarade. Kryssrutan 
Total number of calls includes ineffective calls anger om de medelvärden som 
man angivit för antal samtal per kund innefattar obesvarade samtal eller ej. Efter-
som obesvarade samtal oftast är tämligen ointressanta (de läses ej in i de vanliga 
samtalstabellerna och visas ej i övriga NBS) är defaultvärdet 0%. 

• Calls per account - Randomize function override.  Här har man möjlighet att 
skriva över inställningen för slumpfunktion för samtal per kund som man tidigare 
angett för varje kundtyp (se avsnitt ”Dialog för samtal per kund” i 6.6.4). Man 
gör detta genom att markera kryssrutan Activate override. Slumpfunktionen väljs 
med övriga kryssrutor och radioknapper i gruppen, dessa beskrivs i avsnitt 6.6.4.  

6.6.10 Fortsätta senaste simuleringen 
En simulering som man avbrutit kan man starta igen genom att välja Continue på 
menyn Simulation. Simuleringen startar igen och fönstren för simulatorkontroll och 
statistik öppnas (6.6.11) 

6.6.11 Kontroll och statistikfönster för en simuler ing 
När man startar en simuleringen kommer fyra fönster att visas på skärmen. Fönstren 
beskrivs i avsnitten nedan. 

Fönstret Simulation Control 
Detta fönster visar övergripande information om simuleringen och gör det möjligt att 
kontrollera simuleringen. 

 
Figur 6.15. Fönster för att kontrollera en simuleri ng.  

• Simulated time. Den simulerade tid som förflutit sedan simuleringen startade. 
Formatet är timmar:minuter:sekunder. 

• Real time.  Den reella tid som förflutit sedan simuleringen startade. Formatet är 
timmar:mintuer:sekunder. 

• Simulator clock.  Aktuellt datum, klockslag och dag för simulatorn. 
• Hour  och Day. Timme respektive dag i simulatorn som tal och som en progress-

bar med 24 respektive 31 steg. 
• Accounts.  Antal kunder i systemet. 
• Numbers.  Antal telefonnummer i systemet. 
• Calls hour.  Samtal hittills under den aktuella timmen. 
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• Calls total.  Totalt antal samtal under simuleringen. 
• Knappen Paus.  Stannar simulatorn tillfälligt. När simulatorn har stannat ändras 

texten på knappen till Continue och ett tryck till på knappen gör att simulatorn 
startar igen. 

• Knappen Abort simulation.  Avslutar simuleringen och stänger de fyra simule-
ringsfönstren. Denna knapp går bara att trycka på efter att Paus knappen har 
trycks in. Om man vill starta simuleringen igen så kan man göra detta från meny-
raden (6.6.10).  

• Knappen More >>.  Visa en pop upp med val för att ändra inställningar för kund-
typerna samt för att uppdatera kunderna från databasen. 

Fönstret Calls per Hour 
Detta fönster visar statistik över antal samtal per timme. 

 
Figur 6.16. Fönster som visar statistik över antal samtal per timme. 

• Day. Kontrollerar vilken dag som ska visas. Man kan välja från aktiv dag i simu-
latorn och 31 dagar bakåt. Defaultvärdet är aktiv dag, när denna är vald växlar 
fönstret automatiskt till nästa dag allt eftersom simuleringen går framåt. 

• Average.  När denna kryssruta är vald visar grafen ett medelvärde över de senaste 
31 dagarna. En ny text Avg tänds till höger om Calls this day som visar medel-
värdet över antal samtal. Kontrollen Day inaktiveras. 

• Calls this day.  Visar antal samtal under den valda dagen. 
• Graf.  Grafen visar hur många samtal som ringts under varje timme under den 

valda dagen. Grafen uppdateras en gång per reell sekund.  
• Customer type.  Är tänkt att välja vilken kundtyp man vill se statistik för. Detta 

är inte implementerat så kontrollen är alltid inaktiverad. 
• Average type.  Aktiveras när Average är ikryssad. Väljer om man vill se ett me-

delvärde för alla dagar, vardagar, lördagar eller söndagar. 
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Fönstret Call Duration 
Detta fönster visar statistik över samtalslängden. 

 
Figur 6.17. Fönster som visar statistik över samtal slängd. 

För att spara plats är samtalen grupperade i 10 sekunders intervall. 
Fönstret uppdateras inte automatiskt, för att uppdatera det klickar man på knappen 
Update. 
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Fönstret Destination 
Detta fönster visar statistik över samtalens destination samt trafikfallsfel och a-
nummer fel. 

 
Figur 6.18. Fönster som visar statistik över destin ation. 

Den första kolumnen visar destinationen / typ av fel, den andra antalet samtal och 
den tredje hur stor procent som detta motsvarar av totalt antal samtal. Fönstret upp-
dateras en gång per reell sekund. 

6.6.12 CDR generering 
Utdata från simuleringen är en eller flera CDR-filer13. Simulatorn kan producera 
CDR-filer i tre olika format, vilket format som ska produceras och vart filerna ska 
läggas på disk anges i den aktuella profilen (6.6.2). CDR-filerna skapas enligt det 
intervall som angavs i inställningarna för simuleringen (6.6.9). 

De tre CDR formaten som simulatorn kan producera påminner mycket om varandra 
och är egentligen bara utökningar av samma format: 

• Generic.  Textbaserat CDR format där varje rad i textfilen motsvarar ett samtal. 
Varje rad innehåller en mängd dataposter separerade med semikolon. 

• Generic with Mobile.  En utökning av Generic med en extra datapost för Servi-
ceTypeId. ServiceTypeId används för mobilsamtal och sätts alltid till 101 av si-
mulatorn. 

• Generic 2013.  En utökning av Generic with Mobile med en extra datapost för 
CallInfo. CallInfo är en bitflagga som kan ange flera olika egenskaper för samta-
let, t.ex. betyder en etta på den 10:e biten att samtalet var obesvarat. 

 
Simulatorn är designad för att man lätt ska kunna lägga till fler CDR format. 

Generic 2013 formatet beskrivs i bilaga D. 

                                                 
13 Call Data Record filer, filer som innehåller samtalsinformation. Se även avsnitt 2.1.9 
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6.7 Simulering 
Detta avsnitt beskriver simulatorns funktion när en simulering har startas. 

6.7.1 Initiering av en ny simulering 
Det första som händer när användaren startat en ny simulering är att simulatorn initi-
eras. Kunder läses in från tabellen tblAccount i NBS databasen nbsPrice. Kundernas 
telefonnummer läses in från tblAnumber i samma databas. Efter att kunderna är in-
lästa beräknas stamtal per dygn för varje kund enligt kundens kundtyp och den algo-
ritm som valts i 6.6.4. Därefter läses prefixen för varje destination in från tblPrefix 
och tblPrefixSim. Slutligen initieras simulatorns egna statistikvariabler och fönstren 
för simulatorkontroll och statistik visas på skärmen. 

6.7.2 Initiering av senaste simuleringen 
I det fall man fortsätter den senaste simulering läses data för simuleringen in från 
disk från filerna LastSimulationData.nss (kunder, a-nummer och prefix) och LastSi-
mulationStats.nss (simulatorns statistik). Filerna skapades genom serialisering av två 
C# objekt när simuleringen avbröts och dessa återställs nu genom deserialisering. 
Standard metoderna i C# används för detta. Fönstren för simulatorkontroll och statisk 
visas på skärmen. 

6.7.3 Körning av en simulering 
I avsnitt 5.5 bestämde vi att simulatorn ska vara tidsstyrd och drivas framåt av en 
klocka. Detta är implementerat med en instans av en C# standard Timer (klassen 
System.Timers.Timer). Timerns intervall sätts till 1 sekund och körs kontinuerligt 
tills simuleringen är klar eller tills användaren trycker på pausknappen. När tiden för 
ett intervall har förflutit körs metoden SimulatorTick. Det är i denna metod som sam-
talen skapas och man kan säga att detta är ”hjärtat” i simulatorn.  

Timern är inställd så att alla anrop till SimulatorTick körs i samma tråd i processorn. 
Detta är inte optimalt för dagens processorer som ofta har flera kärnor och kan köra 
många trådar samtidigt, men jag valde denna lösning för att förenkla och slippa syn-
kronisera simulatorn mellan flera trådar. Den valda lösningen gör att det är viktigt att 
datorn är tillräckligt snabb för att ett anrop till SimulatorTick ska gå på mindre än 1 
sekund. Om det tar längre tid kommer anropen till SimulatorTick läggas på kö och 
man kommer uppleva att simulatorn låser sig.  

Metoden SimulatorTick 
Metoden innehåller en loop som itererar över alla kunder i simuleringen. För varje 
kund utförs följande: 

1. Parametern m till poissonfördelningen för att ringa ett samtal beräknas enligt 
formel 2 från avsnitt 5.7.1: 
m = f s(kund, veckodag(t)) * f d(kundtyp(kund), veckodag(t), timme(t)) * ks  
där fs anger antal samtal per dygn, fd dygnsfördelningen, t tiden, kund den nuva-
rande kunden och ks är en tidsfaktor som beror på simulatorns hastighet. 
Om vi valt att ta med obesvarade samtal i simuleringen så kommer fs att ökas 
med motsvarade faktor. 
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2. Antal ringda samtal beräknas från poissonfördelningen med metoden Pois-
son_GetNumberOfCalls14. 

3. För varje samtal utförs följande: 

4. Välj ett av kundens telefonnummer som ska ringa samtalet med metoden 
GetNumber. 

5. Välj en destination för samtalet med funktionen RandomizeDesitnation. 
6. Välj det nummer som ska ringas upp utifrån den valda destinationen med 

funktionen RandomizeBNumber. 
7. Välj längd på samtalet med funktionen RansomizeCallLength. 
8. Avgör av samtalet ska vara obesvarat eller ej med funktionen RansomizeIsI-

neffective. 
9. Välj tid när samtalet ska ringas. När simulatorn kör i realtid används simula-

torns klocka direkt. När den kör snabbare men max 1 minut per reell sekund 
använder vi simulatorns klocka för allt utom sekunderna som vi slumpar lik-
formigt mellan 0 till 59. När den kör snabbare än 1 minut per reell sekund 
slumpar vi även minuterna likformigt mellan 0 till 59. Vi kommer aldrig be-
höva slumpa timmarna eftersom simulatorn maxhastighet är en timme per re-
ell sekund. 

10. Skapa ett samtal med de data som valts. 
11. Uppdatera simulatorns statistik. 

 
När alla kunder körts igenom uppdateras kontrollfönstret och statistikfönstren på 
skärmen. Om man valt att generera CDR-filer löpande under simuleringen så kon-
trolleras slutligen om det är dags för detta, i så fall skapas en CDR-fil med alla sam-
tal som ringts sedan föregående CDR-fil skapades.  

Metoden Poisson_GetNumberOfCalls 
Returnerar antal samtal som ska ringas under den aktuella tidsperioden. Inparametern 
m är medelvärdet av antal samtal för kunden under tidsperioden. Antal samtal är 
poissonfördelade med parametern m vilket gör att vi kan använda en färdig algoritm 
för att ta fram värdet. Jag använder följande algoritm av Knuth [25]: 

 
 

 algorithm poisson random number 
 init: 
  Let L ← e −m, k ← 0 and p ← 1. 
 do: 
    k ← k + 1. 
  Generate uniform random number u in [0,1] and let  p ← p × u. 
 while p > L. 
 return k − 1  
 

 

Metoden GetNumber 
Returnerar det telefonnummer som ringer samtalet. Inparameter är aktuell kund. Om 
vi valt att inkludera samtal med a-nummerfel i simuleringen så börjar metoden med 
att avgöra om samtalet ska vara ett a-nummerfel, här används specialfallet av me-
tod 1 (6.5.5). I så fall slumpas ett nummer fram utifrån de prefix som angivits för a-
nummerfel. Om det inte är ett a-nummerfel väljs likformig ett av kundens telefon-
nummer.  

                                                 
14 Denna metod och andra metoder i kursiv stil beskrivs längre ned i avsnittet. 
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Metoden RandomizeDesitnation 
Returnerar destinationen för samtalet. Inparameter är kundtypen. Destinationen be-
stäms av den stokastiska variabeln för destination som är specificerad med en fre-
kvenstabell enligt avsnitt 5.8. Vi använder metod 1 (6.5.2) för att returnera ett slump-
tal från frekvenstabellen. 

Metoden RandomizeBNumber 
Returnerar det nummer som rings upp i samtalet. Inparameter är kundtypen och des-
tinationen (från RandomizeDestination). Destinationen ger ett eller flera prefix (via 
tabellen tblPrefixSim), om det finns flera väljs ett med en vanlig likformig slump-
ning. Ett telefonnummer slumpas sedan och prefixet läggs på i början av numret.  

Om destinationen var ett trafikfallsfel och man specificerat prefix för trafikfallsfel i 
dialogen Misc Settings i 6.6.9 så väljs prefixen från dessa, annars används prefixet 
999 för trafikfallsfel. 

Metoden RansomizeCallLength 
Returnerar längden på samtalet i sekunder. Inparameter är kundtypen och aktuell 
veckodagen i simulatorn. Samtalslängden bestäms av den stokastiska variabeln för 
samtalslängd som är specificerad med en frekvenstabell enligt avsnitt 5.9. Vi använ-
der metod 2 (6.5.3) för att returnera ett slumptal från frekvenstabellen.  

Metoden RansomizeIsIneffective 
Returnerar om samtalet är obesvarat eller inte. Inparameter är kundtypen. Vi använ-
der specialfallet av metod 1 (6.5.5) med den sannolikhet för obesvarade samtal som 
angavs i dialogen Misc Settings i 6.6.9. 
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7 Utvärdering 
Detta kapitel beskriver de tester som har utförts på simulatorn. Jag utförde först den 
testning som nämns i avsnitt 3.4.7 (validering av modellen, verifiering av program-
met och validering av simuleringen) och därefter ett prestandatest.  

