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Sammanfattning

På VTI, så som på många andra forskningsorganisationer samlas data in, bearbetas och 
reduceras till slutsatser som slutligen publiceras. Data sparas idag ofta på den enskilde 
forskarens dator och stannar där. En hantering som genom att att maskinvara skrotas, riskerar 
att data, på sikt försvinner.

Ett alternativ är att samla data centralt och strukturerat. Det ger inte bara möjlighet att skydda 
data från tidens tand utan öppnar även för att fler enkelt ska kunna använda data från en studie 
i andra studier. Detta kan göras både genom både jämförande studier och metastudier, där 
andra aspekter än de ursprungligen menade utvärderas. Forskningsdata får därmed inte bara 
ett längre liv utan ger även ett höjt forskningsvärde.

Lösningen är att skapa en metadatabas som håller all kringinformation om det lagrade datat. 
Det skulle både innebära möjligheten att söka på relaterade data, t ex geografiskt matchande 
information och öppna möjligheten att använda data på nya sätt, som t ex i visualiseringar av 
data.

Rapporten bygger på ett antal intervjuer och fokusgrupper som tillsammans ger en överblick 
av lagringsbehovet och VTIs stora mängd av datakällor.

Av flera möjliga standarder, modeller och produkter föreslås ICAT som verktyg att lösa 
problemet. ICAT följer hela forskningsprocessen och är konstruerad för att maximera 
automatiseringen av insamlingen av metadata, vilket identifierats som ett av de stora hindren 
för införandet av en metadatabas. Min bedömning är att ICAT fyller både VTIs krav och 
övriga behov på en databaslösning för att lagra forskningsdata, samt ger en flexibel grund för 
framtida utveckling av systemet.
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Förord
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med stöd och insikter längs med hela arbetets gång. All personal på VTI som ställt upp med 
sin tid och initierade åsikter är värda ett enormt tack. 

Jag vill också rikta ett stort tack till mina examinatorer Lena Strömbäck och Johan Åberg som 
har givit mig ovärderlig hjälp och varit ett stadiga bollplank längs vägen.

Linköping, februari 2012

Anders Monemar
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1 Inledning
Detta kapitel behandlar frågeställningen och syftet samt ger även en introduktion till både VTI 
och uppgiften. Därutöver redogörs för rapportens målgrupp samt dess disposition där alla 
kapitel kortfattat beskrivs.
 

1.1 Bakgrund
Empiristisk kunskapsteori, den syn på vetenskapen som Galilei, Newton och de grekiska 
hippokratiska läkarna utgick ifrån, grundar sig på iakttagelser. Vetenskapen om vad som är 
vetenskap har utvecklats sedan dess men iakttagelser är fortfarande dess grundbult. All 
vetenskaplig forskning utgår i någon form från källdata. (Molander, 1988) 

På VTI, så som på många andra forskningsorganisationer samlas data in, bearbetas och 
reduceras till slutsatser som slutligen publiceras. Data sparas ofta länge för att kunna 
återanvändas eller för att kunna återgås till och kontrolleras för att försvara resultaten. 
Begränsningen ligger i dagens situation ofta i att data lagras på den enskilde forskarens dator 
och stannar där.

En hårddisk kan ha en specificerad livstid på mellan 1 000 000 och 1 500 000 timmar för 
marknadens mest högkvalitativa hårddiskar. Test i datacenter visar på att utbytestakten för 
dessa kan ligga på 13% per år. (Schroeder m fl). Det är rimligt att anta att hårddiskar i vanliga 
persondatorer håller lägre kvalitet, då de tillhör ett lägre prissegment. Mer avgörande är att 
datorer byts ut snabbare än hårddiskar hinner gå sönder. Finns inte rutiner för regelbunden 
säkerhetskopiering av data så bidrar både hårddiskhaverier och förluster vid datorbyten, till att 
forskningsdata försvinner.

Ett alternativ är att samla data centralt och strukturerat. Det ger inte bara möjlighet att skydda 
data från tidens tand utan öppnar även för att fler enkelt ska kunna använda data från en studie 
i andra studier. Detta kan göras både genom både jämförande studier och metastudier, där 
andra aspekter än de ursprungligen menade utvärderas. Forskningsdata får därmed inte bara 
ett längre liv utan även ett höjt forskningsvärde.
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1.2 Beskrivning av VTI

Statens väg- och transportinstitut,VTI, är en oberoende forskningsorganisation med 190 
anställda. Verksamheten är förlagd till Linköping, som är huvudkontoret, Stockholm, 
Borlänge och Göteborg. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på huvudkontoret i Linköping. 
De övriga kontoren är nischade mot fordons- och farkostteknik i Göteborg och 
transportekonomi samt transportpolicy i Stockholm och Borlänge. (VTI, 2009)

VTI har som uppgift att bedriva forskning för transportsektorns utveckling och därmed bidra 
till ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. All forskning görs i form av uppdrag 
med Vägverket och Vinnova som huvudsakliga uppdragsgivare med 50% av intäktsbasen. 
Det totala antalet kunder uppgår till omkring 200 och flera stora projekt har internationella 
uppdragsgivare. VTI deltar i en lång rad nationella och internationella nätverk. (Bjelvenstam J 
m fl, 2008, s 1-2)

Forskningen delas in i tre delar, Trafik och trafikant, Infrastruktur och transportekonomi. 
Trafik och trafikant innefattar trafiksäkerhet, samspel människa och fordon, simuleringar, 
planering och miljö. Infrastruktur omspänner krocksäkerhet, väg- och banteknik samt drift 
och underhåll. (VTI, 2007)

Den tekniska utrustningen består av körsimulatorer, väglaboratorium, krockbanor samt 
däckprövningsanläggningar. Det finns idag tre körsimulatorer och en ytterligare under 
uppbyggnad med varierande funktionalitet. Gemensamt för de yngre simulatorerna är att 
kaross och förarmiljö kan växlas enligt önskemål, vilket ger ett brett användningsområde. VTI 
förfogar dessutom över både mobila och stationära utrustningar för accelererad provning av 
vägar. (VTI, 2006)
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1.3 Syfte

Examensarbetet har som syfte att utreda förutsättningarna för införandet av en metadatabas 
för forskningsdokumentation och datautbyte samt konstruera en enkel databasprototyp. Det är 
även rapportens syfte att presentera en teoretisk bakgrund till arbetet. 

 

1.4 Problemformulering

Rapporten är uppdelad i två delar. En förstudie och en implementation av ett delsystem i 
demonstrationssyfte. 

Förstudien ämnar besvara följande frågor:

• Vilka data ingår i dagens forskning på VTI i Linköping?
• Hur sker insamlingen av dessa data?
• Hur kan dessa data samlas in till en databas?
• Vad krävs av systemet för att det ska kunna användas funktionellt?
• Vilken databas är bäst lämpad som grund för implementationen?
• Vilka hinder finns för det fortsatta utvecklandet av systemet?

Målet med rapporten är att schematiskt utreda dessa frågor utan att syfta till fullständiga 
redogörelser för varje fråga.

9



1.5 Rapportens disposition

Dispositionen syftar till att guida läsaren genom rapportens olika delar. Rapporten består av sju  
kapitel. Nedan presenteras varje kapitel och dess innehåll. 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till projektet och hur det kom till stånd. Vidare presenteras 
projektets syfte och därefter de frågeställningar som rapporten aktualiserar och söker svara. I 
kapitlet ges även en introduktion till VTI och uppgiften. Därutöver redogörs för rapportens 
målgrupp.

Det inledande teorikapitlet är menat som en kort teoretisk introduktion för att stödja läsaren 
under de efterföljande kapitlen som tar upp insamlad information ur fallstudien samt mer 
specifik teori. Det beskriver grundläggande information om traditionella databaser samt deras 
styrkor och svagheter, metadata, dess lagring samt en kort beskrivning av hur tekniska data 
kan klassificeras. 

Fallstudien täcker den datainsamling som skett kring behoven och problemen kring att samla 
den forskningsdata som produceras på VTI. Kapitlet av slutas med en sammanställning av de 
krav som kommit fram under intervjuer och fokusgruppsdiskussioner.

Teorikapitlet går mer detaljerat in kring metadata. Därefter presenteras databasaspekter samt 
ett urval av produkter för lagring av vetenskapliga data och alternativa strategier för 
datalagring. Slutligen lyfts framgångsfaktorer för metadataprojekt fram. Läsaren 
uppmärksammas om att syftet med delarna som beskriver metadatastandarder, existerande 
databaser för vetenskapliga metadata samt existerande programvaror är att ge en överblick 
över existerande system som löser angränsande eller liknande uppgifter. Huvuddelen av 
systemen och modellerna inte är direkt relevanta för resultaten. Detta omnämns vidare under 
avgränsningar.

Analyskapitlet ställer teorin mot den insamlade informationen genom resonerande kring 
förutsättningarna för att införa ett lagringssystem och vilka standarder och modeller som är 
applicerbara. 

Förslagskapitlet diskuterar användningen av ICAT som verktyg för att lösa VTIs 
lagringsproblem. Slutsatskapitlet sammanfattar slutligen de slutsatser som gjorts ur insamlat 
material och besvarar frågeställningarna från det inledande kapitlet. Sist kommer en kort 
utvärdering av examensarbetet följt av källhänvisningarna.