7.1 Validering av modellen 
Validering av modellen innebär att den modell man utvecklat jämförs med det verk-
liga systemet. Man undersöker om modellen verkligen efterliknar systemet på det sätt 
som det var tänkt. [3.4.7] 

Jag använde en metod som nämns av Sargent [14] som går ut på att låta personer 
som är insatta i systemet studera modellen för att avgöra om den stämmer överrens 
med deras uppfattning av systemet. Flera personer på Nipsoft fick titta på mitt för-
slag på modell och säga vad de tyckte. Deras uppfattning var att modellen borde vara 
tillräckligt bra för att användas för simuleringen.  

Värt att notera är att Nipsoft var med och satte upp kraven på simulatorn, och därmed 
påverkade de hur modellen skulle se ut, så man kan ställa sig frågan om det var en 
tillräcklig validering att bara låta personer från Nipsoft titta på modellen. Det skulle 
antagligen varit bättre om någon oberoende person, insatt i telesystem, hade tittat på 
modellen.  

7.2 Verifiering av programmet 
Verifiering av programmet innebär att programmet jämförs med modellen. Det går 
ut på att visa att programmet fungerar som det är tänkt och att det verkligen imple-
menterar den modell som man tagit fram. Fasen består av traditionell mjukvarutest-
ning. [3.4.7] 

Eftersom detta examensarbete tog betydligt längre tid än planerat har jag dragit ned 
på den dokumenterade verifieringen av programmet. Det finns inga testfall, testpro-
tokoll eller automatiska tester. Jag har dock utfört en hel del tester under utveckling-
ens gång, jag har upptäckt fel, åtgärdat dessa och testat igen. 

Att det inte finns någon dokumentation över verifieringen är givetvis inte optimalt, 
men jag anser att detta i alla fall delvis kompenseras av nästa steg i valideringspro-
cessen, validering av simuleringen. Skulle det finnas allvarliga fel i programmet bör 
dessa upptäckas under nästa steg. 

7.3 Validering av simuleringen 
Validering av simuleringen innebär att man jämför programmet med det äkta syste-
met. [3.4.7]  

Turing test 
Jag hade planerat att utföra ett turing test (3.4.7) genom att låta den existerande stati-
stikmodulen i NBS behandla samtalen som producerats från simulatorn, därefter 
skulle samma statistikmodul få behandla riktiga samtal. Någon eller några på Nipsoft 
skulle sedan få titta på samtalen i statistikmodulen och försöka avgöra vilken av da-
tamängderna som var äkta och vilken som kom från simulatorn. Tyvärr gick inte 



7 Utvärdering 
 

92   

detta test att genomföra med rimlig arbetsinsats eftersom simulatorn använder NBS 
databaserna från 2007. NBS har utvecklats och ändrats sedan dess och dagens stati-
stikmodul kan inte längre kan läsa dataformaten från 2007.  

Jämförelse med statistik 
En annan typ av validering är att beräkna olika statistiska mått från simuleringens 
utdata och från ett riktigt system och sedan jämföra dessa med varandra. Detta är 
relativt lätt att göra eftersom jag redan har tagit fram sådana statistiska mått i kapi-
tel 4. Det som behövde göras var att utföra en simulering, beräkna statistiska mått för 
samtalen och sedan jämföra med resultatet i kapitel 4. Resten av detta avsnitt beskri-
ver dessa tester. 

7.3.1 Testupplägg 
Vid testet valde jag att använda två kundtyper: privatpersoner och handelsbolag. Jag 
ville ha fler än en kundtyp för att verifiera att simulatorn kan hantera flera kundtyper 
samtidigt och inte blandar ihop kunderna. Jag valde därför att använda två kundtyper 
som har relativt skilda samtalsmönster. För att underlätta jämförelsen valde jag att ge 
kundtyperna lika många kunder som i den ursprungliga kunddatabasen.  

För jämförelsen av nummer per kund, samtal per kund och destination använde jag 
kundtyp 1 som privatpersoner i den äkta datamängden. För jämförelsen med sam-
talslängd och dygnsfördelning använde jag även kundtyp 12.  

För att få tillräckligt många dagar av varje veckodag valde jag att köra simuleringen i 
31 dagar, från 1 januari till 31 januari 2007.  
 
Tabell 7.1. Kunder vid validering av simulatorn. 

Antal kunder 
Kundtyp Äkta  Simulering 
Privatperson 1971   1971 
Handelsbolag  3473 3473 
 
Tabell 7.2. Dagar vid validering av simulatorn. 

Antal dagar 
Dag Äkta Simulering 
Alla dagar 28 31 
Vardagar 18 23 
Lördagar 5 4 
Söndagar 5 4 
 
Jag valde värde på andelen a-nummerfel och obesvarade samtal från den ursprungli-
ga statistiken: 
A-nummer fel 0,03% 
Obesvarade samtal 24,5% 

Simulatorn kördes i maxhastighet, dvs. en simulerad timme per reell sekund. 
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7.3.2 Antal samtal, obesvarade samtal och a-nummer fel 
Jag beräknade antal samtal, antal obesvarade samtal och andelen a-nummerfel från 
simuleringen och jämförde med äkta värden från avsnitt 4.7.1, 4.12 och 4.13. Resul-
tatet finns i tabell 7.3 nedan. 
 
Tabell 7.3. Antal samtal, obesvarade samtal och a-n ummer fel. 
 Äkta Simulering Skillnad 
Antal samtal (*1) 1 852 859  
Antal obesvarade samtal (*1) 453 566  
Antal besvarade samtal 1 262 324  1 399 293 +10,95%  (*2) 
Obesvarade samtal i % 24,5% 24,479% 0,03 / -0,09%  (*3) 
A-nummerfel 0,03% 0,032% 0,002 / +6,67%  (*4) 

* 1. Vi vet inte totalt antal samtal och antal obesvarade samtal för enskilda kundtyper 
i hos de riktiga samtalen eftersom det bara är de besvarade samtalen som kopplas till 
kunder av NBS Rating Engine. 

* 2. Att jämföra antal besvarade samtal på denna grova nivå är inte så intressant ef-
tersom vi har fler antal vardagar och färre antal helgdagar bland de simulerade sam-
talen. Att det bara skiljer 10% ger oss dock en fingervisning om att simulatorn bör 
vara ganska korrekt när det gäller antal samtal. 

* 3. Andelen obesvarade samtal stämmer mycket bra överrens med de äkta samtalen. 

* 4. Andelen a-nummerfel är inte lika bra, den skiljer nästan 7%. A-nummerfelen har 
dock en mycket låg andel och tittar man istället på skillnaden i procentenheter blir 
den bara 0,002 enheter. 

7.3.3 Telefonnummer per kund 
Jag beräknade antal telefonnummer per kund enligt avsnitt 4.11 för de kunder som 
genererats av simulatorn och jämförde med de äkta värdena. Resultatet finns i tabell 
7.4 och 7.5. nedan. 
 
Tabell 7.4. Frekvenstabell för telefonnummer per ku nd, privatperson. 

Äkta  Simulering  Antal  
nummer Kunder Tot. nummer Kunder Tot. Nummer Skillnad 
1 1 831 1 831 1 814 1 814 -0,93% 
2 128 256 142 284 10,94% 
3 12 36 15 45 25,00% 
Totalt 1 971 2 123 1 971 2 143 0,94% 
 
Tabell 7.5. Frekvenstabell för telefonnummer per ku nd, handelsbolag. 

Äkta  Simulering  Antal  
nummer Kunder Tot. nummer Kunder Tot. nummer Skillnad 
1 2 326 2 326 2 277 2 277 -2% 
2 806 1 612 858 1 716 6% 
3 200 600 195 585 -3% 
4 54 216 52 208 -4% 
5 27 135 31 155 15% 
6 13 78 16 96 23% 
7 7 49 8 56 14% 
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8 9 72 11 88 22% 
9 4 36 1 9 -75% 
10 1 10 1 10 0% 
11 5 55 9 99 80% 
12 1 12 1 12 0% 
13 0 0 0 0 0% 
14 2 28 1 14 -50% 
15 2 30 0 0 -100% 
16 1 16 2 32 100% 
17 1 17 3 51 200% 
18 3 54 1 18 -67% 
19 2 38 1 19 -50% 
20 1 20 1 20 0% 
21 1 21 1 21 0% 
22 1 22 1 22 0% 
23 2 46 0 0 -100% 
24 0 0 0 0 0% 
25 1 25 0 0 -100% 
26 0 0 1 26 + ∞ 
31 1 31 0 0 -100% 
34 1 34 0 0 -100% 
38 0 0 1 38 + ∞ 
47 1 47 0 0 -100% 
Totalt 3 473 5 630 1 971 2 143 -1,03% 

Kommentarer 
Vi ser att vissa poster skiljer sig stort mellan äkta värden och de simulerade, dessa 
poster har dock låg frekvens och motsvarar bara en liten del av totalt antal nummer. 
Totalsumman skiljer bara ca 1% från det äkta värdet vilket jag anser är riktigt bra. 

7.3.4 Samtal per dygn  
Jag beräknade antal samtal per dygn från simuleringen enligt avsnitt 4.7.1 och jäm-
förde med de äkta värdena från tabell 4.4. Resultatet finns i tabell 7.6 och 7.7 nedan. 
 
Tabell 7.6. Samtal per dygn, privatperson. 

Äkta Simulering 

Dag Samtal 
Samtal per 
dag per kund Samtal 

Samtal per 
dag per kund Skillnad 

Vardag 134 974 3,80 163 689 3,61 -5,09 % 
Lördag 29 533 3,00 23 437 2,97 -0,80 % 
Söndag 29 531 3,00 23 551 2,99 -0,31 % 
 
Tabell 7.7. Samtal per dygn, handelsbolag. 

Äkta Simulering 

Dag Samtal 
Samtal per 
dag per kund Samtal 

Samtal per 
dag per kund Skillnad 

Vardag 831 053 13,29 1 031 373 12,92 -2,79 % 
Lördag 108 860 6,27 87 732 6,32 +0,83 % 
Söndag 87 323 5,03 68 915 4,97 -1,27 % 

Kommentarer 
De simulerade värdena skiljer sig max 5,09% från de äkta värdena vilket jag anser 
tillräckligt bra. 
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7.3.5 Samtalslängd vardagar 
Jag beräknade spridningsmått och frekvenstabell för samtalslängden på vardagar 
enligt avsnitt 4.10 / bilaga C.1 och jämförde med de äkta värdena från bilaga C.2. 
Resultatet finns i tabell 7.8-7.11 nedan. 
 
Tabell 7.8. Spridningsmått för samtalslängd, vardag ar, privatperson. 
 Äkta Simulering Skillnad 
Antal samtal 40 913 536 163 689 (*1) 
5% percentil 6 6 0,00% 
Undre kvartil 25 25 0,00% 
Medianvärde 77 76 -1,30% 
Övre kvartil 263 260 -1,14% 
95% percentil 1 216 1 214 -0,16% 
Maxvärde 678 657 17 226 -97,46% 
Medelvärde 173 172 -0,58% 
Standardavvikelse 240,0 240,3 +0,14% 
 
* 1. Skillnaden för antal samtal är ointressant eftersom vi även tog med samtalen från 
kundtyp 12 Operatörer i de äkta samtalen. Vi har tidigare identifierat att operatörer-
nas samtal är privatsamtal så att titta på samtalslängden för dessa går bra. Däremot så 
har operatörer betydligt fler samtal än privatpersoner så vi kan inte jämföra antalet. 

Alla värden i tabell 7.8 ser bra ut förutom maxvärdet som är betydligt lägre i simule-
ringen. Detta kan förklaras med att antalet samtal i simuleringen också är betydligt 
lägre än hos de äkta samtalen, ju färre samtal som rings desto minde chans för ex-
tremvärden. 
 
Tabell 7.9. Urval från frekvenstabell för samtalslä ngd, vardagar, privatperson.  

Den fullständiga tabellen har över 14 000 rader och  redovisas därför ej. 
Äkta Simulering 

Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel Skillnad 
0 430 0,00105% 1 0,00061% -41,68% 
1 128315 0,31% 501 0,31% -2,09% 
2 133978 0,33% 557 0,34% 4,26% 
3 352194 0,86% 1366 0,83% -2,74% 
4 608479 1,48% 2452 1,50% 1,05% 
10 469453 1,14% 1817 1,11% -2,94% 
11 451289 1,10% 1862 1,14% 3,47% 
12 422982 1,03% 1774 1,08% 5,17% 
19 353601 0,86% 1406 0,86% -0,29% 
20 334929 0,82% 1363 0,83% 2,05% 
21 328016 0,80% 1323 0,81% 1,14% 
48 199737 0,49% 778 0,48% -2,32% 
49 196128 0,48% 815 0,50% 4,21% 
50 193386 0,47% 773 0,47% 0,24% 
99 90946 0,22% 404 0,25% 11,40% 
100 89904 0,22% 359 0,22% 0,14% 
101 89080 0,22% 360 0,22% 1,34% 
 
Alla värden i tabell 7.9 utom två skiljer sig minde än 10% från de äkta. Att frekven-
sen för samtalslängden 0 sekunder skiljer med hela -41% kan förklaras med att ande-
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len för dessa samtal är extremt liten. Vi fick 1 samtal på 0 sekunder under simule-
ringens 31 dagar, om vi istället hade fått 2 samtal hade frekvensen varit 16% för stor. 
 