I slutsatser presenteras hur rapportens syfte uppfylts och vilka system och modeller som valts. 
Rapporten avslutas med ett kapitel om utvärdering av systemet samt källhänvisningar.
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1.6 Projektförutsättningar

Riktlinjerna för examensarbetet var väldigt öppna med syfte att i största möjliga mån 
färdigställa en prototyp till ett användbart system. Uppdraget var därför att i en första fas 
utreda organisationens behov av ett system, fastställa kraven för systemet och slutligen finna 
ett existerande system som fyllde kraven eller framställa en prototyp för ett begränsat område 
inom VTI.

Problematiken kring lagring av forskningsdata hade aktualiserats flera gånger inom 
organisationen när äldre data eftersökts. För att möta detta beslutades att genomföra 
fokusgruppsdiskussioner för att både inhämta information samt upplysa om möjligheterna 
med arbetet.
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1.7 Avgränsningar

VTI är en organisation som är geografiskt uppdelad på fyra kontor, Linköping, Borlänge, 
Stockholm och Göteborg. Av praktiska skäl har jag valt att begränsa förstudien till de data 
som framställs av anställda vid kontoret i Linköping.

Det finns en stor mängd standarder för olika typer av metadata. Jag har valt att avgränsa mig 
till de metadataformat jag funnit som hanterar flera olika dataformat samt tekniskt utbyte. 
Insamlingen av information kring dataformaten har begränsats till beskrivna sökningar på 
Internet. Information om övriga typer av metadatastandarder inte har efterfrågats.

Vad gäller existerande databaser för vetenskapliga metadata tas enbart de ett begränsat urval 
upp. Av dessa framhålles en, GCMD, på grund av att den tar en annorlunda vinkel på 
datahanteringen. De övriga nämns enbart summariskt då de hanterar data i från rapporten 
avvikande forskningsfält. Samma arbetsgång har gällt för kapitlet ’existerande programvaror’. 
Syftet med delarna om både metadatastandarder, existerande databaser för vetenskapliga 
metadata samt existerande programvaror har varit att ge en överblick över existerande system 
som löser angränsande eller liknande uppgifter med en generell ansats. 

Utifrån vad som är skrivit i teoriavsnittet om databashantering av video och multimedia så 
framgår att det inte är rimligt att dra slutsatser eller rekommendationer om det utan att veta 
något om framtida användning. Detta utforskas inte vidare. Frågan problematiseras i 
rapportens slutsatser. 

Länsstyrelserna har utarbetat en standard för metadata för geografisk information. I brist på 
fler skriftliga källor eller elektroniska källor valdes att begränsa efterforskningarna till 
existerande material.

Avsnittet om metadata om en signal är begränsat till att enbart ta upp den information som 
framkommit genom arbete som utförts inom VTI. Valet av denna begränsning utgår ifrån att 
valet av metadata är beroende av tillämpning av och karaktären på ingående data. Då det inte 
är denna rapports syfte att utreda detta i detalj ses detta som en väl avvägd utgångspunkt för 
insamlingen av metadata.

Många studier hanterar data från externa databaser eller andra data som ägs av andra juridiska 
personer. Dessa data hanterades inte i rapporten.

I undersökningen av databasprodukter för geografiska information har enbart de mest använda 
databaserna undersökts. Detta då de kommer att både användas för generella databasändamål 
och vidden av användningen inte kan bestämmas.

Licenser och licensrestriktioner som reglerar när olika databasprodukter börjar kosta olika 
mycket pengar att använda, har inte tagits upp. 

Indexeringsalgoritmerna som omnämns i rapporten har hämtats från respektive produkts 
dokumentationer. Det är inte del av rapportens syfte att utforska ytterligare algoritmer än 
dessa. 
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1.8 Metod

Intervjuer
Enligt Quinn Patton, 2002 syftar intervjuer till att utröna allt som kan beskrivas men inte 
observeras. Med detta menas känslor, tankar och syften, det vill säga en annan människas 
perspektiv. Det finns tre olika sätt att föra en intervju. Genom informell konversation, 
intervjuguide eller genom en standardiserad öppen intervju. 

Det finns många situationer där intervjuaren inte på förhand kan förutse resultaten eller vad 
som kan uppstå under intervjutiden. I dessa fall passar en informell konversation. Ytterligare 
faktorer som kan stärka resultatet av intervjuformen är om intervjuaren finns i miljön under en 
längre period för att kunna fördjupa och vidare utforska resultaten. Styrkan hos en informell 
intervju ligger i spontanitet, flexibilitet och möjligheterna till respons vid förändrade 
förutsättningar. Detta kallas ibland även för etnografisk intervju. 

En intervjuguide består av ett antal frågor eller ämnen som skall beröras under intervjun. 
Syftet är att skapa en grundläggande standard för vilka frågor som respondenterna får möta. 
Fördelarna är att genom en ökad systematisering blir tidsramar tydligare samtidigt som 
öppenheten i det informella samtalet kan bibehållas. 

Syftet med en standardiserad öppen intervju är att ge alla respondenter exakt samma stimuli, 
det vill säga, samma frågor, i samma ordning och används när det är viktigt att alla 
respondenter får samma frågor med liten avvikelse. Fördelarna är att intervjun blir fokuserad 
och därmed tidseffektiv, variationen som kan uppstå av att flera än en person intervjuar 
minimeras. Vidare finns ett exakt frågeformulär tillgängligt för utvärdering. Nackdelen är att 
ämnen som kommer upp under samtalen inte kan beröras samt att individuella avvikelser inte 
ryms i intervjuformen.

Kvalitén på informationen från en intervju beror till stor del på den som intervjuar, vilket gör 
den svår att utvärdera.
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Fokusgrupper

Fokusgrupper är enligt Grudens-Schuck m fl, 2004 en metod som särskiljer sig genom delad 
kontroll med deltagarna, ett lokalt perspektiv och möjligheter för detaljerade resultat.  Den tar 
uttryck genom gruppsessioner med upp till 12 inbjudna deltagare med liknande bakgrund eller 
karakteristika. Gruppen bör modereras flexibelt och rapporteras genom valda citat och analys 
av upprepade teman. Metodens fördelar och på samma gång skillnader från andra 
intervjumetoder är:

• Insikter
Eftersom fokusgruppen som form inte sätter restriktioner för vad deltagarna får säga 
så framkommer oväntade åsikter och insikter formas, även hos deltagarna. Detta är en 
fördel om t ex beteende skall undersökas.

• Sociala utsagor
Resultatet av en fokusgrupp består av konversationer. Det ger möjlighet kombinerade 
lokala perspektiv, det vill säga, en bild av gruppens sociala normer.

• Homogenitet
Deltagare väljer att inskränka de åsikter de ger uttryck för om de ställs inför deltagare 
som skiljer sig i makt, status, yrke, inkomst, utbildning eller personlighet. Det medför 
att gruppen kommer att ge likriktade åsikter. Sätts gruppen samman med så 
likasinnade deltagare som möjligt dämpas likriktningen och utrymme skapas för 
avvikande åsikter genom samhörigheten mellan deltagarna.

• Flexibilitet
För att en diskussion skall upplevas som naturlig måste den få leva sitt eget liv. 
Moderatorns roll blir att följa en intervjuguide men att låta deltagarna få komma med 
slutsatserna, i den mån som det är målet. Detta gör även fokusgrupper till ett sätt att 
påverka deltagarna i större utsträckning än en vanlig intervju.

• Beskrivande data
På grund av metodens form så som beskrivits ovan inskränker metoden deltagarnas 
möjlighet att uttrycka avvikande åsikter. På samma gång bör den bestå av en homogen 
grupp. Diskussionsformen öppnar därmed för att kunna behandla ett ämne på djupet. 
Detta i motsats till t ex enkäter som ämnar att samla in ett spektrum av åsikter.

Silverman (2004) skriver att fokusgrupper ofta kallas för gruppintervjuer men skiljer sig från 
andra former av intervjuer, i att alla deltagare intervjuas simultant. I en fokusgrupp ställs inte 
frågor till varje deltagare var för sig utan till hela gruppen.
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1.9 Utvärdering av databasscheman

Fidel (1987) tar upp två egenskaper som behöver testas för att kunna utvärdera ett 
databasschema. Hur rigorös designen är, det vill säga, hur väl den klarar av att möta verklig 
användning samt dess kvalitet vilken bedöms genom designens flexibilitet. En perfekt design 
kan inte uppnås med utifrån Fidels kriterier, eftersom de är avvägningar både i sig själva och 
gentemot de övriga. Med en tydlig beskrivning av de avvägningar som gjorts ges en god 
grund till att identifiera problemområden och förslå förbättringar. 

En rigorös design uppfyller följande kriterier:

Tillhörighet
Varje komponent i schemat relaterar till en funktion hos databasen.

Tillförlitlighet
För varje komponent existerar det överensstämmande information i den fysiska 
världen, samt på samma konceptuella nivå.

Representation

Att alla delar, relationer och attribut och deras värden kan identifieras.

Kontinuitet

Att designen kommer vara stabil över tid.

Upplösning

Att varje komponent är tydligt särskiljbar från övriga komponenter.

Konsistens

Att en komponents definition är konsvkvent med övriga komponenters 
definitioner.