Tabell 7.10. Spridningsmått för samtalslängd, varda gar, handelsbolag. 
 Äkta Simulering Skillnad 
Antal samtal 831 053 1 031 373 (*1) 
5% percentil 7 7 0,000% 
Undre kvartil 15 15 0,000% 
Medianvärde 38 38 0,000% 
Övre kvartil 121 123 +1,653% 
95% percentil 540 542 +0,370% 
Maxvärde 32 075 29 673 -7,489% 
Medelvärde 79 80 +1,266% 
Standardavvikelse 103,8 103,9 +0,063% 
 
* 1. Skillnaden för antal samtal är ointressant eftersom det var fler antal vardagar i 
den simulerade datamängden än i den äkta (det rings fler samtal på vardagar) 

Alla värden i tabell 7.10 ser bra ut, det är bara maxvärdet som skiljer mer än 5%. Vi 
kan dock notera att maxvärdet skiljer betydligt mindre än för privatpersoner. Detta är 
förväntat eftersom antalet samtal för handelsbolag i simuleringen är mycket mer lika 
de äkta värdet. 
 
Tabell 7.11. Urval från frekvenstabell för samtalsl ängd, vardagar, handelsbolag.  

Den fullständiga tabellen har över 3 800 rader och redovisas därför ej. 
Äkta Simulering 

Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel Skillnad 
0 103 0,01239% 137 0,013% 7,18% 
1 1825 0,22% 2275 0,221% 0,45% 
2 2919 0,35% 3604 0,349% -0,51% 
3 5723 0,69% 7028 0,681% -1,05% 
4 7013 0,84% 8552 0,829% -1,74% 
10 9728 1,17% 11924 1,156% -1,23% 
11 9065 1,09% 11199 1,086% -0,45% 
12 19038 2,29% 23772 2,305% 0,61% 
19 10303 1,24% 12839 1,245% 0,41% 
20 8335 1,00% 10333 1,002% -0,11% 
21 6898 0,83% 8569 0,831% 0,10% 
48 4042 0,49% 5047 0,489% 0,61% 
49 3779 0,45% 4603 0,446% -1,85% 
50 3859 0,46% 4720 0,458% -1,44% 
99 1757 0,21% 2123 0,206% -2,64% 
100 1672 0,20% 2034 0,197% -1,98% 
101 1626 0,20% 2050 0,199% 1,59% 
 
Alla värden i tabell 7.11 skiljer sig mindre än 10% från de äkta värdena. Det sämsta 
värdet är för 0 sekunder precis som för privatpersoner. Värdet är dock betydligt bätt-
re här vilket kan förklaras med att andelen är 10 gånger större och att antal samtal är 
6 gånger större. 
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7.3.6 Samtalslängd lördagar 
Jag beräknade spridningsmått och frekvenstabell för samtalslängden på lördagar en-
ligt avsnitt 4.10 / bilaga C.1 och jämförde med de äkta värdena från bilaga C.3. Re-
sultatet finns i tabell 7.12-7.16 nedan. 
 
Tabell 7.12. Spridningsmått för samtalslängd, lörda gar, privatperson. 
 Äkta  Simulering Skillnad 
Antal samtal 8 062 826 23 437 (*1) 
5% percentil 6 6 0,00% 
Undre kvartil 25 25 0,00% 
Medianvärde 78 78 0,00% 
Övre kvartil 272 274 0,74% 
95% percentil 1 280 1 304 1,88% 
Maxvärde 203 493 81 307 -60,04% 
Medelvärde 180 182 1,11% 
Standardavvikelse 253,5 259,6  2,41% 
 
* 1. Se notering för tabell 7.8. 

Alla värden i tabell 7.12 överensstämmer bra med de äkta förutom maxvärdet, precis 
som för vardagar. 
 
Tabell 7.13. Urval från frekvenstabell för samtalsl ängd, lördagar, privatperson.  

Äkta Simulering 
Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel Skillnad 
0 79 0,001% 0 0,000% -100,00% 
1 23108 0,286% 66 0,282% -1,38% 
2 22535 0,278% 67 0,286% 2,66% 
3 71668 0,886% 177 0,755% -14,73% 
4 130228 1,609% 377 1,609% -0,04% 
10 93053 1,150% 280 1,195% 3,90% 
11 87216 1,078% 269 1,148% 6,50% 
12 83801 1,036% 279 1,190% 14,96% 
19 67688 0,836% 159 0,678% -18,89% 
20 64700 0,800% 180 0,768% -3,94% 
21 63809 0,789% 194 0,828% 4,98% 
48 37691 0,466% 131 0,559% 20,01% 
49 36888 0,456% 89 0,380% -16,69% 
50 36224 0,448% 102 0,435% -2,78% 
107 16378 0,202% 60 0,256% 26,49% 
108 16344 0,202% 34 0,145% -28,17% 
111 15852 0,196% 28 0,119% -39,01% 
 
I tabell 7.13 ser vi att skillnaden är riktigt stor på många rader. Jag misstänkte först 
att jag hade något fel i statistiken men fler kontrollräkningar visade att så inte var 
fallet. Jag undersökte även programmet efter någon bugg som bara inträffar på lörda-
gar men hittade inte någon sådan. Det enda som skiljer lördag mot vardag är att si-
muleringen hade 23 vardagar men bara 4 lördagar. Mängden samtal är alltså betyd-
ligt mindre för lördagar. Min teori blev därför att den stora skillnaden beror på att vi 
hade för lite data för att det skulle bli ett bra medelvärde. 
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För att verifiera min teori gjorde jag en ny simuleringskörning och utnyttjade funk-
tionen i simulatorn för att låsa veckodagen till en speciell dag. Jag låste den till lör-
dag och körde en simulering på 23 lördagar. Jag beräknade en ny frekvenstabell från 
dessa samtal, resultatet syns i tabell 7.14 nedan. 
 
Tabell 7.14. Urval från frekvenstabell för samtalsl ängd, lördagar, privatperson, 
 23 dagars simulering.  

Äkta Simulering 
Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel Skillnad 
0 79 0,001% 1 0,001% -25,19% 
1 23108 0,286% 385 0,281% -1,54% 
2 22535 0,278% 361 0,264% -5,33% 
3 71668 0,886% 1240 0,906% 2,25% 
4 130228 1,609% 2154 1,573% -2,25% 
10 93053 1,150% 1579 1,153% 0,28% 
11 87216 1,078% 1476 1,078% 0,02% 
12 83801 1,036% 1419 1,036% 0,07% 
19 67688 0,836% 1118 0,816% -2,39% 
20 64700 0,800% 1060 0,774% -3,18% 
21 63809 0,789% 1083 0,791% 0,31% 
48 37691 0,466% 654 0,478% 2,55% 
49 36888 0,456% 575 0,420% -7,88% 
50 36224 0,448% 654 0,478% 6,70% 
107 16378 0,202% 254 0,185% -8,35% 
108 16344 0,202% 257 0,188% -7,07% 
111 15852 0,196% 284 0,207% 5,88% 
 
Vi ser i tabell 7.14 att skillnaden mellan simuleringen och verkligheten har minskat 
betydligt, alla värden ligger under 10% förutom den första raden för 0 sekunder. Jag 
anser därför att min teori är bekräftad, den stora skillnaden i den första simuleringen 
berodde på att vi hade för liten mängd data. 
 
Tabell 7.15. Spridningsmått för samtalslängd, lörda gar, handelsbolag. 
 Äkta Simulering Skillnad 
Antal samtal 108 860 87 732  
5% percentil 8 7 -12,500% 
Undre kvartil 14 14 0,000% 
Medianvärde 17 17 0,000% 
Övre kvartil 64 64 0,000% 
95% percentil 426 420 -1,408% 
Maxvärde 66 105 64 871 -1,867% 
Medelvärde 49 48 -2,041% 
Standardavvikelse 70,99 70,43 -0,781% 
 
Precis som för handelsbolag på vardagar stämmer de simulerade värdena riktigt bra 
med de äkta. Den enda stora skillnaden är för 5% percentilen. Skillnaden är dock 
bara en enda enhet (1 sekund) så detta känns ändå acceptabelt. 
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Tabell 7.16. Urval från frekvenstabell för samtalsl ängd, lördagar, handelsbolag.  
Äkta Simulering 

Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel Skillnad 
0 5 0,0046% 6 0,0068% 48,90% 
1 148 0,14% 121 0,138% 1,45% 
2 277 0,25% 242 0,276% 8,40% 
3 543 0,50% 444 0,506% 1,46% 
4 776 0,71% 626 0,714% 0,10% 
10 1448 1,33% 1186 1,352% 1,63% 
11 1303 1,20% 1038 1,183% -1,15% 
12 4780 4,39% 3925 4,474% 1,89% 
19 1595 1,47% 1312 1,495% 2,07% 
20 989 0,91% 756 0,862% -5,15% 
21 819 0,75% 662 0,755% 0,30% 
48 383 0,35% 300 0,342% -2,81% 
49 355 0,33% 293 0,334% 2,41% 
50 353 0,32% 306 0,349% 7,56% 
107 130 0,12% 82 0,093% -21,73% 
108 127 0,12% 106 0,121% 3,56% 
111 107 0,10% 74 0,084% -14,19% 
 
I tabell 7.16 ser vi några flera värden som har stor skillnad jämfört med motsvarande 
tabell för handelsbolag på vardagar. Vi kan förklara skillnaden på samma sätt som 
för privatpersoner: Vi har bara 4 dagars data för lördagar vilket ger ett sämre medel-
värde än för vardagar. Samtidigt noterar vi att skillnaden är betydligt minde än för 
privatpersoner, detta kan vi förklara med att antalet samtal för handelbolag är 3 
gånger fler, och därmed blir medelvärdet bättre.  

7.3.7 Destination 
Jag beräknade statistik för destination för de simulerade samtalen enligt avsnitt 4.9 
och jämförde värden med äkta värden15. Resultatet finns i tabell 7.17-7.18 nedan.  
 
Tabell 7.17. Destination, privatperson. 

Äkta Simulering 
Destination Antal Andel Antal  Andel Skillnad 
Sverige 142 369 69,520% 146 106 69,351% -0,24% 
Sverige mobil 54 429 26,578% 56 327 26,736% 0,60% 
Speciella tjänster 2 646 1,292% 2 683 1,274% -1,44% 
Norden 1 147 0,560% 1 224 0,581% 3,73% 
Europa 2 654 1,296% 2 772 1,316% 1,53% 
Världen 1 412 0,689% 1 444 0,685% -0,59% 
Trafikfallsfel 133 0,065% 121 0,057% -11,56% 
Totalt 204 790 100% 210 677 100%  
 
Vi ser i tabell 7.17 att skillnaden mellan äkta värden och simulering är riktigt låg. Vi 
noterar att de destinationer som överensstämmer sämst med verkligheten är de som 
har lägst andel av samtalen (Trafikfallsfel och Norden). Detta förklaras åter igen med 
att färre samtal ger sämre medelvärde. 

                                                 
15 Värden från de äkta samtalen finns i tabell 4.9 i avsnitt 4.9.3. På grund av en miss så använde jag 
andra värden för kundtypen privatperson i detta test. De äkta värdena i tabell 7.17 stämmer alltså inte 
överrens med värdena för privatperson i tabell 4.9. Testresultatet påverkas dock inte av detta. 
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Tabell 7.18. Destination, handelsbolag. 

Äkta Simulering 
Destination Antal Andel Antal  Andel Skillnad 
Sverige 821 977 77,726% 924 133 77,788% 0,08% 
Sverige mobil 199 073 18,824% 223 049 18,775% -0,26% 
Speciella tjänster 16 235 1,535% 18 158 1,528% -0,44% 
Norden 4 143 0,392% 4 700 0,396% 0,98% 
Europa 10 226 0,967% 11 478 0,966% -0,08% 
Världen 4 138 0,391% 4 605 0,388% -0,94% 
Trafikfallsfel 1 742 0,165% 1 897 0,160% -3,06% 
Totalt 1 057 534 100% 1 188 020 100%  
 
Vi ser i tabell 7.18 att skillnaden mellan äkta och simulerade värden för handelsbolag 
är ännu bättre än för privatpersoner. Förklaringen bör vara att vi har över 6 gånger 
fler samtal från handelsbolag vilket förbättrar medelvärdet. 

7.3.8 Dygnsfördelning  
Jag tog fram dygnsfördelningen för de simulerade samtalen enligt avsnitt 4.8 och 
jämförde med motsvarade värden för de äkta. Resultatet finns i tabell 7.19 nedan och 
i bilaga E. 
 
Tabell 7.19. Dygnsfördelning, privatperson, vardaga r. 

Äkta Simulering 
Timme Antal Andel Antal Andel Skillnad 
0 121 162 0,295% 470 0,29% -3% 
1 64 305 0,157% 260 0,16% 1% 
2 46 138 0,112% 167 0,10% -9% 
3 34 831 0,085% 131 0,08% -6% 
4 39 098 0,095% 166 0,10% 6% 
5 64 360 0,157% 265 0,16% 3% 
6 233 039 0,568% 930 0,57% 0% 
7 957 995 2,334% 3978 2,43% 4% 
8 2 025 463 4,934% 8040 4,91% 0% 
9 2 818 524 6,866% 11273 6,89% 0% 
10 3 031 300 7,385% 12085 7,38% 0% 
11 2 809 377 6,844% 11209 6,85% 0% 
12 2 372 310 5,779% 9620 5,88% 2% 
13 2 738 492 6,671% 10995 6,72% 1% 
14 2 863 871 6,977% 11540 7,05% 1% 
15 3 116 269 7,592% 12275 7,50% -1% 
16 3 232 309 7,874% 12845 7,85% 0% 
17 3 115 521 7,590% 12563 7,67% 1% 
18 2 903 185 7,073% 11496 7,02% -1% 
19 2 716 923 6,619% 10645 6,50% -2% 
20 2 646 160 6,446% 10402 6,35% -1% 
21 1 932 769 4,708% 7688 4,70% 0% 
22 844 124 2,056% 3408 2,08% 1% 
23 320 985 0,782% 1238 0,76% -3% 
 
Skillnaden mellan äkta och simulerade värden är under 5% för de flesta timmar. De 
timmar som har större skillnad är de som har lägst andel och därmed lägst antal sam-



  7.4 
 

  101 

tal (timme 2,3,4). Vi kan som vanligt förklara detta med att medelvärdet blir sämre 
för ett minde antal samtal. 