Vidare kan kvalitet beskrivas genom följande egenskaper:

Flexibilitet

Hur väl schemat kan hantera yttre förändringar i världen den ska representera.

Tydlighet

Hur lätt regler och definitioner kan förstås.

Effektivitet

Hur stor andel av schemats komponenter som har en relation till systemets 
huvudsakliga funktion.

Semantisk integritet

Uppskattning av möjligheterna att finna nya slutledningar ur data i databasen. 
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Fullödighet

Till vilken grad alla komponenter som behövs för att kunna hämta data hur 
databasen finns.

Specifikhet

Om databasen kan besvara frågor så specifikt som efterfrågats i kravställningen.

Domänspecifikhet

Bedömer om tillåtna värden är tillräckligt specifikt definierade.

Domänuttrycksfullhet

Om en domän tillåter uttryck för alla karakteristika hos ett objekt. 
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1.10 Tillvägagångssätt

Rapporten bygger på en kvalitativ metod baserat på en fallstudie. En kvalitativ metod innebär 
att med kvalitativa data försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson 1994) 
Kvalitativa data innebär mjuka data som till exempel arbetstrivsel eller god funktion. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999) 

Utifrån rapportens ämne genomfördes en förstudie. Först diskuterades genomförbarheten av 
rapporten och tillgängligheten till litteratur i ämnet med handledaren. Utifrån den fastställda 
frågeställningen genomfördes två fokusgrupper samt en litteraturstudie. 

Det genomfördes två fokusgruppsmöten. Sammantaget bjöds 59 deltagare in medan 24 
personer deltog i de två mötena. Mötestiden var satt till två timmar och följande enheter på 
VTI var representerade.

 Administrativ avdelning
 Avdelning Infrastruktur
 Avdelning Trafik och trafikant
 Fordonsteknik och simulering
 Krocksäkerhet
 Miljö och trafikanalys
 Mobilitet, aktörer, planering
 Mätteknik
 Samspel människa, fordon, transportsystem
 Trafiksäkerhet samhälle och trafikant
 Väg- och banteknik

Då deltagandefrekvensen var under hälften blev följden en låg överlappning mellan 
deltagande avdelningar samt mellan de båda mötestillfällena. 

Fokusgrupperna genomfördes med en löst sammansatt intervjuguide. Detta för att säkerställa 
informationsinhämtning om deltagarnas dataanvändning och verksamhet. Detta begränsade 
fokusgruppens funktion som fritt medium, då mycket utav utrymmet användes till att 
intervjua deltagarna. Samtidigt gav intervjudelen av mötena en inramning till diskussionen då 
alla fick del varandras behov och problem. Sammantaget gjorde detta att mötena inte var 
regelrätta fokusgrupper då det fanns både tydlig styrning av diskussionerna samt 
intervjufrågor. 

För att finna relevant litteratur genomsöktes de olika biblioteken på universitetsområdet i 
Linköping. Sökningen gav ett magert resultat. Därefter gjordes sökningar i 
universitetsbibliotekets fulltextdatabaser genom verktyget LiUBSearch som i sin tur 
genomsöker Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, PubMed och 
SCOPUS, vilka är de mest använda databaserna. Sökorden valdes genom att utgå ifrån en 
sökning och utifrån sökningarnas resultat konstruera nya sökningar.
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Sökord databaser

 database GIS comparison
 Mysql MSSQL DB2 oracle comparison
 db2 GIS support
 db2 spatial functions
 Teradata geospatial

Sökord Google

 scietific meta data catalogue
 Scientific Metadata Management
 scientific data Knowledge management systems
 Metadata Catalog
 HDF5
 Data dictionary
 Dublin Core
 Qualified Dublin Core
 Meta element
 Semantic Web
 RDF
 Dublin Core Metadata initiative
 The Full-Metadata Format
 ACL database
 CSMD model meta
 CSMD model
 ICAT software
 shoaib sufi
 STFC csmd
 icat isis DLS
 Oracle XE Spatial support
 Oracle locator

Sökningarna följes upp med sökningar på de mest relevanta träffarna. Dessa återfinns delvis i 
tabellen ovan. 

Därefter följde en beskrivande undersökning i form av fyra korta intervjuer samt deltagande i 
ett gruppmöte. Syftet med intervjuerna var att erhålla information från individer som inte 
deltagit i fokusgrupperna samt förtydliganden av frågeställningar som berörts i 
fokusgrupperna. 

Den första var med Roger Johansson från IT-stöd, VTI och genomfördes 091214. Syftet var 
att utreda de existerande systemen för nätverksrättigheter på VTI. Den andra var med Staffan 
Jernberg och därefter Laila Engström vilka genomfördes 100118 samt 100119. Syftet vara att 
samla information om VTI:s framtida projektdatabas. Den sista var med Mats Gustavsson och 
genomfördes 100122. Syftet var att samla information kring systemen för partikelmätning. 
Resultaten från denna presenteras i kapitlet datakällor. Alla intervjuerna genomfördes som 
informella konversationer.
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Diskussionen under simulatorgruppens gruppmöte utgick från en kort mall med öppna frågor 
varvid diskussionerna låg nära en fokusgrupp till formen. Gruppmötet bestod av tio deltagare 
varav två deltog via videolänk.

Informationen som erhölls från fokusgrupperna och intervjuerna sammanställdes och utgjorde 
tillsammans den empiriska studien. Utifrån empiristudien kunde, med litteraturstudien i 
ryggen, förslag och lösningar till identifierade problem ges samt utvärderas. 

1.11 Metodkritik

Rapporten kan kritiseras för att inte ge tydliga, varken kvalitativa eller kvantitativa resultat. 
Den utgår från subjektiva tolkningar, från antingen författaren, intervjupersoner eller källor. 

Den valda uppgiften spänner över ämnesområden från beteendevetenskap och datalogi. Det 
finns alltid möjlighet för att kännedom om forskningsområden saknas och att viktiga aspekter 
inte belyses. 

Valen av sökord har varit få. En sammanställning av heltäckande sökord skulle kunna 
frambringa relevanta artiklar som missats. Till detta skall läggas att ingen sökmotor är 
heltäckande (Lövgren, 1998). Inte heller finns det garantier från att resultat uteslutits från 
sökningen på förhand (Zittrain och Edelmann, 2002). Även om flera databaser användes vid 
artikelsökningen så användes bara www.google.com och www.wikipeda.org vid allmänna 
sökningar på Internet. Dessa hade kunnat kompletteras med sökningar exempelvis på 
www.yahoo.com, www.askjeeves.com samt www.altavista.com. 

Rapporten skulle möjligtvis ha gynnats av en dokumenterad bedömning av källmaterialet 
utifrån Scientific Citation Index. Författarens bedömning var att merarbetet inte vägde upp 
behovet.

Rapporten är i stor utsträckning beroende av andras kompetens och bidrag. Kvaliteten hos 
dessa bidrag är svåra att bedöma. Exempelvis kan det vara svårt att bedöma vikten av 
processer eller ett existerande dokumentationsförfarande. Faktorer som skulle kunna bidra till 
en låg kvalitet på intervjusvar är till exempel ointresse och stress. Dessa har inte ansetts 
föreligga.

Metoden har dikterats av uppsatsens förutsättningar. Det fanns begränsad kunskap om såväl 
lagringsbehov, bedriven forskning och tekniska system. Detta har försvårat möjligheterna att 
dra tidiga definitiva slutsatser ur inhämtat material då det funnits ovisshet om hur komplett 
det inhämtade materialet är. 
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1.12 Källkritik

Källorna har valts utifrån ett begränsat utbud. Då mycket tid har lagts på att hitta källor har 
källorna valts utifrån relevans vilket medför att informationens tillförlitlighet bör tas i åtanke. 
Då de teoretiska källorna har valts bland publicerade artiklar eller läroböcker inom 
ämnesområdena måste tillförlitligheten bedömas som hög.

Mycket av den forskning som finns om framtagandet av en metadatabas i för 
forskningsdokumentation och utbyte fokuserar på områdesspecifika tillämpningar. Det gör att 
de specifika slutsatserna måste värderas inte bara efter metoden som lett fram till dem utan 
även den specifika forskningssituationen. Det medför att resultaten av flera av källorna i viss 
mån kan ifrågasättas. 

Rapporten hänvisar till tre wikipediakällor. Wikipedia anses generellt inte vara pålitligt som 
källa i vetenskapliga studier. Den använda källan har kompletterats och därmed i viss mån 
validerats mot andra källor men kan därigenom fortfarande inte anses fullt tillförlitlig 
eftersom ingen källhänvisning ges till informationen.

Flera källor berör endast en produkt eller teknik. I flera fall innehåller inte dessa infomation, 
jämförelser eller kritik mot produkten eller tekniken som beskrivs. Det går därför inte att 
hävda att de i grunden är opartiska. I vissa fall saknas författare till informationen vilket 
skadar tillförlitligheten. Detta uppvägs av att texten återfinns under domännamn innehavda av 
kända företag. 

Endast ett fåtal källor om metadata har använts i studien. Detta har en naturlig förklaring i att 
väldigt få relevant titlar finns i bibliotekssystemet. Vid sökningar i internetbokhandlar har 
några ytterligare utgivna titlar hittats som skulle kunna vara relevanta. Det bedömdes inte som 
försvarbart vid tillfället men skulle säkerligen ha stärkt rapporten.