Kundtyp privatperson lördagar samt handelsbolag 
Vi ser precis samma mönster som i tabellen för privatpersoner på vardagar. Skillna-
den mellan äkta och simulerade värden är bra för alla timmar förutom de med lägst 
frekvens. Tabellerna för dessa jämförelser finns i bilaga E. 
 

7.4 Prestandatest 
Eftersom god prestanda ofta är en viktig egenskap hos en simulator utförde jag även 
tester av simulatorns prestanda. 

7.4.1 Testupplägg 
Mjukvara 
NBS Simulator version 0.7, Release build (optimering för prestanda påslagen) 
Windows 7 Ultimate SP1 
Microsoft SQL Server 2008 R2 
Sysinternals Process Explorer 15.13 
 
Hårdvara 
Processor Intel Core i5-2500 3.3 GHz (4 kärnor), tillverkad 2011. 
RAM 8GB 
SSD Intel 520 60GB (systemdisk) 
Hårddisk 2 st Seagate Barracuda 7200rpm 500GB cache 8MB (CDR filerna skapades 
på en av dessa diskar) 
 
Inställningar i simulatorn 
A-nummerfel: 0% 
Obesvarade samtal: 0% 
Tidsskala, körning 1-5: en simulerad timme per reell sekund (max hastighet) 
Tidsskala, körning 6: en simulerad minut per reell sekund 
Generering av CRD filer, körning 1-5: varje dag 
Generering av CRD filer, körning 6: var 10:e minut 
Kundtyper: Samma kundtyper som vid övriga testerna användes (privatpersoner och 
handelsbolag) 
 
Övrigt 
Så lite andra program som möjligt kördes på datorn vid prestandatesterna. Antivirus-
programmet på datorn var inaktiverat. 
Prestandatestet innefattar bara simulatorn, inte NBS Rating Engine. Det innebär att 
NBS Rating Engine inte kördes på maskinen under simuleringen. 
Simulatorn använder NBS databaserna via SQL Server när en simulering startas. När 
väl simuleringen kört igång används inga databaser. 

7.4.2 Utförande 
Vid första testkörningen använde jag ungefär lika många kunder som vid testerna i 
avsnitt 7.3 och körde simulatorn i maxhastighet. Jag dubblerade sedan antal kunder 
för varje testkörning ända tills datorns processor blev ”överbelastad” och simulatorns 
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GUI låste sig. Vid det sista testet använde jag lika många kunder som gjorde proces-
sorn överbelastad, men minskade hastigheten till en minut per sekund. 

Jag använde programmet Process Explorer från Sysinternals för att studera datorns 
processorbelastning under simuleringens gång. Process Explorer visar den totala pro-
cessoranvändningen som ett procentvärde från 0 till 100% samt de enskilda proces-
sorkärnornas användning som grafer (utan procentvärde). 

7.4.3 Resultat 
Resultatet från prestandatesterna visas i tabell 7.20 och figur 7.1 och 7.2. 

När jag studerade processorbelastningen under simuleringen (figur 7.1) noterade jag 
två toppar under varje simulerat dygn, en bred topp under dagen och en smal topp kl 
0 på natten. Den breda toppen beror på att flest samtal rings under dagtid och kom-
mer alltså från samtalsgenereringen. Den smala toppen kl 0 på natten kommer från 
skapandet av CDR-filen, som skapas i slutet av varje dygn (i test 1-5). Jag har därför 
med två värden på maximalt processorbelastning i resultattabellen, en för genere-
ringen av samtal och en för skapande av CDR-filen. 
 
Tabell 7.20. Resultat av prestandatest. 
Körning 1 2 3 4 5 6 
Antal privatpersoner 2 000 4 000 8 000 16 000 32 000 32 000 
Antal handelsbolag 3 500 7 000 14 000 28 000 56 000 56 000 
Totalt kunder 5 500 11 000 22 000 44 000 88 000 88 000 
Totalt tel. nummer 7 719 15 355 31 014 61 731 123 975 123 975 
Tidsskala 1 tim/sek 1 tim/sek 1 tim/sek 1 tim/sek 1 tim/sek 1 min/sek 
Max processoranvändning 
Generera samtal 5% 8% 11% 19% 26% 2,5% 
Max processoranvändning 
Skapa CDR fil 5% 8% 15% 18% 27% 5,0% 
Storlek på CDR fil (MB) 5 10 20 40 80 1,1  
Samtal per dag 53 000 109 000 213 000 424 000 864 000 854 000 
 
 

 
Figur 7.1. Processoranvändningen vid testkörning 4,  dag 1-6. 
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Figur 7.2. Användningen av varje processorkärna vid  testkörning 4, dag 1-3. 

Observationer från resultatet 
När man tittar på figur 7.2 ser man tydligt att simulatorn bara använder en av proces-
sorns kärnor. Detta är inte förvånande, simulatorn är inte designad för flera kärnor 
och implementationen använder bara en tråd. Det innebär dock att simulatorn aldrig 
kommer kunna utnyttja en flerkärning processor fullt ut. Vid testkörning 5 var det 
bara en processorkärna som överbelastades, dess användning gick upp till 100%, 
medan övriga kärnor bara användes måttligt. Vi ser detta tydligt när vi tittar på värdet 
för ”Max processoranvändning Generera samtal” som har värdet 26%, vilket motsva-
rar ca 100% för en kärna och ca 0% för övriga tre kärnor. 

I resultattabellen ser vi att processorbelastningen verkar öka mindre än linjärt när 
antalet kunder och samtal fördubblas. Jag hade förväntat mig en ökning som var 
minst linjär, så detta var lite förvånande men samtidigt positivt eftersom det visar att 
algoritmerna för att generera samtal skalar bra med ett ökat antal kunder. En förklar-
ing kan vara att det finns andra delar i simulatorn än just samtalsgenereringen som 
tar relativt mycket processorkraft, t.ex. uppdatering av GUI och interna statistikfunk-
tioner.  

Vid den sista testkörningen användes lika många kunder som vid testkörning 5 men 
jag minskade hastigheten för simuleringen från maxhastigheten en timme per sekund 
till en minut per sekund. När jag gjorde detta minskade den maximala proces-
sorbelastningen precis som förväntat (från 25% till 2,5%) och simulatorn kunde köra 
utan att GUI:t låste sig. Vi kan alltså minska simulatorns hastighet för att kunna köra 
med fler kunder i systemet utan att överbelasta datorns processor.  

Antal samtal per dag för testkörning 5 och 6 skiljer sig bara med 1,16%. Det visar att 
tidsskalan i simulatorn fungerar korrekt, vi kan sänka hastigheten utan att antalet 
samtal påverkas. 
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8 Slutsatser 
Detta kapitel innehåller slutsatser från testningen i kapitel 7, ett kort avsnitt som re-
dovisar om simulatorn uppfyller Nipsofts ursprungliga krav, samt metodkritik. 

8.1 Slutsatser från den jämförande statistiken 
Om vi summerar alla jämförelser från avsnitt 7.3.2 till 7.3.8 ser vi att samtalen från 
simulatorn stämmer bra överens med äkta samtalsdata. I de fall där stor skillnad före-
ligger kan vi förklara detta med att det finns för lite samtal för att statistiken ska få ett 
bra medelvärde. Det märktes mest i 7.3.6 Samtalslängd lördagar för privatpersoner. 
Där gjorde jag en ny simulering med fler samtal och då blev överensstämmelsen med 
de äkta samtalen betydligt bättre. 

Jag anser att detta visar att simulatorn ger samtalsdata som väl överensstämmer med 
verkligheten. Simulatorn bör heller inte innehålla några allvarliga fel i simulerings- 
algoritmerna eftersom detta borde ha visat sig i statistiken. 

8.2 Slutsatser från prestandatest 
Resultatet av prestandatestet i 7.4.3 visar att simulatorn har riktigt bra prestanda. Den 
klarade av att generera mer än 424 000 samtal per simulerad dag när simulatorn kör-
de i maxhastigheten en simulerad timme per reell sekund. Det motsvarar ca 17 500 
samtal per reell sekund. Skulle vi köra simulatorn i realtid bör den kunna producera 
mer än 1,5 miljarder samtal per dygn med de kundtyper och den hårdvara som an-
vändes. Detta bör vara mer än tillräckligt för de flesta tillämpningar.  

Vi såg också att simulatorns inställning för tidsskala fungerar som förväntat, vi kan 
öka hastigheten i simuleringen för att producera samtal snabbare eller minska den om 
hårdvaran inte räcker till för det antalet kunder vi vill använda.  

8.3 Acceptans från Nipsoft 
Nipsofts krav och mål med examensarbetet beskrevs i avsnitt 1.3. Vi kan nu gå ige-
nom kraven och se om de är uppfyllda. Resultatet finns i tabell 8.1 nedan.  
 
Tabell 8.1. Acceptans. 
Krav Är kravet uppfyllt? 
Det finns ett fungerande system som simulerar 
ett telesystem. 

Ja, systemet är fullt körbart vilket visades under testerna i 
kapitel 7. 

Samtalen från systemet liknar äkta samtal. Ja, testerna i kapitel 7 visar att samtalen liknar äkta samtal. 
Utdata från systemet ska vara datafiler av 
samma typ som kommer från en telefonväxel. 

Ja, utdata skapas i form av textbaserade CDR-filer som kan 
läsas in av NBS Rating Engine. Inläsningen i Rating Engine 
utfördes under testerna i kapitel 7.  

Systemet kan föra in den data (t.ex. kunder) 
som behövs i NBS databaserna för att NBS 
ska kunna behandla samtalen. 

Ja, systemet genererar kunder och telefonnummer när en ny 
kunddatabas initieras.  

Systemet är testat. Ja, systemet är testat. Resultatet finns i kapitel 7. 
Det finns förslag på hur systemet kan förbätt-
ras. 

Ja, förbättringsförslag finns i kapitel 9. 

 
Vi ser att alla krav från Nipsoft är uppfyllda.  
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8.4 Metodkritik 

8.4.1 Agentbaserad simulering 
I avsnitt 3.6 beskrivs agentbaserad simulering, ett alternativ till den traditionella ty-
pen av simulering som jag använde mig av. I början av examensarbetet övervägde 
jag att använda agentbaserad simulering. En agent skulle då troligtvis ha blivit en 
kund i systemet. Det verkade först som en utmärkt idé, men efter lite funderade insåg 
jag att kunderna i mitt simuleringssystem saknar de flesta egenskaperna som man 
förväntar sig finna hos en agent. En kund interagerar inte med andra kunder i simule-
ringen. Kunden ringer samtal - men inte till andra kunder utan till slumpvis valda 
nummer. Eftersom kunden ringer samtal kan man säga att den fattar egna beslut pre-
cis som en agent, men besluten baseras enbart på simulatorns klocka och slumpen, 
inte utifrån andra agenter. Kunden påverkar inte sin omgivning annat än att den pro-
ducerar telefonsamtal och den har inga mål som den försöker uppnå. Min slutsats 
blev att modellen som Nipsoft behövde inte var tillräckligt avancerad för att agentba-
serad simulering skulle ge några fördelar. Det skulle bara tillföra onödig komplexitet 
att se kunder som agenter. Det är en åsikt som jag behåller även i dag. 

8.4.2 Modellen för telenätet 
I avsnitt 5.1 beskriver jag två olika modeller för telenätet: den enkla och den avance-
rade. Jag valde den enkla och jag är övertygad om att detta var ett korrekt val. Nip-
softs krav på simulatorn uppfylldes med den enkla modellen. Den avancerade model-
len hade varit intressant att implementera och den kunde ha möjliggjort andra an-
vändningsområden för simulatorn, t.ex. test av algoritmer för att routa samtal, men 
den var inte nödvändig för att uppfylla Nipsoft krav. Den avancerade modellen hade 
gjort simulatorn mer komplicerad och gjort att examensarbetet tagit ännu längre tid 
att genomföra. 

8.4.3 Statistik 
Jag spenderade mycket tid på att ta fram statistik från de existerande samtalen. Nu 
efteråt känns det som att jag spenderade för mycket tid på detta. Den finns flera me-
toder som jag skulle kunna använt för att effektivisera arbetet: 

• Jag skulle kunna tagit hjälp av Nipsoft för att ta fram statistiken. NBS har redan 
inbyggda statistikfunktioner som jag kunde ha använt eller i alla fall tagit idéer 
från. 

• Jag lade mycket tid på att identifiera olika kundtyper. Ett alternativ hade varit att 
bara ha en kundtyp (som alla kunder fick tillhöra) eller bara två lättidentifierade 
kundtyper (t.ex. privatpersoner och företag). Simulatorn kunde fortfarande haft 
stöd för kundtyper så man kunde lägga till flera senare.  

• Jag borde ha dokumenterat hur jag tog fram statistiken redan från början. Detta 
blev främst ett problem på grund av det uppehåll som jag gjorde i arbetet under 
flera års tid. När jag började jobba med examensarbetet igen hade jag glömt bort 
hur jag hade tagit fram mycket av statistiken. Det tvingade mig att ta fram stati-
stiken på nytt. 

Värt att notera är dock att Shannon [10] (se 3.4.5) nämner att tiden för att samla in 
och behandla statistik kan ta upp till en tredjedel av tiden i ett simuleringsprojekt. 
Om man har det i åtanke är det inte konstigt att statistiken tog mycket tid. 
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En svaghet i min statistik är att jag bara baserat den på samtal och kunder från ett 
telefonbolag. Det hade varit bättre om jag hade tagit data från två eller flera telefon-
bolag, detta hade dock medfört mer arbete.  

8.4.4 Uppehåll i arbetet 
Det uppehåll jag gjorde i arbetet från 2007 till 2013 har påverkat examensarbetet en 
hel del, både negativt och positivt.  

För mig personligen var det negativt med ett uppehåll. Jag tappade bort SQL kod 
som jag tagit fram statistik med och jag glömde bort vad olika Excelfiler med stati-
stik innehöll för något. Jag var därför tvungen att göra om nästan all statistik vilket 
tog mycket extra tid. Det tog också tid att sätta sig in i programkoden för simulatorn. 
En faktor som mildrade effekterna av uppehållet var att jag under uppehållet varit 
anställd på Nipsoft så jag har dagligen jobbat med NBS, telekom och rating av tele-
fonsamtal. Om jag inte gjort detta hade jag antagligen aldrig lyckats färdigställa ex-
amensarbetet. 

För simulatorn tror jag däremot att uppehållet var positivt. När jag gjorde om statisti-
ken hittade jag fel som jag nu kunde rätta till. Ett av felen var att jag 2007 kommit 
fram till att samtalslängden var ungefär lika för alla kundtyper. Den första versionen 
av simulatorn hade därför bara en hårdkodad fördelning för samtalslängden. Nu upp-
täckte jag att samtalslängden varierar stort mellan vissa kundtyper, vilket gjorde att 
simulatorn nu har stöd för egna fördelningar för varje kundtyp. Under åren som gått 
har jag också fått betydligt bättre kunskaper i SQL vilket gjorde att jag kunde ta fram 
statistiken på ett enklare och mer effektivt sätt jämfört med 2007.  

Trots att jag tror att uppehållet gav positiva effekter på resultatet av examensarbetet 
så skulle jag, om jag fick göra examensarbetet igen, absolut inte göra ett liknande 
uppehåll. Uppehållet resulterade i alldeles för mycket extra jobb och drog ut på arbe-
tet för länge.  
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9 Framtida arbete och förbättringar 
Detta kapitel innehåller förslag på vad en fortsättning av examensarbete skulle kunna 
innehålla och hur simulatorn kan förbättras. 

9.1 Förbättringar av modellen 

Destination 
Jag undersökte aldrig om destinationen för samtalen skiljer för olika veckodagar eller 
timmar på dygnet. Detta är en undersökning som borde göras, och om den visar att 
destinationen varierar stort bör stöd för detta införas i simulatorn. 

Samtalslängd 
Statistiken som togs fram i avsnitt 4.10.6 visade att samtalslängden varierar ganska 
mycket under dygnet. För att minska mängden arbete valde jag dock att bara räkna 
på ett medelvärde över hela dygnet. Man skulle få ännu mer realistisk utdata från 
simulatorn om man tog fram fullständig statistik för samtalslängden och införde stöd 
för det i simulatorn. 

Speciella dagar och händelser 
Den samtalsdata som jag utgick ifrån inkluderade påskveckan 2006. Jag såg tydligt i 
den statistik jag tog fram att samtalsmönstret var annorlunda på flera dagar under 
påsken, främst långfredag, påskafton och annandag påsk. Tittar man i annan samtals-
data ser samma sak under jul och nyår. En kollega på Nipsoft berättade att man även 
kan se förändringar i kundernas samtalsmönster under speciella händelser, t.ex. gick 
antalet samtal ned när Sverige spelade en match i fotbolls VM 2006 för att sedan gå 
upp efter matchen. Man skulle kunna undersöka detta mer och eventuellt införa stöd 
för speciella dagar och händelser i simulatorn. 

Datasamtal 
Simulatorn kan i dag endast generera vanliga telefonsamtal. Det skulle vara bra om 
den även kunde generera datasamtal, dvs. samtal som används för dataanslutningar. 

9.2 Förbättringar av prestanda 

Fler trådar 
De flesta av dagens processorer har flera kärnor och kan köra flera trådar samtidigt. 
Prestandatesterna i avsnitt 7.4 visade att simulatorn bara använder en tråd vilket gör 
att simulatorn inte kan utnyttja en modern processorer fullt ut. Det bästa skulle vara 
om simulatorn tog reda på hur många kärnor processorn har och delade upp arbetet i 
lika många trådar.  
 
Snabbare slumpning från frekvenstabell 
Jag valde att implementera alla stokastiska variabler i simulatorn med frekvenstabel-
ler. De algoritmer som jag använder för att slumpa tal från frekvenstabellerna loopar 
igenom hela tabellen vilket är tidsödande för stora tabeller. Jag använder en metod 
för att minska tabellernas storlek (6.5.4) och denna fungerar bra men det blir ändå 
tabeller med 100-tals rader. En annan metod för att dra slumptal från en frekvensta-
bell är den så kallade alias metoden [27]. Denna metod kräver mer minne och en 
initial bearbetning men slumpningen går sedan betydligt fortare. Den skulle främst 
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vara användbar vid slumpning av samtalslängd, som körs ofta (vid varje samtal som 
rings) och har en relativt stor frekvenstabell.  

Skapa CDR-filer oftare 
När man tittar på resultat av prestandatesten i avsnitt 7.4.3 ser man att i de flesta tes-
ter var det skapandet av CDR-filen som gav det högsta värdet på processoranvänd-
ningen. I grafen ser man dock att det sker under en kort period, i slutet av varje simu-
lerad dag, vilket stämmer bra överrens med hur det är implementerat. Det skulle för-
modligen ge en jämnare processorbelastning om man skapade fler mindre CDR-filer 
och spred ut dem under hela dygnet. Värt att tänka på är dock att det oftast rings be-
tydligt fler samtal mitt under dagen, vilket gör att CDR-filerna kanske inte borde 
skapas just då eftersom processorbelastningen ändå är hög på grund av samtalsgene-
rering. 

9.3 Övriga förbättringar 
Stöd för senaste versionen av NBS 
Simulatorn utvecklades för den version av NBS som fanns 2007. Mycket har hänt i 
NBS sedan dess vilket gör att simulatorn inte fungerar korrekt med dagens NBS. De 
CDR-filer som simulatorn producerar kan läsas in av NBS Rating Engine, men den 
underlagsdata som simulatorn också skapar i form av kunder och telefonnummer är i 
fel format. Simulatorn skulle därför behöva modifieras för att fungera med senaste 
versionen av NBS. 

Olika CDR format 
I dag kan simulatorn skapa CDR-filer i tre olika textbaserade CDR format. Dessa är 
dock väldigt lika och alla baserade på Nipsofts egna mall-format. Vid tester av NBS 
Rating Engine skulle det vara intressant om simulatorn kunde producera CDR-filer i 
andra format. 

Bättre design på koden 
Eftersom målet med examensarbetet var att skapa en första version av simulatorn har 
inte designen på koden haft särskilt hög prioritet. Om simulatorn ska vidareutvecklas 
är det därför viktigt att se över designen på koden.  

Stöd för att använda en kunddatabas med äkta kunder  
Simulatorn kan i dag generera egna kunder till en databas som har samma struktur 
som de vanliga kunddatabaserna i NBS. Simulatorn har dock inget stöd för att an-
vända en databas med riktiga kunder eftersom dessa kunder inte har några statistiska 
fördelningar knutna till sig. Det skulle vara bra om man kunde använda en äkta 
kunddatabas och koppla statistiska fördelningar de existerade kunderna. Då kan man 
simulera fram samtal från riktiga kunder vilket kan vara intressant i både test och 
demonstations syfte.  
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Bilaga A.  Klassificering av kunder 
Mitt mål var att dela in kunderna i lämpliga generella kategorier, för att sedan kunna 
ta ut statistik med avseende på dessa kategorier. Jag började med att titta på den in-
delning i kundtyper som fanns i kunddatabasen. Varje kund hade ett CTypeId som 
var kopplat till en tabell över kundtyper. Jag körde följande SQL fråga och fick fram 
tabell A.1 som visar kundtyperna och antal kunder av varje typ: 
select A.CTYPEID, A.NAME, Count(1) from CUSTOMER_TY PE as A 
join tblAccount as B on A.CtypeId = B.CtypeId 
group by A.CTYPEID, A.Name order by A.CTYPEID 

 
Tabell A.1. Klassificering av kunder enligt kunddat abasen. 
CTypeId NAME Antal kunder 
1 Enterprise 875 575 
2 Large Account 4 139 
3 Residential 213 976 
4 Residential - Bonus 2 077 
5 Telesales 472 
6 Private firm 21 249 
7 GOLD Account 3 818 
8 Small Account 2 315 
9 Carrier 53 
10 Private customer 2 522 
11 Company indirect 7 954 
12 Reseller 26 
13 InterCompany 5 
14 Business Emp customer 1 594 
16 Internet 74 
17 Company direct 477 
18 Transfered customer 8 
20 Company direct combi 100 
21 Transfered Company direct 1 
22 Disconnected Company 67 
23 Disconnected Private 13 
24 Bredband 43 
25 Prospect 1 
26 Company Direct/Gold 11 
 
Tyvärr var inte denna indelning så generell som jag hade önskat. Vissa typer t.ex. 
”Private firm” (enskild firma) och ”Private customer” (privatperson) var generella 
och användbara, medan andra t.ex. ”Large account” och ”Gold Account” kändes 
väldigt specifika för just denna kunddatabas.  

A.1 Klassificering enligt organisationsnummer 
För att få en bättre klassificering provade jag att dela in kunderna enligt deras organi-
sationsnummer. Enligt skatteverket [21] består ett svenskt organisationsnummer av 
tio siffror precis som ett personnummer, men den tredje siffran är alltid lägst en tvåa. 
Enligt bolagsverket [22] kan man i många fall använda den första siffran i ett organi-
sationsnummer, det s.k. gruppnumret, för att säga vilken företagsform som företaget 
tillhör. Bolagsverket [22] listar upp följande gruppnummer: 
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5 - Aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag och europabolag. 
7,8 - Bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella före-

ningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, europakooperativ 
och Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. 

2,8 - Trossamfund. 
9 - Handelsbolag och kommanditbolag. 

Jag söker vidare på nätet och hittar en annan lista på svenska Wikipedia [23]: 

2 - Stat, landsting, kommuner, församlingar. 
3  -  Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige. 
5 - Aktiebolag. 
6 - Enkelt bolag. 
7 - Ekonomiska föreningar 
8 - Ideella föreningar och stiftelser. 
9 - Handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. 
 
Bolagsverket bör vara en säkrare källa än Wikipedia, men Wikipedia har en mer de-
taljerad klassificering.  

Jag bestämmer mig för att prova att beräkna gruppnumret för kunderna och jag skri-
ver en SQL funktion som gör detta från organisationsnumret. Jag kör funktionen för 
alla kunder och räknar antal kunder i varje grupp med följande SQL fråga, resultatet 
finns i tabell A.2: 
select dbo.account_type3(OrgNr), count(1) from tblA ccount group by 
dbo.account_type3(OrgNr) order by dbo.account_type3 (OrgNr) 
 
Tabell A.2. Klassificering av kunder enligt organis ationsnummer. 
Grupp- 
nummer Antal Förklaring 
-1 2 421 Saknar org nr (tom sträng). 
0 120 793 Saknar org nr (null). 
1 884 577 Privatperson eller enskild firma. 
2 16 221   Bolagsverket: Trossamfund.  

Wikipedia: Stat, landsting, kommuner, församlingar. 
3 20 Wikipedia: Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller 

äger fastigheter i Sverige. 
4 12 Okänt. 
5 92 670 Bolagsverket: Aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag. 
6 42 Wikipedia: Enkelt bolag. 
7 953 Bolagsverket: Föreningar.  

Wikipedia:  Ekonomiska föreningar. 

8 4 162 
Bolagsverket: Föreningar, trossamfund.  
Wikipedia: Ideella föreningar och stiftelser. 

9 14 700 Bolagsverket:  Handelsbolag och kommanditbolag. 
 
Jag tittar på namnen på kunderna i varje grupp och jag ser att både bolagsverket och 
Wikipedia verkar ha rätt. De med gruppnummer 5 är aktiebolag (har AB i namnet). 
De med nummer 9 är handelsbolag (HB) och kommanditbolag (KB). De med grupp-
nummer 2 är stat, kommun, landsting och trossamfund. Alla trossamfund i denna 
grupp har namn som tyder på att de tillhör Svenska kyrkan, och det känns rimligt att 
de ligger i samma grupp som staten eftersom Svenska kyrkan tidigare tillhörde sta-
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ten. De i grupp 7 är ekonomiska föreningar och de i 8 är ideella föreningar samt tros-
samfund som antagligen inte tillhör svenska kyrkan. 
 
Tabell A.3 till A.7 nedan visar de åtta första kunderna i varje större grupp. All data är 
anonymiserad.  
 