I fallet med källan ”Länsstyrelsegemensam standard: Metadata för geografisk information” 
kan källan anses vara föråldrad. Valet av källa var resultatet av en medveten 
rapportbegränsning vilket redan omnämnts i kapitlet avgränsningar.

Tid har inte lagts på att hitta kompletterande källor som vidimerar resultaten. De 
vetenskapliga artiklarna genomgår utvärdering av vetenskaplig expertis innan publicering. 
Däremot finns det säkerligen litteratur att tillgå som kan ge grund till artiklarnas påståenden 
och fylla ut möjliga luckor i rapporten.

1.13 Målgrupp

Rapporten ger underlag för och föreslår ett fortsatt utvecklingsarbete vid VTI. Det gör att de 
studenter som kommer att arbeta med den framtida databasen utgör en målgrupp. 
Utvecklingen kommer med tiden beröra mycket av VTI:s forskning. Utöver handledarna för 
examensarbetet är rapporten därför av intresse för den samlade forskarkåren inom VTI. 
Rapporten förutsätter att läsaren har viss datorkunskap och är bekant med de termer som är 
associerade med området.
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2 Inledande teori

I denna del beskrivs grundläggande information om traditionella databaser samt deras styrkor 
och svagheter. Därefter beskrivs metadata, dess lagring samt en kort beskrivning av hur 
tekniska data kan klassificeras. Kapitlet är menat som en kort teoretisk introduktion för att 
stödja läsaren under de efterföljande kapitlen som tar upp insamlad information ur fallstudien 
samt mer specifik teori.

2.1 Databaser

En databas är en mängd permanenta data som används av program hos en given organisation 
eller användare. (Date, 2000, s 10)

En relationsdatabas är enligt Date (2000, s 25) en databas där användaren upplever allt data 
som tabeller och enbart tabeller samt alla tillgängliga kommandon som verktyg att skapa nya 
tabeller från existerande.

Databaser arbetar i en server, klient relation, där servern håller all data och ett 
användarprogram hämtar, bearbetar och analyserar data. Data i servern hanteras av 
datahanteringssystem (DMBS) som klienten kommunicerar med. (Elmasri, 2004, s 23)

2.2 Fördelar med databaser

Date (2000, s 16-19) framhåller följande fördelar av att använda databaser:

• Data kan enkelt delas mellan flera användare.
• Dataintegritet kan upprätthållas genom att data kan kontrolleras automatiskt. På 

samma sätt kan standarder upprätthållas.
• Redundans kan byggas bort. Om data tidigare lagrades på flera platser, kan de 

sammanföras till en.
• Inkonsistens kan byggas bort. Om relaterande data tidigare uppdaterades på flera 

platser kan fel undvikas genom att sammanföra dem och länka dem samman i 
databaser.

• Transaktionsstöd. Ett enkelt illustrerande exempel är när två affärer försöker dra 
pengar från samma kreditkort, samtidigt, utan att banken hinner uppdatera saldot. Om 
uttag och saldouppdatering byggs som en låsande transaktion kan databasen förhindra 
att ett uttag görs innan exempelvis saldot har uppdaterats för ett konto.

• Säkerhet kan garanteras. Om olika användare inte bör kunna se samma information 
kan detta tillgodoses av databassystemet.
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2.3 Nackdelar med databaser

Elmasri (2004, s23) framhåller tre förutsättningar vilka gör en databas olämplig som val för 
lagring av data.

1. Om data är väldefinierat och enkelt samt inte kommer att förändras.
2. Om det finns strikta realtidskrav från någon tillämpning som inte kan mötas av 

databasens DBMS. Det vill säga, att tillämpningen som skall använda databasen inte 
har tillräcklig prestanda för att klara av att kommunicera med databasen samtidigt som 
den skall utföra övriga funktioner.

3. Om det enbart finns en tilltänkt användare.

Piattini mfl, (2000, s11) tar upp några indikatorer på att databaser inte löser alla problem som 
de är ämnade för:
 

• Det är svårt att i en databas kombinera strukturerade data med mindre 
strukturerad data. 

• Hälften av all data som existerar på undersökta företag är lagrade i föråldrade 
system. Idag lagras till exempel mer data i kalkylblad än i databaser. 

• Databaser används ofta enbart för lagring. Få system som har användning av 
databasens data som huvudsyfte, byggs med databasen som huvudsaklig bas 
för programlogiken. 
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2.4 Alternativ till lagring i databas

Alternativen till databaser är kalkylapplikationer som Excel och OpenOffice men även text- 
och binärfiler. Binärfiler kräver programvara, ofta specialskriven, för att tolka filinnehållet. 
(Elmasri, 2004, s23)

Att använda filer kan vara överlägset databaser i sammanhang med vetenskapliga data. Att 
designa en databas kräver modelleringskunskaper och produkten ger en fast struktur som kan 
kräva stora insatser att förändra. Alternativa lösningar innefattar att lagra metadata för varje 
dataset i filer som skapas efter mallar. Dessa kan sedan packas automatiskt med data och 
lagras genom specialskriven programvara. Detta ger en vinst i att både arbetet att lagra en fil 
och kostanden för att ta fram systemet totalt sett blir mindre än ett databasbaserat system. 
(Howe m fl, 2004)

Semantiska webben
Ytterligare ett sätt att dela data är genom att öppet publicera den på webben och låta den bli 
del av den semantiska webben.

Den semantiska webben har formulerats av av Tim Berners-Lee som implementerad genom 
WWW. Konceptet bygger på att informationen på hemsidor märks upp med XML-taggar efter 
RDF specifikationen för att på så sätt strukturera informationen. I syftet bakom RDF ligger 
behovet att beskriva information för att underlätta index för sökmotorer. Information som 
distributionsvillkor, privat information, bibliografisk information och viktning av länkar. Det 
skulle möjliggöra en rikare sökupplevelse än dagens. (Fensel mfl 2003)
Den stora potentialen i RDF ligger i att det kan användas för att binda ihop vitt skilda 
resurser. Ett exempel på detta är Resilient Hyper Knowledge Bases (RHKB). Grunden för 
RHKB är att kunna skapa intelligenta system som genererar slutsatser ur grundmaterialet. 
(Fensel mfl 2003)

De exempel på semantisk uppmärkning som blivit framgångsrika som exempelvis del.isio.us 
och digg.com, är idag oftast baserade på XML och implementerar inte RDF. (Palmer, 2001) 
(Herman, 2009)(Feigenbaum mfl, 2009) 
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Domänspecifika format
Ett alternativ till att använda metadata standarder till att beskriva data är att beskriva data i 
filen där den lagras. Nedan följer en beskrivning av de alternativ som finns beskrivna på 
wikipedia.org.

HDF
HDF har stor spridning och lämpar sig bäst för väldigt stora dataset, behov av snabb 
dataaccess eller vid en hög grad av komplexitet i data. HDF är självbeskrivande, det vill säga 
att all data och samband mellan data som lagras i filen, beskrivs i filen.  

Data organiseras i trädstruktur (B-träd), vilket ger avsevärt effektivare sekventiell tillgång till 
data jämfört med en relationsdatabas. Däremot är det mindre effektivt än en relationsdatabas 
när frågor skall ställas mot data. HDF har utvecklats under tjugo år och det finns en stor flora 
av verktyg att tillgå, för att optimera, manipulera och analysera data i filerna. Alla versioner 
av HDF har färdiga API:er för alla större programmeringsspråk samt verktyg associerade till 
sig.  

HDF existerar i flera versioner där de största är HDF4 och HDF5. Dessa uppdateras i fasta 
intervall av ett fast utvecklingsteam. (HDFGroup, 2009)

NetCDF 
Bygger på HDF5 men förutsätter att all data existerar i multidimensionella fält. Fördelarna 
med netCDF är att all data är plattfomsoberoende, att det finns flera verktyg samt API:er att 
tillgå. De existerande API:erna till netCDF stödjer även HDF5. (Rew, 2010)
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2.5 Metadata

Metadata är data som tillhandahåller information om annan data. (Merriam-Webster Online 
Dictionary, 2009). Metadata kan sägas ha tre egenskaper, innehåll, sammanhang och struktur. 
Sammanhanget är ’när, vad, hur’-aspekterna på data, det vill säga hur data relaterar till 
omvärlden. Exempelvis, när det har skapats och av vem. Strukturen är hur metadata är 
uppbyggt. (Baca, 2008) Metadata är med andra ord all beskrivande information om ett 
dataset.

Kring detta har det utvecklats standarder. (Baca, 2008) Dessa går att dela in i följande 
indelning:

• Strukturella 
Dessa definierar objekt för att lagra metadata.

• Värde
Dessa standardiserar vokabulär, thesaurus eller andra ordlistor för att beskriva data.

• Innehåll
Riktlinjer för metadatas format och syntax. 

• Format/Tekniskt utbyte
Datastrukturer för databearbetning

För att en användare ska kunna ska kunna få full tillgång till allt material i en samling behöver 
metadata certifiera äktheten hos data, ge datas kontext, identifiera de strukturella relationer 
som objektet har med andra objekt ge flera sätt till åtkomst av data samt i störat möjliga mån 
återge den information som en inom domänen yrkeskunnig person hade återgivit i en 
personlig beskrivning av data. (Baca, 2008)

Metadata är en generalisering. Det är dess syfte att öppna för användning på nya sätt än det 
först tänkta. De primära frågorna att besvara för de som utvecklar ett informationssystem är:

• Att identifiera det schema som bäst möter behoven hos skaparna av informationen 
som skall lagras, lagringen i sig samt användarna.

• Att välja vilka aspekter som bör tas upp som metadata och dess granularitet.
• Att se till att använda den senaste versionen av metadataschema, vokabulär, thesarus, 

och taxonomier.
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Lagring av metadata
Jones mfl (2001) tar upp tre utmaningar för lagring av vetenskapliga metadata, heterogenitet, 
spridning av data samt lokal kontroll. 

Vetenskapliga data är av naturen heterogena, så fort de inte kan begränsas till en 
insamlingsmetod. Detta då insamlingsmetoden ofta bestäms av den enskilde forskarens 
behov. Vidare är forskare ofta spridda över flera avdelningar eller fysiska platser vilket 
medför att data lagras på skilda platser. Varje del av ett nätverk eller grupp av forskare 
hanterar sedan sina data och metadata med olika medel, system och mål, vilket försvårar 
centrala beslut och kontroll. Varje system som tas fram för att hantera spridda data måste 
därför ha en mekanism som stödjer lokal kontroll över spridda data.

Murtha Baca (2008) tar upp 10 principer för lagring av metadata. Dessa ger de praktiska 
förutsättningarna för att införa och förvalta ett informationssystem för metadata.

• För organisationer vars syfte är av samlande art, som museer och bibliotek, är 
metadata av central betydelse

• Skapandet av metadata är inkrementellt. Det bör därmed ses som ett delat ansvar 
mellan alla inblandade.

• Regler och processer för metadata måste följas i alla delar av en organisation.
• För att implementera en metadatastrategi, är tillgång till kompetenser och tjänster av 

största vikt. Kunskaper om rättigheter, katalogisering, forskning och teknik måste alla 
kontinuerligt finnas på plats.

• Samspel med organisationens övriga informationssystem. Metadata måste 
synkroniseras så att metadata är synkroniserade och verifierade samtidigt som 
redundans undviks.

• Det finns inget perfekt schema eller vokabulär för att beskriva innehåll, för alla 
problem. Varje fall måste resultera i en noggrann avvägning efter organisationens 
behov.

• Automatiserade metoder för insamling av metadata bör ersätta manuell inmatning, 
varhelst det är möjligt. Den enskilde användarens val vid inmatning bör begränsas för 
att göra inmatning till en så tidseffektiv syssla som möjligt. Automation är alltid 
eftersträvansvärd men kräver noggrann utvärdering innan införande.

• Skapandet av del- och återanvändbara metadata måste bli en runtinmässig del i 
organisationens arbetsprocess.

• Insamling och dokumentation om metadata och rättigheter måste ha en central 
funktion i organisationens process. 

• Stöd och förståelse från högre chefer är av största vikt för genomförandet av en 
metadatastrategi. Flera av de ovanstående punkterna kräver beslut och uppföljning på 
chefsnivå.

Tekniska data
Tekniska data kan klassificeras i fem grupper utöver rådata vid en datainsamling. 
Konfigurationsdata och instrumentationsdata som beskriver hur ett försök har satts upp och 
hur instrument är inställda. Därefter finns analyserade data som är tagna från rådata, 
Sammanställda eller handboksdata samt egenskapsdata som beskriver t ex materialegenskaper 
och slutligen utvärderingsdata för att verifiera resultaten. (Rumble mfl, 1990)
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3 Fallstudie

Detta kapitel täcker den datainsamling som skett kring behov och problemen kring att samla 
den forskningsdata som produceras på VTI. Den information som insamlats kring existerande 
teknisk utrustning finns presenterad under det sista delkapitlet datakällor.  Dessförinnan 
presenteras resutatet från genomförda fokusgrupper samt intervjuer och slutsatser från 
deltagande i simulatorgruppens gruppmöte.

3.1 Fokusgrupper

Fokusgrupperna gav en god uppslutning och ett stort engagemang. Genom att använda detta 
format för informationsinhämtning kunde även insikter om behovet och problemen kring att 
lagra forskningsdata digitalt, delas mellan deltagarna. Ämnena som diskuterades presenteras 
som följer.

Hemliga data
Flera avdelningar som krockprov och simulatorstudier hanterar data som är är konfidentiella 
på grund av krav från externa beställare. Andra hanterar data som grupper av forskare har rätt 
att använda. Vidare är det av stor vikt att skydda data av integritetsskäl. Exempel på detta är 
filmer på när försökspersoner krockar eller somnar vid ratten, samt fysiologidata. Detta måste 
hanteras om data ska lagras med publikt material. 

Tidsserier
Huvuddelen av den forskning som sker vid VTI består av tidsserier. Eftersom dessa som regel 
inte sker med samma intervall uppstår problem kring jämförelser och interpolation av data. 

Enkäter
Forskning som involverar beteende eller försökspersoner involverar ofta enkäter. Idag 
används pappersenkäter, webbenkäter samt enkätmjukvara inbäddade i fordonssimulatorernas 
mjukvara. Enkäter kan samlas in i fält, vid vägkanten, skickas ut till respondenten eller fyllas i 
på plats under studien. 

Det uppmärksammades att respondenter svarar olika beroende av svarsform och situation. En 
elektronisk enkät tillåter inte anteckningar och kommentarer i marginalen på samma sätt som 
ett papper t ex. Vissa målgrupper kan inte heller nås genom webbenkäter. Alla muntliga svar 
transkriberas. Observationsformulär från fältstudier hanteras på liknande sätt.

En längre diskusion om möjligheten att standardisera delar eller hela enkäter hölls. En 
utgångspunkt kan vara blanketterna för personlig integritet - ’informed consent’, som alla 
försökspersoner fyller i. Flera deltagare uttryckte oro för standardisering på grund av risken 
att låsa sig i ’rådande metod- och teoritänk’ genom att standardisera frågorna. Detta bör 
utredas vidare.

En programvara för elektroniska enkäter, MrInterview utvärderas just nu. Den bygger på en 
MS SQL Server Express databas. 
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Den beteendevetenskapliga forskningen vid VTI producerar stora mängder löpande text. Det 
finns en problematik kring hur den skall göras återanvändbar vilket bör diskuteras vidare. 
Specifikt diskuterades möjligheten att märka upp ljudfiler för att kunna lyssna på ett specifikt 
textavsnitt. Allt insamlat ljudmateriel transkriberas för att göras sökbart. Därefter sparas både 
ljud och transkription. 

Analysprogram
Alla enkäter och intervjuer lagras och analyseras idag i SPSS. Skall de lagras i en databas 
måste den interagera med SPSS format. Statistisk analys sker i SAS och Statistica. 

Rekvirerade data
Viss data som används är inhämtade från externa datakällor. Vissa forskare arbetar nästan 
uteslutande med externa datakällor. Dessa, som exempelvis statistika data från SCB, lagras på 
ett tillförlitligt sätt externt. Fler exempel är vägnätsbeskrivningar från vägverket, kommuner 
och väghållare, olycksdata ur STRADA och SIKA data. Dessa datakällor är inte publika utan 
kräver behörighet. 

Filformat
Data sparas i formerna binär, Excel, Access-databaser, SPSS och textfiler. 

Multimedia
Ett krockprov kan generera upp till 32 GB av bilder och filmer. Dessa har sinsemellan flera 
olika format, varav vissa kräver specialprogram. Bilder analyseras i den mån att avstånd i 
vissa bilder mäts upp visuellt. Det finns forskare som kombinerar data från flera tekniska 
system, enkäter, ljudfiler och filmer i samma analys. 

Mycket information finns även på papper. Både historiskt, se nedan, samt t ex CAD-ritningar. 
Då CAD licenser saknas finns det väldigt lite ritningar digitalt på de olika avdelningarna. 
Detta är ett specifikt problem för dokumentationen av krockprov. Krock skannar rutinmässigt 
alla dokument de får. Dessa lagras som bilder varvid informationen inte är sökbar. 

Metadata
Spårbarhet framhölls som absolut viktigast. Det måste tydligt framgå syfte, åt vem,av vem 
och när, som data tagits fram. En kvalitetsindikation och enheter för varje set av data är om än 
viktigare för att data ska kunna jämföras med andra data. Data utan tydlig beskrivning är utan 
värde.

En deltagare diskuterade kring förutsättningarna för ett försök. Instruktionerna till 
försökspersonen kan vara avgörande för resultatet och dessa måste kunna återskapas exakt för 
att ett försök skall kunna upprepas. Mycket av förutsättningarna lagras i försökens rapporter, 
vilka därför bör lagras tillsammans med data.

En deltagare tipsade om rapporten 'SimArch - Final report' som beskriver de metadata som 
krävs för att beskriva en signal.
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Automatisering
Möjligheten att automatiskt läsa in enkätsvar genom att skanna in dem och databehandla 
enkäterna diskuterades. Deltagare framhöll att möjligheterna och möjliga kostnadsbesparingar 
som detta skulle kunna innebära bör utredas. De deltagare som arbetar med trafikmodeller 
framhöll att det som önskas analyseras varierar mycket mellan olika studier varvid automation 
inte skulle effektivisera deras arbete.