Tabell A.3. Exempel på kunder med gruppnummer 2 - S tat, kommun, landsting och 

Svenska kyrkan. 
Kund nr. Org. nr. Namn 
xxxx693 21xxxxxxxx xxxxx KOMMUN 
xxxx249 20xxxxxxxx xxxxxnämnden 
xxxx27056 20xxxxxxxx xxxxx TINGSRÄTT 
xxxx766 25xxxxxxxx xxxxx Församling 
xxxx49416 25xxxxxxxx xxxxxKYRKAN 
xxxx33864 21xxxxxxxx xxxxxGYMNASIET 
xxxx00790 20xxxxxxxx xxxxx UNIVERSITET 
xxxx00900 20xxxxxxxx xxxxx INSTITUTET 

 
Tabell A.4. Exempel på kunder med gruppnummer 5 - A ktiebolag. 
Kund nr. Org. nr. Namn 
xxxx109 55xxxxxxxx xxxxx Marketing AB 
xxxx114 55xxxxxxxx xxxxx AB 
xxxx120 55xxxxxxxx xxxxx Resebyrå AB 
xxxx133 55xxxxxxxx xxxxx International AB 
xxxx188 55xxxxxxxx xxxxx AB 
xxxx219 55xxxxxxxx xxxxx Systems AB 
xxxx509 55xxxxxxxx AB xxxxx 
xxxx588 55xxxxxxxx xxxxx Rederi AB 

 
Tabell A.5. Exempel på kunder med gruppnummer 7 -  Ekonomisk förening. 
Kund nr. Org. nr. Namn 
xxxx805 70xxxxxxxx Svenska xxxxx förening 
xxxx609 71xxxxxxxx Föräldrakooperativet xxxxx 
xxxx503 76xxxxxxxx xxxxx Ekonomiska förening 
xxxx778 76xxxxxxxx Handlarn xxxxx 
xxxx514 76xxxxxxxx xxxxx Förskola 
xxxx620 76xxxxxxxx xxxxx Elkraft Ek. För. 
xxxx279 71xxxxxxxx xxxxx Ekonomiska Förening 
xxxx924 71xxxxxxxx xxxxx Företagsgrupp/ xxxxx 

 
Tabell A.6. Exempel på kunder med gruppnummer 8 - I deell förening. 
Kund nr. Org. nr. Namn 
xxxx428 80xxxxxxxx SVENSKA xxxxx 
xxxx882 82xxxxxxxx xxxxx Församling 
xxxx256 85xxxxxxxx xxxxx Kyrka xxxxx 
xxxx026 80xxxxxxxx Svenska xxxxx-Förbundet 
xxxx310 88xxxxxxxx xxxxx IF 
xxxx753 85xxxxxxxx Svenska xxxxxxxxxföreningen 
xxxx083 81xxxxxxxx xxxxx Tennisklubb 
xxxx313 80xxxxxxxx Svensk xxxxx Stiftelsen 
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Tabell A.7. Exempel på kunder med gruppnummer 9 - H andelsbolag och kommanditbolag. 
Kund nr. Org. nr. Namn 
xxxx438 96xxxxxxxx xxxxx Advokater KB 
xxxx891 96xxxxxxxx xxxxx Försäljning KB 
xxxx663 95xxxxxxxx Jennys xxxxxx 
xxxx632 91xxxxxxxx xxxxx Redovisning HB 
xxxx753 96xxxxxxxx xxxxx Fisk 
xxxx947 91xxxxxxxx Restaurang xxxxx 
xxxx500 91xxxxxxxx xxxxx Gruppen 
xxxx197 91xxxxxxxx xxxxx Konditori 

 
Jag bestämmer mig för att använda dessa grupper och skapar en ny kolumn i kundda-
tabasen för kundtyp (atid, account type id), som jag tilldelar värdet av gruppnumret. 
Jag använder följande SQL fråga: 
update tblAccount set atid = dbo.account_type3(OrgN r) where 
dbo.account_type3(OrgNr) in (2,5,7,8,9) 

A.2 Klassificering enligt namn och existerande kund typ 
När jag tittar igenom kunderna i grupp 9 Handelsbolag och kommanditbolag hittar 
jag ca nästan 200 poster med "Ambassad" eller "Embassy" i namnet. Detta är uppen-
bart andra länders ambassader. Jag antar att dessa kan ha ett annat samtalsmönster än 
vanliga företag, jag gissar att de ringer betydligt fler utlandssamtal och förmodligen 
på andra tider på dygnet. Jag lägger därför dessa i en egen grupp, kundtyp 10, med 
följande SQL fråga: 
update tblAccount set atid = 10 where regname like '%Ambassaden%' or regname 
like '%embassy%' or regname like '%ambassad%'  

De åtta första kunderna finns i tabell A.8 nedan. 
 
Tabell A.8. Exempel på kunder av typ 10 - Ambassade r. 
Kund nr. Org. nr. Namn 
xxxx092 90xxxxxxxx xxxx Ambassad /xxxxx xxxxx 
xxxx053 90xxxxxxxx xxxxxx Ambassaden 
xxxx054 90xxxxxxxx xxxx Embassy 
xxxx217 90xxxxxxxx xxxxxx Ambassad 
xxxx288 00xxxxxxxx xxxx Embassy 
xxxx291 90xxxxxxxx xxxx Embassy 
xxxx141 90xxxxxxxx xxxx xxxx C/o xxxx Ambassad 
xxxx307 90xxxxxxxx xxxxx Ambassad 

 
Jag tittar igenom kunderna och ser att de som har customerType 9, 12 och 13 är 
andra teleoperatörer. Detta är konton som används för tjänster mot andra operatörer 
(se avsnitt 2.1.2 - 2.1.5), det kan t.ex. vara en virtuell operatör som inte har något 
eget. Dessa konton har därför många fler samtal än vanliga kunder. Jag lägger dem i 
en egen kundgrupp, grupp 12, med följande SQL fråga: 
update tblAccount set atid = 12 where ctypeid in (9 ,12,13) 

Efter att ha pratat med andra på Nipsoft om operatörer som kunder så gör jag en koll 
på om det kan finnas fler kunder av denna typ i kunddatabasen. Jag tittar i samtalsda-
tabasen och tar fram alla kunder som ringer flest samtal. Resultatet är att jag hittar 
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ytterligare 11 kunder som har många samtal och som enligt namnet är teleoperatörer, 
jag lägger även dessa i grupp 12. De åtta första kunderna i denna grupp finns i tabell 
A.9 nedan. 

Tabell A.9. Exempel på kunder av typ 12 - Operatöre r. 
AccountId Org. nr Namn 
xxxx578 55xxxxxxxx xxxxx Networks AB 
xxxx895 NULL xxxxx Telecom BV 
xxxx871 55xxxxxxxx xxxxx AB 
xxxx520 NULL xxxxx Sverige AB 
xxxx9501 55xxxxxxxx xxxxx Scandinavia AB 
xxxx9845 NULL xxxxx Danmark A/S 
xxxx9988 NULL xxxxx Samtrafik från xxxxx 
xxxx9991 NULL Global xxxxx 

Jag hittar en del kunder med namnet ”test”, det finns även en massa kunder utan 
namn men med samma personnummer som en av testkunderna. Jag antar att dessa är 
testkunder och lägger dessa i en egen grupp, grupp 99.  

Eftersom man enligt bolagsverket inte helt kan lita på att organisationsnumret ger 
korrekt bolagstyp så gjorde jag nu en sökning bland de oklassificerade kunderna efter 
alla som hade namn innehållande AB, HB (handelsbolag) och KB (kommanditbo-
lag). Jag hittade en hel del sådana och lade dessa i aktiebolag (5) resp. handelsbo-
lag/kommanditbolag (9) med följande SQL: 
update tblAccount set atid = 5  
where atid is null and ((name like '% AB %' or  Reg Name like '% AB %') or 
(name like 'AB %' or  RegName like 'AB %') or (name  like '% AB' or  RegName 
like '% AB')) 

update tblAccount set atid = 9 
where atid is null and ((name like '% HB %' or  Reg Name like '% HB %') or 
(name like 'HB %' or  RegName like 'HB %') or (name  like '% HB' or  RegName 
like '% HB')) 

update tblAccount set atid = 9 
where atid is null and ((name like '% KB %' or  Reg Name like '% KB %') or 
(name like 'KB %' or  RegName like 'KB %') or (name  like '% KB' or  RegName 
like '% KB'))  

A.3 Klassificering av privatpersoner, enskilda firm or och 
kunder med okända organisationsnummer 

Nu återstår bara att klassificera de kunder som saknar organisationsnummer och de 
som har organisationsnummer som är ett personnummer. En enskild firma har sam-
ma organisationsnummer som ägarens personnummer, vilket gör det omöjligt att 
avgöra om det är ett företag eller privatperson från organisationsnumret.  

Jag var därför tvungen att ta en ny titt på den gamla kundklassificering i databasen. 
Jag tog fram de oklassificerade kunderna med följande SQL fråga, resultatet visas i 
tabell A.10: 
select B.CtypeID, B.Name, count(1) from tblAccount as A  
join CUSTOMER_TYPE as B on A.CtypeId = B.CtypeId wh ere a.atid is null 
Group by B.CtypeID, B.Name 
order by B.CtypeId  
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Tabell A.10. Oklassificerade kunder. 
CtypeID Name Antal 
1 Enterprise 318 510 
2 Large Account 26 
3 Residential 211 535 
4 Residential - Bonus 2 053 
5 Telesales 392 
6 Private firm 20 619 
7 GOLD Account 15 
8 Small Account 840 
10 Private customer 2 517 
11 Company indirect 846 
14 Business Emp customer 1 551 
16 Internet 64 
17 Company direct 1 
18 Transfered customer 2 
22 Disconnected Company 6 
23 Disconnected Private 13 
24 Bredband 39 
26 Company Direct/Gold 1 

Genom att studera namnen på dessa kunder, tillsammans med namnet på kundtypen 
drog jag slutsatsen att alla med kundtyp 3 (residental), 4 (residential bonus) och 10 
(private customer) är riktiga privatpersoner. Jag skummar även igenom kunderna 
med kundtyp 5 (telesales) och ser att dessa har personnamn. Dessa får kategorin 1 - 
Privatperson med följande SQL fråga: 
update tblAccount set atid = 1 where atid is null a nd ctypeId in (3,4,5,10) 

Kunder med kundtyp 14 är med tanke på namnet på typen (business employer cus-
tomer) privatpersoner som har abonnemang via företag, dvs. företaget betalar  
abonnemanget. Jag antar att dessa ringer mest i jobbet och därför har samtalsmönster 
som mest påminner om företag. Dessa får därför en egen kategori 11 - Privat genom 
företag med följande SQL fråga: 
update tblAccount set atid = 11 where atid is null and ctypeId = 14 

Kunder med kundtyp 6 (private firm), 8 (small account) och 11 (company indirect) 
har mestadels företagsnamn och eftersom de har organisationsnummer som matchar 
personnummer antar jag att detta är enskilda firmor. Dessa får kategorin 15 - Enskil-
da firmor med följande SQL fråga: 
update tblAccount set atid = 15 where atid is null and ctypeId in (6,8,11) 

Förutom kategori 1 återstår nu bara kategorier med ett fåtal kunder. Jag går igenom 
dessa manuellt och sätter lämpliga kategorier utifrån namnen.  

Nu är det bara kategori 1 kvar, denna innehåller dock ett stort antal kunder, över 
300 000 st. Tittar man på namnen är det en blandning av företagsnamn och privatper-
soner. Det enda sättet jag ser för att göra en klassificering är att försöka ta fram före-
tagen genom att titta på namnet. Jag ser att vissa ord förekommer ofta i företagsnam-
nen och bestämmer mig för att sätta dessa som enskilda firmor med följande SQL 
fråga: 
update tblAccount set atid = 15 where atid is null and  
(Regname like ('%livs%') or Regname like ('%firma%' ) or Regname like ('% och %') 
or Regname like ('%&%') or Regname like ('%soft%') or Regname like ('%tjänst%')  
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or Regname like ('%kiosk%') or Regname like ('%rest aurang%') or Regname like 
('%service%') or Regname like ('%butik%') or Regnam e like ('%konsult%') or Regname 
like ('%pizz%') or Regname like ('%tvätt%') or Regn ame like ('%handel%') or Regname 
like ('%resor%') or Regname like ('%affär%') or Reg name like ('%eftr%') or Regname 
like ('%möbel%') or Regname like ('%bygg%') or Regn ame like ('%renovering%') or 
Regname like ('%försäljning%') or Regname like ('%s ystem%') or (Regname like 
('%bil%') and Regname not like ('%bill%')) or Regna me like ('%motor%') or Regname 
like ('%reklam%') or Regname like ('%invest%') or R egname like ('%åkeri%') or Regname 
like ('%verkstad%') or Regname like ('%trading%') o r Regname like ('%advokat%') or 
Regname like ('%byro%') or Regname like ('%shop%') or Regname like ('%products%') or 
Regname like ('%consulting%') or Regname like ('%se rvice%') or Regname like 
('%marketing%') or Regname like ('%förmedling%') or  Regname like ('%enterprise%') or 
Regname like ('%teknik%') or regname like ('%kontor %') or Regname like ('%bussen%') 
or Regname like ('%Marion%') or Regname like ('%par tner%') or Regname like 
('%förvaltning%') or Regname like ('%gruppen%') or Regname like ('%foto%') or Regname 
like ('%frisör%') or Regname like ('%flytt%') or Re gname like ('%vård') or Regname 
like ('%måleri') or Regname like ('%kök%') or Regna me like ('%grill%') or Regname 
like ('%salong%') or Regname like ('%gräv%') or Reg name like ('%tobak%') or Regname 
like ('%kennel%') or Regname like ('%hund%') or Reg name like ('%katt%') or Regname 
like ('%taxi%') or Regname like ('%optik%') or Regn ame like ('%skor%') or Regname 
like ('%byro%') or Regname like ('%blommor%') or Re gname like ('%rör%') or Regname 
like ('%data%') or Regname like ('%guld%') or Regna me like ('%video%')) 

Totalt ger detta ca 10 000 fler enskilda firmor. 

Det finns fortfarande många kunder kvar i kategori 1. Jag kan dock inte se något bra 
sätt att dela upp dessa mellan privatpersoner och enskilda firmor vilket gör att jag 
tilldelar dessa en egen kategori, 50 - Privatperson eller enskild firma med följande 
SQL fråga: 
update tblAccount set atid = 50 where atid is null 

Därmed är alla kunder i kunddatabasen indelade i kategorier. Tabell A.11 nedan vi-
sar vilka kategorier som jag fått fram. 
 
Tabell A.11. Alla kunderna indelande i kategorier. 
ID NAME Antal Kommentar 
1 Privat 216 591  
2 Statligt 16 222  
3 Utländska företag 20 För få, kommer ej användas 
4 Okänt 12 För få, kommer ej användas 
5 AB 96 811  
6 Enkelt bolag 39 För få, kommer ej användas 
7 Ekonomisk förening 953  
8 Ideell förening 4 163  
9 Handelsbolag 15 262  
10 Ambassader 194 För få, kommer ej användas 
11 Privat genom företag 1 549  
12 Operatör 94  
15 Enskild firma 32 941  
30 A-nummer fel 1 Kommer ej användas 
50 Privat eller enskild firma 307 923  
99 Testkunder 443 796 Testkunder, kommer ej användas 

 
Eftersom kategori 3, 4 och 6 innehåller så få kunder kommer jag inte använda mig av 
dessa. Även kategori 10 har få kunder och jag kommer bara använda mig av dessa 
för viss typ av statistik. Kategori 12 har också få kunder men eftersom dessa är ope-
ratörer så har de en stor mängd samtal vilket gör dem högst intressanta. 

Klassificeringen av 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 anser jag vara mycket tillförlitlig. 
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Klassificeringen av 1 och 15 är mer osäker eftersom organisationsnumret inte kan 
användas för att skilja på dessa.  

För att snabba upp det fortsatta arbetet lade jag in en ny kolumn atId (account type 
id) i tabellen för samtal. Denna satte jag till atId för kunden med följande SQL fråga:  
update C 
set C.atid = A.Atid 
from tblCustomerCall as C 
inner join rbsPrice..tblAccount as A on A.AccountId  = C.AccountId 

A.4 Slutgiltlig indelning 
När jag väl tagit fram statistik över de olika kundtyperna gjorde jag följande observa-
tioner och förändringar i indelningen: 

Privat genom företag (11) har samma mönster som privatpersoner. Mitt antagande 
att dessa kunder skulle ha ett mönster som mer påminner om företag än privatperso-
ner stämde alltså inte. Jag slog ihop dessa kunder med privatpersoner. 

Operatörer (12) har även dessa samma mönster som privatpersoner. Jag gissar att 
detta beror på att de allra flesta slutkunder hos operatörerna är privatpersoner. Jag 
räknade därför även dessa kunder som privatpersoner. 

Ambassader (10) hade alldeles för få samtal för att kunna ge en bra statistik. Jag tog 
med dessa kunder för statistiken över destination, mest för skojs skull - för att se om 
de verkligen ringer mer utlandssamtal än ändra kunder, men de finns inte med i övrig 
statistik. 

Privat eller enskild firma (50) plockade jag bort från statistiken eftersom jag redan 
hade separata kundgrupper för privatperson respektive enskild firma.  

De slutgiltiga kundtyperna som jag kommer använda mig av i simuleringen blir där-
med enligt tabell A.12. 
 
Tabell A.12. Modellens och simulatorns kundtyper. 
Kundtyp Beskrivning 
1 Privatperson 
2 Stat, kommun och landsting 
5 Aktiebolag och kommanditbolag 
7 Ekonomisk förening 
8 Ideell förening 
9 Handelsbolag 
15 Enskild firma 
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Bilaga B.  Dygnsfördelning 
Denna bilaga innehåller tabeller och diagram för samtalens dygnsfördelningen. Andel 
i tabellerna och Andel samtal i diagrammen anger hur stor del av dygnets samtal som 
ringdes under den aktuella timmen.  
 
Tabell B.1. Dygnsfördelning för aktiebolag under 1a  veckan april 2006.  
Måndag till torsdag. 

 Måndag 2006-04-03 Tisdag 2006-04-04 Onsdag 2006-04-05 Tordag 2006-04-06 
Timme Samtal Andel Samtal Andel Samtal Andel Samtal Andel 

0 1371 0,17% 1134 0,14% 945 0,12% 1377 0,18% 
1 1241 0,16% 2246 0,29% 2216 0,28% 2138 0,28% 
2 1384 0,17% 1948 0,25% 1879 0,24% 2004 0,26% 
3 1475 0,19% 1531 0,19% 1515 0,19% 1571 0,20% 
4 2292 0,29% 1327 0,17% 1371 0,17% 1435 0,19% 
5 2017 0,25% 1010 0,13% 1053 0,13% 1193 0,15% 
6 3793 0,48% 3868 0,49% 3267 0,42% 3322 0,43% 
7 17951 2,26% 17760 2,26% 16943 2,16% 17278 2,24% 
8 49115 6,18% 51187 6,50% 48954 6,23% 48967 6,36% 
9 67296 8,47% 71459 9,08% 68722 8,74% 67976 8,83% 

10 85964 10,81% 86197 10,95% 85312 10,85% 83912 10,90% 
11 84155 10,59% 82619 10,50% 83147 10,58% 81482 10,58% 
12 53970 6,79% 52433 6,66% 53360 6,79% 51516 6,69% 
13 82824 10,42% 80017 10,17% 80312 10,22% 77852 10,11% 
14 86513 10,88% 84781 10,77% 84857 10,80% 82135 10,67% 
15 85171 10,71% 82876 10,53% 83079 10,57% 80725 10,48% 
16 66218 8,33% 62134 7,90% 64245 8,17% 60936 7,91% 
17 36758 4,62% 35633 4,53% 37918 4,82% 37305 4,85% 
18 22942 2,89% 22944 2,92% 23982 3,05% 23203 3,01% 
19 16646 2,09% 17783 2,26% 16950 2,16% 17490 2,27% 
20 12316 1,55% 15168 1,93% 13729 1,75% 14322 1,86% 
21 6652 0,84% 5849 0,74% 6099 0,78% 6246 0,81% 
22 4304 0,54% 3611 0,46% 4125 0,52% 3810 0,49% 
23 2566 0,32% 1387 0,18% 2061 0,26% 1769 0,23% 

Tot. dag 794934 100,00% 786902 100,00% 786041 100,00% 769964 100,00% 
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Tabell B.2. Dygnsfördelning för aktiebolag under 1a  veckan april 2006.  
Fredag till söndag. 

 Fredag 2006-04-07 Lördag 2006-04-08 Söndag 2006-04-09 
Timme Samtal Andel Samtal Andel Samtal Andel 

0 1095 0,16% 1698 1,07% 1725 1,34% 
1 2159 0,31% 2616 1,65% 2853 2,21% 
2 2170 0,31% 2023 1,28% 2123 1,65% 
3 1635 0,24% 1510 0,96% 1546 1,20% 
4 1369 0,20% 1289 0,82% 1096 0,85% 
5 1006 0,14% 928 0,59% 576 0,45% 
6 3556 0,51% 768 0,49% 666 0,52% 
7 16667 2,40% 1168 0,74% 796 0,62% 
8 46839 6,75% 2644 1,67% 1586 1,23% 
9 66561 9,59% 6318 4,00% 3287 2,55% 

10 83707 12,06% 13213 8,36% 5900 4,58% 
11 80899 11,65% 16014 10,13% 7338 5,69% 
12 53185 7,66% 20816 13,17% 12484 9,69% 
13 74821 10,78% 18019 11,40% 12422 9,64% 
14 75758 10,91% 15521 9,82% 13195 10,24% 
15 67168 9,68% 12678 8,02% 11344 8,80% 
16 46242 6,66% 10740 6,79% 11487 8,91% 
17 26394 3,80% 8952 5,66% 11763 9,13% 
18 15320 2,21% 5374 3,40% 6712 5,21% 
19 9045 1,30% 4650 2,94% 6597 5,12% 
20 6536 0,94% 3821 2,42% 5919 4,59% 
21 5244 0,76% 3193 2,02% 3836 2,98% 
22 4086 0,59% 2293 1,45% 2198 1,71% 
23 2770 0,40% 1850 1,17% 1430 1,11% 

Tot. dag 694232 100,00% 158096 100,00% 128879 100,00% 
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Figur B.1. Dygnsfördelning för privatperson under 1 :a veckan april 2006. 
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Figur B.2. Dygnsfördelning för privatperson under 2 :a veckan april 2006.  
Påskhelg på fredag, lördag och söndag. 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20

Timme

A
nd

el
 s

am
ta

l

 
 
Figur B.3. Dygnsfördelning för privatperson under 3 :e veckan april 2006.  
Annandag påsk på måndag. 
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Figur B.4. Dygnsfördelning för privatperson under 4 :e veckan april 2006. 
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Figur B.5. Dygnsfördelning för stat/kommun/landstin g under 1:a veckan april 2006. 
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Figur B.6. Dygnsfördelning för stat/kommun/landstin g under 2:a veckan april 2006. 
Påskhelg på fredag, lördag och söndag. 
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Figur B.7. Dygnsfördelning för stat/kommun/landstin g under 3:e veckan april 2006. 
Annandag påsk på måndag. 
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Figur B.8. Dygnsfördelning för stat/kommun/landstin g under 4:e veckan april 2006. 
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Figur B.9. Dygnsfördelning för aktiebolag under 1:a  veckan april 2006. 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20

Timme

A
nd

el
 s

am
ta

l

 
 
Figur B.10. Dygnsfördelning för aktiebolag under 2: a veckan april 2006.  
Påskhelg på fredag, lördag och söndag. 
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Figur B.11. Dygnsfördelning för aktiebolag under 3: e veckan april 2006.  
Annandag påsk på måndag. 
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Figur B.12. Dygnsfördelning för aktiebolag under 4: e veckan april 2006. 
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Figur B.13. Dygnsfördelning för ekonomisk förening under 1:a veckan april 2006. 
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Figur B.14. Dygnsfördelning för ekonomisk förening under 2:a veckan april 2006.  
Påskhelg på fredag, lördag och söndag. 
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Figur B.15. Dygnsfördelning för ekonomisk förening under 3:e veckan april 2006.  
Annandag påsk på måndag. 
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Figur B.16. Dygnsfördelning för ekonomisk förening under 4:e veckan april 2006. 
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Figur B.17. Dygnsfördelning för Ideell förening und er 1:a veckan april 2006. 
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Figur B.18. Dygnsfördelning för Ideell förening und er 2:a veckan april 2006. Påskhelg 
på fredag, lördag och söndag. 
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Figur B.19. Dygnsfördelning för Ideell förening und er 3:e veckan april 2006. Annandag 
påsk på måndag. 
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Figur B.20. Dygnsfördelning för Ideell förening und er 4:e veckan april 2006. 
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Figur B.21. Dygnsfördelning för handelsbolag under 1:a veckan april 2006. 
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Figur B.22. Dygnsfördelning för handelsbolag under 2:a veckan april 2006.  
Påskhelg på fredag, lördag och söndag. 
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Figur B.23. Dygnsfördelning för handelsbolag under 3:e veckan april 2006.  
Annandag påsk på måndag. 
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Figur B.24. Dygnsfördelning för handelsbolag under 4:e veckan april 2006. 
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Figur B.25. Dygnsfördelning för enskild firma under  1:a veckan april 2006. 
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Figur B.26. Dygnsfördelning för enskild firma  unde r 2:a veckan april 2006.  
Påskhelg på fredag, lördag och söndag. 
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Figur B.27. Dygnsfördelning för enskild firma under  3:e veckan april 2006.  
Annandag påsk på måndag. 
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Figur B.28. Dygnsfördelning för enskild firma under  4:e veckan april 2006. 
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Bilaga C.  Samtalslängd 
Denna bilaga innehåller SQL kod och tabeller med data för statistiken för samtals-
längd i avsnitt 4.10.  

C.1 SQL kod 
Jag använde följande funktioner i SQL för att utföra beräkningarna: 
AVG  - Medelvärde. 
STDEV - Standardavvikelse. 
NTILE  - Median och percentiler. Jag använde 20 som argument för att dela in data-
mängden i 20 delar, det största värdet i varje del anger då värdet på varje 5%-
percentil, vilket även ger median (den 10:e delen) och kvartiler (den 5:e och 15:e 
delen).  
 
Jag ställde följande frågor för varje kundtyp: 

Inledande databearbetning till temptabell 
SELECT duration, ntile(20) over(order by duration) as five 
into tempdb..tblDuration 
FROM tblCustomerCall where atid = @atid and daytype  = @daytype 

select duration, min(five) as five  
into tempdb..tblDuration2 
from tempdb..tblDuration  
group by duration 
order by duration  

Antal samtal, medelvärde och standardavvikelse 
select @calls = count(1), @avg = AVG(cast(duration as bigint)),  
@dev = STDEV(duration) from [rbs20060401-20060501]. .tblCustomerCall  
where atid = @atid and daytype = @daytype 

5% percentil 
select @k5 = max(duration) from tempdb..tblDuration 2 where five = 1  

Undre kvartil 
select @k25 = max(duration) from tempdb..tblDuratio n2 where five = 5  

Medianvärde 
select @k50 = max(duration) from tempdb..tblDuratio n2 where five = 10   

Övre kvartil 
select @k75 = max(duration) from tempdb..tblDuratio n2 where five = 15  

95% percentil 
select @k95 = max(duration) from tempdb..tblDuratio n2 where five = 19   

Max samtalslängd 
select @maxDuration = max(duration) from tempdb..tb lDuration2 

 

Data för histogram över samtalstiden upp till 120 s ekunder 
select duration, count(1) from tblCustomerCall  
where atid = @atid and dayType = @dayType and durat ion <= 120 
group by duration 
order by duration  
 



Bilaga C. Samtalslängd 
 

132   

C.2 Samtalslängd vardag 
 
Tabell C.2.1 Samtalslängd vardagar - Spridningsmått . 