Insamling, analysprocess
Simulatordata analyseras alltid. Här finns vissa färdiga rutiner. Dessutom finns flera 
mätsystem som i olika grad kan automatiseras för effektivisering och automatisk datalagring, 
ett exempel är provningsrapporter på vägmaterial. Ingen av deltagarna hade specifika idéer 
om återkommande dataanalyser som kan automatiseras för att effektivisera deras arbete.

Däremot framfördes åsikter kring användbarhet och lätthet att bidra med data till databasen. 
Ett webbgränssnitt förordades för de fall där automatisering inte är möjlig. Systemet bör vara 
så lätt att använda så att användandet i sig inte blir ett hinder för systemet.

Fysiologidata
Det finns flera bilar som är utrustade för fältstudier med sensorer och datalagring av kördata
samt biometrisk information. Även andra system mäter fysiologiska mått. Dessa kombineras 
med data från körning eller körupplevelsen vilket ger stora problem med att samköra data, se 
tidsserier ovan.

Modeller
Eftersom det kan vara mycket kostsamt att ta fram data används ofta modeller. Dessa 
modeller är av olika slag och olika format. Användningen finns inom krock såväl som inom 
trafikanalys och fordonssimulatorn. Det diskuterades utan slutsatser kring hur modeller bör 
beskrivas.

Geografiska data
Nästan all data som samlas in har en geografisk dimension. Denna metadata behöver fångas 
för att kunna utnyttjas av andra.

Genomförande
Flera deltagare uttryckte skepsis mot att bygga ett stort system med för mycket funktionalitet. 
En väl strukturerad metadatabas framhölls som en god ide att börja med. Tidigare har 
mjukvara tagit fram på VTI men slutat underhållas när personal har slutat. I och med 
avsaknaden av underhåll har system förlorat relevans och funktion när applikationens 
sammanhang har förändrats. 

Historisk forskning
Det finns intresse av att jämföra fältmätningar utförda av olika utförare och personer för att få 
en bättre förståelse av felmarginaler. Flera deltagare uttryckte att de var dåliga på att använda 
sig av gamla data.

En del forskning gjord av forskare som har gått i pension eller har slutat är fortfarande aktuell. 
I vissa fall, som exempelvis den forskning som gjorts om tjäle på VTI, står i en bokhylla i 
pappersformat. Det är ett unikt material som likt annan forskning skulle kunna vara grund för 
ny eller fortsatt forskning. En gemensam uppskattning av antalet projekt som forskarna är 
involverade i, landade på tio per person.
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Lagringssituationen idag
En deltagare uttryckte att data lagrades ”på min hårddisk i krystade former”. Krock lagrar på 
lokal disk samt i en accessdatabas som har daglig backup. Även viss vägmätning
sparas i en Accessdatabas på mätlab. Flera andra samlar data på centrala diskar utan att följa 
någon genomgående struktur.

Visualisering 
En deltagare tog upp egna erfarenheter från andra forskningscentra kring presentation och 
möjligheterna kring att visualisera tidigare försök och studier utifrån geografiska data, 
videoupptagningar och simulatorgrafik. Det framhölls att data måste vara organiserade för 
snabb åtkomst om visualisering ska kunna ske direkt från databasen utan mellansteg.

Fordonssimulatorerna
Varje försök i fordonssimulatorerna föregås av en konfigurering som skiljer sig mycket åt 
mellan olika försök. Då inställningarna är många kan forskare ibland ifrågasätta resultat 
beroende på startkonfigurationen. Idag finns inget standardiserat sätt att dokumentera 
startkonfigurationer eller grunddata för försöken. Här kom det fram att det är viktigt att täcka 
så många inställningar som möjligt för att kunna använda tidigare körningar även till andra 
ändamål än de som de tänkt vara till från början. En forskare kan till exempel vilja kunna 
återgå till en gammal studie och titta på en annan aspekt av simuleringen. Idag sparas film på 
DVD samt vissa data på disk.

Det finns problem med att sammanföra data från simulatorerna. Dessa har t ex inte gemensam 
tid inom en simulator.

Diskussioner fördes kring loggning av grafikgränssnittet från simulatorerna. Det skulle öppna 
för nya visualiseringsmöjligheter från försöken.

3.2 Intervjuer

Roger Johansson,  VTI IT-stöd

I Active Directory (AD) finns det rättighetsgrupper specificerade för åtkomst för 
enhetsspecifik information. Det innebär att det finns en möjlighet att koppla existerande 
rättigheter mellan AD och en databas implementation.

Staffan Jernberg och Laila Engström om projektdatabas

VTI höll under våren 2010 på att utvädera system för en ny databas för information kring 
pågående och planerade projekt. Inga beslut om slugiltig produkt var tagna vid 
intervjutillfällena.
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3.3 Möten med Simulatorgruppen

Idag samlas en standarduppsättning av data in. För att kunna vara användbar för bredare 
studier behöver den kompletteras. Inför varje körning skapas idag en specifikation av det 
ingående datat och utdata definieras. Utdata kan bestå av alla beräknade värden i mjukvaran. 
Det innebär att varje distinkt objekt i simulatorn kan vara källa till de data som samlas in. Det 
ger en stor mängd av möjliga kombinationer.  

Data behandlas i Matlab och förs ofta över till Excel eller textfil. Ibland efterfrågar forskarna 
bara rådata för att göra egna analyser. Det föreslogs att vissa beräkningar som sker idag skulle 
kunna generaliseras till databasfunktioner och vyer.

Det finns flera kringsystem i simulatorerna, för t ex biometri. Dessa utvecklas, kompletteras 
och ersätts löpande, vilket även simulatorprogramvaran gör. 

Deltagare problematiserade kring följande praktiska problem.

• Att video bör sparas till disk. Idag sparas den på DVD.
• Loggning av grafikgränssnittet. Det skulle möjliggöra att i efterhand visualisera från 

andra positioner och vinklar än den som föraren ser på skärmarna.
• Standardiserade enkäter
• Gemensam och synkroniserad tid för systemet
• Lagring av startkonfiguration samt strukturen för detta och vilket innehåll från 

startkonfigurationen som är intressant att lagra. Vägens bredd och olika mått på 
avstånd mellan sidolinjer efterfrågas ofta. Det bör utredas vad som bör beräknas och 
läggas med direkt och vad som kan lösas genom procedurer och vyer.

• Allt som lagras måste var väl beskrivet för att kunna återanvändas. Viktigt här är 
enheter på lagrat data, mätnoggrannhet samt standardavvikelse. 

Övriga frågor som kom upp var intresset för att skapa ett enkätbatteri med frågor om 
simulatorn, för utvärdering av realism, åksjuka och information om försökspersonen.

Ett stort problem är hur man definierar ett försök eller scenario. Det är väldigt svårt att 
återupprepa ett försök. Är inte förutsättningarna lika, exempelvis om försöksledaren säger att 
”du är stressad att nå fram” till en person men inte till en annan, kommer data att skilja sig 
avsevärt. Det måste finnas en syftesbeskrivning.  Mycket av förutsättningarna för försöken 
dokumenteras i försökens rapporter. Det diskuterades om dessa bör lagras associerat med 
data.
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3.4 Datakällor

Utan att rangordna kan de huvudsakliga källorna till data inom VTI vara krocktester,
beteendemätningar, väg-, däck- och partikelmätning, sociologiska studier samt
simulatorskörningar. Nedan redovisas den utrustning som finns i VTI:s ägo i Linköping. Flera 
av systemen består av flera utrustningar med enskilda utdata. För dessa redovisas endast en 
typ av utdata.

Utrustning / 
Datatyp Användning Utdata Bild

Portabel
friktions 
testare

Friktionsmätning ASCI-fil

Friktionstestare Friktionsmätning Visuell 
Avläsning

Tryckanalysator 
89

Mäta 
trafikflöden

Binära data, enbart 
tider

Fallviktsutrustning Mäter bärighet
i väg-
konstruktioner

ASCI 
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Fallviktsutrustning Samma som 
ovan

Samma som ovan

Vägytemätning Vägytemätning Internt system för 
databehandling

Primal Mäter 
ojämnheter & 
spårbildning.

Binärfil  =>
Utvärderings-
program

Friktionsmätning
Däckprov

Friktionsmätning
Däckprov

Binärdata 

Friktionsmätning
Däckprov

Friktionsmätning
däckprov,
salthalts- och 
snödjupsmätning

Binärdata 

Friktionsmätning
Däckprov

Friktionsmätning
Däckprov

Binärdata 
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Tjälmätare Mäter 
temperatur på 
djup

Binärdata

RST-bilen GPS och 
laserkameror

Specialformat för 
bilen, extern 
leverantör av 
verktyg. Önskemål 
om bättre koppling 
mellan data.

Volvo TVP Mätning av 
tvärprofil vid
stillastående.

Windows 3.11, 
används en gång per 
år i dedikerat projekt.

Vägmaterial Prov av 
vägmaterial

?

Däckprov Mätning av 
däckegenskaper

Internt framtaget 
system för 
datainsamlig och 
analys i separat 
byggnad.
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Multipla 
utrustningar för 
krockprov

Krockprov Egen databas, 
sekretesskydd.

Handhållna 
enheter för 
vägytemätning Vägytemätning

Excel. Även externa 
data från konsulter i 
excelform.

Dust track Partikelmätning ASCI
TEOM Partikelmätning ASCI

APS

Partikelmätning, 
Massfördelninga
r ASCI

SMPS Partikelmätning ASCI

Online-box

Partikelmätning, 
Temperatur och 
luftfuktighet. ASCI
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4 Kravsammanfattning

VTI har idag ingen samlad eller centralt organiserad lagring eller dokumentation över utförd 
forskning. Utifrån fokusgruppernas diskussioner kan konstateras att datas natur uppfyller flera 
av kraven för att en databas bör ligga till grund för lagringen av data samt att de inte uppfyller 
några av kriterierna för att inte nyttja en databaslösning. Därutöver kan följande krav ställas. 

Funktionella krav

Baskrav
• Databasen skall vara tillgänglig till för alla anställda, genom ett webb-interface, enligt 

fokusgruppernas åsikter om insamling av data.
• Systemet skall lagra metadatainformation om all information som lagras. Detta är en 

förutsättning för att kunna återanvända forskning genom databasen. 
• En gemensam metadatastruktur skall hållas för all gemensam data, enligt ovan förda 

resonemang. 
• Data skall vara fullständigt spårbar. Varje enskilt dataelement ska vara minst vara 

knuten till försök, studie och forskare. 

Nödvändiga funktioner
• Databasen skall kunna hantera hemliga uppgifter. 

Utökade funktioner
• Funktioner för interpolation och jämförelser av disparata tidsserier krävs.
• Mjukvaran skall kunna interagera med SPSS, då det är det mest använda 

analysverktyget på VTI.
• Innehåll som textmassor och ljudströmmar bör kunna märkas upp med metadata.
• Analyser skall vara upprepbara genom systemet. Görs en analys måste den kunna 

upprepas med samma förfarande och resultat.
• Metadata om analyser bör lagras.
• Geografiska metadata bör lagras för all data.
• Syftesbeskrivning och instruktioner för försök bör lagras associerat med data.
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Mjukvarans utformning

Baskrav
Mjukvaran skall kunna användas i existerande IT-miljö. 

Utökade funktioner
Inga krav existerar.

Icke funktionella krav

Användarvänlighet
• Systemet bör kunna användas utan utbildning, genom att den förses med grundlig 

dokumentation, enligt fokusgruppernas rekommendationer om insamling av data.
• Mjukvaran bör använda VTI:s befintliga autentiseringsfunktioner, för att minimera 

underhåll och driftskostnader.

Utvärdering
• Databasdesignen bör utvärderas efter Fidels kriterier för rigorös design.

Tillförlitlighet och återkoppling
• Data bör säkerhetskopieras eller genom redundans försäkras om att data är 

permanenta.

Prestanda
Inga krav existerar.

Dokumentation
Mjukvaran bör vara försedd med introduktionsmaterial och en fullständig presentation av 
mjukvarans funktionalitet, i enlighet med användbarhets- och utvärderingskraven.

Kommentarer till kravspecifikationen
Målet med utformningen av databasschemat bör vara att uppfylla Fidels kriterier i största 
möjliga mån för att skapa ett verktyg med potential att möta föränderliga förutsättningar och 
överleva tidens tand.

Detta är inte en komplett kravspecifikation utan tar enbart upp de krav som framkommit ur 
fokusgruppernas diskussioner. Dessa måste kompletteras med de krav som utmynnar ur de 
diskussioner som fötts under fokusgruppernas diskussioner för att kunna ge en komplett 
kravbild.
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5 Teori
Kapitlet inleds med att beskriva framgångsfaktorer för metadataprojekt. Därefter går det mer 
detaljerat in på metadata, dess existerande standarder och några valda datamodeller. Därefter 
presenteras databasaspekter som index, multimedia och lagring av geografiska data. Efter det 
presenteras ett urval av produkter för lagring av vetenskapliga data samt slutligen alternativa 
strategier för datalagring. 

5.1 Kritiska framgångsfaktorer
Kritiska framgångsfaktorer (CSF) är de identifierbara områden där tillräckliga resultat 
garanterar konkurrenskraftig framgång för en individ, enhet eller organisation. (Morrison, 
2009) Dessa kan vara allmängiltiga för en bransch, kultur eller region. Analyser av CSF för en 
enskild organisation ämnar oftast till att identifiera problemområden som riskerar 
organisationens överlevnad eller effektivitet. I dessa fall är de ofta helt organisationsspecifika.

Kritiska framgångfaktorer för metadataprojekt

Definitionen av kritiska framgångsfaktorer syftar till att skapa en grund för att kunna beskriva 
vad som krävs för att något skall bli framgångsrikt. En kritisk framgångsfaktor för införandet 
av informationssystem är att involvera slutanvändarna i planering och utformningen av 
systemet. Slutanvändare bör delta i varje steg av utvecklingen. (Chung, 1987)

Mer specifikt ger Baca, 2008, följande framgångsfaktorer för metadataprojekt:

 För införandet av informationssystem är att involvera slutanvändarna i planering och 
utformningen av informationssystemet en kritisk framgångsfaktor. Slutanvändare bör 
delta i varje steg av utvecklingen. 

 Metadataproduktion måste strömlinjeformas och manuella metoder för inmatning bör 
ersättas varhelst är möjligt.

 Skapandet av metadata måste göras till en rutinmässig del av arbetet. Kvalitativa 
metadata är förutsättningen för ett framgångsrikt system.

 I de fall där flera system bidrar till att producera metadata måste ansvar förtydligas 
och data valideras mellan systemen för att utesluta redundans.

 Dokumentation om datas rättigheter måste göras till en central del av flödet av 
metadata.

 Förståelse från ledningen för projektet.
 Att lösningar och standarder för metadata utvärderas grundligt. Detta inkluderar 

domänspecifika thesaurus (begreppsordbok), mallar och flervalsalternativ.
 Skapandet av metadata kräver kontinuerligt underhåll och därmed kontinuerliga 

resurser.
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5.2 Metadata
Här beskrivs data thesaurus, datakatalog och crosswalks för att komplettera den information 
om metadata som givits hittills i rapporten.

Data thesaurus

Varje teknisk disciplin har multipla nomenklatur och eller terminologisystem. Om ett system 
som hanterar mer än en databas skall stödja sökning och nedladdning av data krävs en 
thesaurus för data men definition och beskrivning av varje användbar term. Användningen av 
en thesaurus garanterar konsekventa sökresultat. (Rumble mfl, 1990)  

Datakatalog

Varje objekt i en datamodell har ett namn och en relation till den övriga modellen. En 
datakatalog består av en listning av alla delar av en modell, såsom namn, datatyp, 
förhandsdefinierade värden och en kort beskrivning av objektets relation till övriga objekt. 
(Techtarget, 2010)

Crosswalk

Ett system som syftar till att vara användbara för en bred målgrupp kan kräva att flera olika 
metadata standarder implementeras. Inmatning och insamling av data till dessa skilda 
standarder är tidsödande och därmed kostsamt. Effektiviseringar kan åstadkommas genom att 
standarderna kopplas till varandra genom så kallade ’crosswalks’. Dessa är envägs- 
översättningar mellan de element i standarderna som har en motsvarighet i andra. Genom 
användningen kan arbetet att fylla i de ytterligare data som varje ny standard medför 
minimeras. (St. Pierre mfl, 1998)
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Generella metadatastandarder

Följande sex standardiseringar för gemensam beskrivning av information om ett objekts data 
tas upp av Baca. (Baca  2008, s 15) 

CDWA Lite
Beskriver konstverk.

MARC XML
Bibliografisk information. 

MODS
Derivat av MARC21 som MARC XML bygger på.

EAD
Arkivering

TEI
Textanalys.

Dublin Core
Relaterade vetenskapliga resurser.

Dublin Core

Dublin Core är ett metadata set för att beskriva generella elektroniska resurser. Den bygger på 
15 element. Utökningen Qualified Dublin Core har 22 element och har en snävare definition 
av varje element. Vidare tillämpar Qualified Dublin Core kompletterande så kallade 
”qualifiers” för att vidare beskriva varje enskilt element. (Hillman, 2005) 

Dublin core är uppbyggt efter fyra nivåer, Delad terminologi, formell semantisk 
interoperabilitet, setsyntaktisk interoperabilitet samt profilmässig interoperabilitet över set av 
metadata. Standarden är definierad och beskriven som RDF (se sidan 45). Dublin Core 
används inom bibliotek, utbildning och forskning. (The Dublin Core Metadata Initiative, 
2010)

Geografiska metadatastandarder

De stora metadatastandarderna för geografisk information är ISO 19115, FGDC, CEN. FGDC 
är framtagen av Federal Geographic Data Committee och är den rådande amerikanska 
standarden medans CEN har varit den europeiska motsvarigheten. Idag håller dessa på att 
konvergera till ISO-standarden. (Ruzika, 2001)  ISO 19115 definierar information om 
referenssystem, geometri- och tidsformat, identifiering, utbredning och kvalitet, samt 
information om distributionen av geografisk data i digital form. 
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Samhällsvetenskapliga metadatastandarder

DDI

Allmän standard för samhällsvetenskapliga metadata. DDI syftar till att vara ett komplett 
metadataset för alla samhällsvetenskapliga resurser och stödjer hela livscykeln för 
vetenskapliga dataset. DDI täcker citeringar, frågeformulär, metod, format, variabler, 
publikationer, med mera. DDI är kompatibelt med MARC och Dublin Core. Det gör att det 
kan användas sida vid sida inom samma applikation. (Jones m fl, 2002)

DDI uttrycks i XML vilket gör det lätt att importera data i befintliga system och det existerar 
flera verktyg för att konvertera data mellan t ex SPSS och DDI. (DDI Alliance, 2009)

Sammantaget byggs DDI upp av 90 element. (DDI, 2009) 
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Generella metadatamodeller för vetenskapliga dataset
Nedan presenteras ett urval av metadatamodeller som funnits vara relevanta för rapporten. 
Modellerna har till skillnad från standarderna en låg spridningsgrad. De har kommit till för att 
lösa problem för enskilda organisationer men syftar samtidigt till att ge allmängiltiga 
lösningar kring problemet med vetenskaplig datalagring. De tre modeller som tas upp har 
valts ut på grund av deras generella karaktär.