 1 Privat 12 Operatör 
8 Ideell  

förening 2 Stat 
Antal samtal 95 555 40 913 536 467 664 1 334 332 
5% percentil 6 6 5 5 
Undre kvartil 25 25 19 25 
Medianvärde 74 77 53 65 
Övre kvartil 245 263 137 166 
95% percentil 1 106 1 216 560 576 
Maxvärde 25 648 678 657 37 069 320 121 
Medelvärde 161 173 90 105 
Standardavvikelse 219,7 240,0 108,5 117,9 

 

 5 AB 
7 Ek.  

förening 9 HB 
15 Enskild 

firma 
Antal samtal 14 075 392 84 541 831 053 129 0257 
5% percentil 6 7 7 7 
Undre kvartil 20 21 15 15 
Medianvärde 53 54 38 43 
Övre kvartil 134 137 121 134 
95% percentil 495 504 540 643 
Maxvärde 333 547 12 238 32 075 269 374 
Medelvärde 86 88 79 90 
Standardavvikelse 98,3 99,7 103,8 120,6 

 
 
Tabell C.2.2 Samtalslängd vardagar - Urval från fre kvenstabell för  
Operatör (privatpersoner) och Handelsbolag. 

12 Operatör (privatpersoner) 9 Handelsbolag 
Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel 
0 430 0,00105% 103 0,01239% 
1 128315 0,31% 1825 0,22% 
2 133978 0,33% 2919 0,35% 
3 352194 0,86% 5723 0,69% 
4 608479 1,48% 7013 0,84% 
10 469453 1,14% 9728 1,17% 
11 451289 1,10% 9065 1,09% 
12 422982 1,03% 19038 2,29% 
19 353601 0,86% 10303 1,24% 
20 334929 0,82% 8335 1,00% 
21 328016 0,80% 6898 0,83% 
48 199737 0,49% 4042 0,49% 
49 196128 0,48% 3779 0,45% 
50 193386 0,47% 3859 0,46% 
99 90946 0,22% 1757 0,21% 
100 89904 0,22% 1672 0,20% 
101 89080 0,22% 1626 0,20% 
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C.3 Samtalslängd lördag  
 
Tabell C.3.1. Samtalslängd lördagar - Spridningsmåt t. 

 1 Privat 12 Operatör 
8 Ideell  

förening 2 Stat 
Antal samtal 20 582 8 062 826 19 787 56 390 
5% percentil 6 6 5 5 
Undre kvartil 23 25 15 19 
Medianvärde 68 78 41 57 
Övre kvartil 226 252 112 146 
95% percentil 1 095 1 280 578 537 
Maxvärde 17 778 203 493 9 890 48 190 
Medelvärde 152 180 78 92 
Standardavvikelse  212,9 253,5 103,8 105,5 

 

 5 AB 
7 Ek.  

förening 9 HB 
15 Enskild 

firma 
Antal samtal 750 365 4 133 108 860 191 156 
5% percentil 6 8 9 7 
Undre kvartil 14 14 14 14 
Medianvärde 24 26 17 28 
Övre kvartil 66 64 73 103 
95% percentil 385 371 426 674 
Maxvärde 202 300 6 692 66 105 19 192 
Medelvärde 50 49 53 76 
Standardavvikelse  71,1 71,0 63,7 117,5 

 
 
Tabell C.3.2. Samtalslängd lördag - Urval från frek venstabell för  
Operatör  (privatpersoner) och Handelsbolag. 

12 Operatör (privatpersoner) 9 Handelsbolag 
Samtalslängd Antal samtal Andel Antal samtal Andel 
0 79 0,001% 5 0,0046% 
1 23108 0,286% 148 0,14% 
2 22535 0,278% 277 0,25% 
3 71668 0,886% 543 0,50% 
4 130228 1,609% 776 0,71% 
10 93053 1,150% 1448 1,33% 
11 87216 1,078% 1303 1,20% 
12 83801 1,036% 4780 4,39% 
19 67688 0,836% 1595 1,47% 
20 64700 0,800% 989 0,91% 
21 63809 0,789% 819 0,75% 
48 37691 0,466% 383 0,35% 
49 36888 0,456% 355 0,33% 
50 36224 0,448% 353 0,32% 
107 16378 0,202% 130 0,12% 
108 16344 0,202% 127 0,12% 
111 15852 0,196% 107 0,10% 
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C.4 Samtalslängd dygn 
 
Tabell C.4.1. Samtalslängd under ett dygn för aktie bolag  (kundtyp 5)  - Spridningsmått. 

 
Hela  
dygnet kl 07-08 kl 10-11 kl 14-15 kl 18-19 kl 23-00 kl 04-05 

Antal 
samtal 

14.075.392 
(100%) 

323.658 
(2,30%) 

1.580.035 
(11,23%) 

1.496.568 
(10,63%) 

403.674 
(2,84%) 

37.030  
(0,26%) 

27.074  
(0,19%) 

   Diff*  Diff*  Diff*  Diff*  Diff*  Diff* 
5%  
percentil 6 7 17% 6 0% 5 17% 5 17% 7 17% 10 67% 

Undre 
kvartil 20 25 25% 24 20% 20 0% 15 25% 15 25% 31 55% 

Median-
värde 53 52 2% 61 15% 55 4% 35 34% 42 21% 49 8% 

Övre 
kvartil 134 116 13% 154 15% 140 4% 98 27% 116 13% 67 50% 

95% 
percentil 495 379 23% 529 7% 490 1% 475 4% 566 14% 195 67% 

Maxvärde 333547 242168 27% 107145 68% 72417 78% 59149 82% 40857 88% 19041 94% 
Medel- 
värde 86 74 14% 97 13% 89 3% 65 24% 71 17% 51 41% 

Standavv.  98,33 73,59 25% 107,84 10% 99,67 1% 83,53 15% 87,06 11% 34,30 65% 

* Diff  - skillnad i procent jämfört med hela dygnet. 
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Bilaga D.  CDR formatet Generic 2013 
CDR formatet Generic 2013 är ett textbaserat CDR format där varje rad i textfilen 
motsvarar ett samtal. Varje rad innehåller en mängd dataposter separerade med se-
mikolon. Dataposterna beskrivs i tabellen nedan. 
 
Position Namn Förklaring 
1 SourceCallID Källa för samtalet. Sätts alltid till 1 av simulatorn. 
2 RSN  Unikt heltals id för varje rad. Börjar på 1 och räkas uppåt. 
3 Starttime  Anger datum och tid när samtalet började. Format är det svens-

ka standardformatet med 24 timmars klocka (yyyy-mm-dd 
hh:mm:ss) 

4 Duration Längd på samtalet i sekunder. 
5 VolumeUp Uppladdad data i bytes. Används bara för datasamtal. Används 

ej av simulatorn och sätts därför alltid till 0. 
6 VolumeDown Nedladdad data i bytes. Används bara för datasamtal. Används 

ej av simulatorn och sätts därför alltid till 0. 
7 IMSI  IMSI nummer. Används för samtal som rings av mobiltelefoner. 

Simulatorn har inget stöd för att generera dessa nummer så vär-
det sätts alltid till 0. 

8 ANUM Telefonnummer som ringde samtalet. Landsprefix ska alltid 
anges. 

9 BNUM  Telefonnummer som ringdes upp. Landsprefix ska alltid anges. 
10 CNUM C-nummer. Används ej av simulatorn och är därför alltid tom 

sträng. 
11 Prefix Prefix för samtalet. Används ej i simulatorn och är därför alltid 

tom sträng. 
12 AnumPort Port för uppringande nummer. Används ej i simulatorn och är 

därför alltid 0. 
13 BNumPort Port för mottagande nummer. Används ej i simulatorn och är 

därför alltid 0. 
14 CNumPort Port för c-nummer. Används ej i simulatorn och är därför alltid 

0. 
15 IRoute Inkommande route för samtalet. Måste matcha nätdefinitionen 

som används av RatingEngine. Hårdkodat till "SIMI" i denna 
version av simulatorn. 

16 ORoute Utgående route för samtalet. Måste matcha nätdefinitionen som 
används av RatingEngine. Hårdkodat till "SIMO" i denna ver-
sion av simulatorn. 

17 Income Fördefinierad inkomst. Sätts till 0. 
18 Pickupcost Pickup cost. Sätts till 0. 
19 TermCost  Termineringskostnad. Sätts till 0 
20 BillingMsg Billing message. Sätts till tom sträng. 
21 TrafficTypeID Id för Trafiktypen. Sätts till 1 vilket innebär samtal till fasta 

telefonnätet. 
22 ServiceTypeID Id för Service typen. Sätts till 101 vilket innebär vanligt röst-

samtal. 
23 CallInfo Bitflagga för CallInfo. Obesvarade samtal får en 1:a på 10 biten 

vilket ger värdet 1024. För övriga samtal är värdet 0. 
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Bilaga E.  Jämförelse Dygnsfördelning 
Denna bilaga innehåller data för jämförelsen av dygnsfördelning i avsnitt 7.3.8. 
 
Tabell F.1. Jämförelse dygnsfördelning - Privatpers oner lördagar. 

Äkta Simulering 
Timme Antal Andel Antal Andel Skillnad 
0 58257 0,720% 173 0,74% 3% 
1 34093 0,421% 102 0,44% 3% 
2 23823 0,294% 68 0,29% -1% 
3 15920 0,197% 52 0,22% 13% 
4 12474 0,154% 24 0,10% -34% 
5 11983 0,148% 32 0,14% -8% 
6 20319 0,251% 56 0,24% -5% 
7 61098 0,755% 176 0,75% -1% 
8 212639 2,628% 644 2,75% 5% 
9 535505 6,617% 1587 6,77% 2% 
10 745239 9,209% 2085 8,90% -3% 
11 728792 9,006% 2153 9,19% 2% 
12 640653 7,917% 1864 7,95% 0% 
13 581793 7,189% 1708 7,29% 1% 
14 543435 6,715% 1546 6,60% -2% 
15 542470 6,703% 1610 6,87% 2% 
16 569129 7,033% 1616 6,90% -2% 
17 591478 7,309% 1713 7,31% 0% 
18 581920 7,191% 1709 7,29% 1% 
19 510884 6,313% 1448 6,18% -2% 
20 423842 5,238% 1157 4,94% -6% 
21 345131 4,265% 1017 4,34% 2% 
22 193527 2,391% 590 2,52% 5% 
23 107955 1,334% 307 1,31% -2% 
 

Tabell F.3. Jämförelse dygnsfördelning - Handelsbol ag vardagar. 
Äkta Simulering 

Timme Antal Andel Antal Andel Skillnad 
0 2646 0,318% 3256 0,32% -1% 
1 1188 0,143% 1377 0,13% -7% 
2 1052 0,127% 1352 0,13% 4% 
3 1256 0,151% 1531 0,15% -2% 
4 1056 0,127% 1353 0,13% 3% 
5 1374 0,165% 1874 0,18% 10% 
6 2904 0,349% 3793 0,37% 5% 
7 11906 1,433% 14792 1,43% 0% 
8 37714 4,538% 46934 4,55% 0% 
9 61325 7,379% 76374 7,41% 0% 
10 75083 9,035% 92757 8,99% 0% 
11 84588 10,178% 104963 10,18% 0% 
12 69370 8,347% 85958 8,33% 0% 
13 78094 9,397% 96799 9,39% 0% 
14 75098 9,036% 93211 9,04% 0% 
15 73343 8,825% 91102 8,83% 0% 
16 67015 8,064% 83171 8,06% 0% 
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17 54556 6,565% 67522 6,55% 0% 
18 39940 4,806% 50034 4,85% 1% 
19 29991 3,609% 37131 3,60% 0% 
20 26152 3,147% 32364 3,14% 0% 
21 19687 2,369% 24336 2,36% 0% 
22 10303 1,240% 12760 1,24% 0% 
23 5412 0,651% 6629 0,64% -1% 
 
Tabell F.4. Jämförelse dygnsfördelning - Handelsbol ag lördagar. 

Äkta Simulering 
Timme Antal Andel Antal Andel Skillnad 
0 2111 1,939% 1717 1,96% 1% 
1 1129 1,037% 897 1,02% -1% 
2 557 0,512% 451 0,51% 0% 
3 424 0,389% 344 0,39% 1% 
4 290 0,266% 244 0,28% 4% 
5 241 0,221% 203 0,23% 5% 
6 195 0,179% 191 0,22% 22% 
7 371 0,341% 303 0,35% 1% 
8 1487 1,366% 1188 1,35% -1% 
9 4156 3,818% 3280 3,74% -2% 
10 7299 6,705% 5855 6,67% 0% 
11 9123 8,380% 7271 8,29% -1% 
12 10747 9,872% 8676 9,89% 0% 
13 10429 9,580% 8325 9,49% -1% 
14 8978 8,247% 7186 8,19% -1% 
15 7259 6,668% 6004 6,84% 3% 
16 6676 6,133% 5427 6,19% 1% 
17 6804 6,250% 5447 6,21% -1% 
18 6887 6,326% 5509 6,28% -1% 
19 6453 5,928% 5092 5,80% -2% 
20 5981 5,494% 4991 5,69% 4% 
21 4965 4,561% 3981 4,54% -1% 
22 3600 3,307% 2917 3,32% 1% 
23 2698 2,478% 2233 2,55% 3% 
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