The Full-Metadata Format

Är ett filbaserat format som byggs kring tre obligatoriska sektioner, referens, datadefinitioner 
samt data. Dessa fylls av användaren enligt en strikt modell. Därefter kan de kompletteras 
med de frivilliga fälten setup, parametrar samt fingeravtryck. Detta ger ett kompakt format 
som har fördelen att vara läsbar, flexibel, sökbar och felsäker för maskininläsning på grund av 
den strikt formulerade strukturen. De enda fasta vokabulär som specificeras är enheter som 
finns i åtta klasser. (Reide mfl, 2009)

CCRLC Scentific Metadata Model (CSMD)

CCRLC är namnet på den ursprungliga standard som utvecklats till CSMD. CCRLC användes 
enbart till applikationen ICAT som även är den applikation som CSMD utvecklats för. Då 
CCRLC är att betrakta som ett rent subset av CSMD kommer det inte att beskrivas vidare.

CSDM syftar, precis som DDI till att stödja hela den vetenskapliga arbetsprocessen. Vinsten i 
detta är att metadata kan samlas i flera delsteg och från flera olika system för att på så sätt 
minimera det extraarbete som metadatainsamlingen innebär. Syftet med CSMD är att 
underlätta samarbete, arkivering, citering, utforskning och återanvändning av data. Detta 
genom ett webbgränssnitt för sökning i metadata samt integration med existerande system 
som håller metadata information. 

Standarden byggs upp kring ett flöde mellan enheterna ”Policy”, ”Program”, 
”Study”,”Investigation” och de tre delarna ”Measurement”, ”Experiment” och ”Simulation”. 
Ett metadataobjekt i CCRLC är indelat i nyckelord, studiebeskrivning, 
användningsbegränsningar, beskrivning av ingående data, lagringsplatsen för data och 
relaterat material. En studie byggs upp av undersökningar som består av namn, typ, abstrakt, 
resurser samt länk till data.  

För att möjliggöra inmatning av delar av ett metadataset och samtidigt kunna använda inmatat 
data, finns fem nivåer av konformitet till standarden. (Sufi m fl, 2007)

Metacat

Metacat tar fasta på den enskilde forskarens behov av att definiera och hantera sina egna 
metadata. Systemet är byggt kring att XML dokument med ett derivat av RDF, sparas i en 
databas. Användaren bestämmer själv över rättigheter samt förändringar av metadata. Data 
sparas i lokala databaser och kan hämtas direkt genom systemet genom JDBC funktionalitet. 
Metacat används främst för miljöforskning. (Jones mfl, 2001) Tekniskt fungerar Metacat 
genom en databas som anropas genom ett webbgränssnitt uppbyggt av Java servlets. 
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Metadata om en signal

'SimArch - Final report', Vehicle ICT Sweden 2010, beskriver de metadata som krävs för att 
beskriva en signal. Dessa visas i bilden nedan.

Beskrivningen utgår från representationen med namn, variant, upplösning, skalning samt 
kompensation. Till beskrivningen associeras datatypen och signalens egenskaper som består 
av namn, mätenheter, spännvidd, (övre och undre), frekvens, initialt värde och beskrivning. 
Egenskaperna är sedan associerade med enhet och enumererade värden på signalen.
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5.3 Databasmjukvara

De databaser som finns tillgängliga på marknaden är enligt Information Week, 2008, med 
följande marknadsandelar:

Oracle 43.7%
IBM DB2 21.3%
MSSQL 11.2%
Teradata 10%
Sybase 3 %

 

Siffrorna avser 2007 års siffror och baseras på försäljningssiffor.(Babcock, 2008) Listan 
utesluter gratisalternativen. Inom öppen källkod är PostgreSQL dominerande i konkurrens 
med en mängd mindre alternativ som MySQL. 

De kommersiella databaserna tillhandahåller dessutom gratis alternativ. Dessa är främst MS 
SQLServer Express edition, Oracle Database 10g Express edition (XE) och Sybase ASE 
Express. (Freebyte, 2009). 

Friversionerna av de kommersiella databaserna har följande övre begränsningar:

MS SQLServer Express edition 1 CPU, 1 GB minne, 4 GB disk (Microsoft, 
2009)

Oracle Database 10g Express edition 1 CPU, 1 GB minne, 4 GB disk (Cunningham, 
2010)

Sybase ASE Express 1 databasmotor, 2 GB minne, 5 GB disk 
(Sybase, 2006) 

DB2 Express 2 processorkärnor, 2 GB minne (IBM, 2010)
Teradata Express 4 GB disk (Teradata, 2009)

Den begränsning hos MySQL som är mest relevant att ta upp här är att millisekunder inte kan 
lagras i ett TIMESTAMP-värde. Då en väldigt stor del av den vetenskapliga mätningen inom 
VTI är tidsrelaterad är detta värt att beakta. I MySQL går detta att arbeta sig runt genom att 
lagra tid som ett heltal, ”INT” och specificera sitt eget format och funktioner för det. (Mysql, 
2004)
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Databasprodukter och Geografiska data
Nedan följer en sammanställning av stödet för geografiska data hos tidigare behandlade 
databasprodukter. Geografiska data kan lagras i olika format. Nedan nämns SQL/MM, EPSG, 
OGC och SFS utan att gå in på deras egenskaper eller skillnader.

Oracle och Oracle XE

Med Oracle följer två komponenter för att behandla GIS data, Locator och Spatial med stöd 
för lagringsformatet SQL/MM och referenssystemet EPSG. (Greener, 2010) Locator följer 
med alla versioner av Oracle medans Spatial är ett tillägg till enterprise versionen. Oracle XE 
har endast Locator vilket har ett mindre subset av funktionaliteten från Spatial. (Directions 
Magazine, 2007) Locator har geodetiskt stöd men I jämförelse få beräkningsfunktioner 
(Oracle, 2010). 

MSSQL Server and MSSQL Server Express 

Har stöd för EPSG men inget stöd för lagringsformat. (Greener, 2010) Däremot är 
funktionaliteten för GIS densamma i båda versionerna. Tillhandahåller runt 70 funktioner för 
spatial analys. (BGIS, 2007)

MySQL

Har stöd för lagringsformatet OGC och SFS samt referenssystemet EPSG. (Greener, 2010) 
MySQL har däremot enbart ett grundläggande stöd för GIS data. Det tillhandahåller en 
handfull funktioner för spatial analys och rekommenderas endast om användningen av 
databasen kan förutsägas och då ryms inom MySQL:s funktionalitet. (BGIS, 2007)

PostgresSQL
Har stöd för lagringsformatet OGC och SFS 1:1 samt referenssystemet EPSG. (Greener, 
2010) Tillhandahåller runt 300 funktioner för spatial analys. (BGIS, 2007)

DB2
Har stöd för lagringsformatet SQL/MM, OGC och SFS 1:1 samt referenssystemet EPSG. 
(Greener, 2010) (IBM, 2010) Tillhandahåller ett set av OGC specificerade spatiala funktioner. 
(IBM, 2004)

Terradata
Har stöd för lagringsformatet SQL/MM och tillhandahåller runt 20 funktioner för spatial 
analys. (Terradata. 2008)
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Lagring av video och multimedia
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server och PostgreSQL stödjer alla binära datatyper för att 
lagra bilder, ljud eller video. För att kunna lagra dessa filer krävs tre typer av information, om 
media, metadata och semantiska data. Detta räcker inte för att kunna använda informationen i 
filerna. En lösning är egendefinierade datatyper, vilket stöds av alla produkter som nämnts 
ovan. Förutsättningen för att utveckla egendefinierade datatyper är att den kommande 
användningen är definierad. (Li mfl, 2003)

Lagring av geografiska koordinater
Longitud och latitud representeras normalt som grader, minuter och sekunder. Alternativet till 
detta är decimala grader. Dessa representerar longituder väster om primära meridianen och 
söder om ekvatorn som decimala grader. Som exempel ligger Oracles huvudkvarter på 
37.529526,-122. Fördelen med decimala grader är att de är enklare att göra beräkningar 
utifrån samt lagra, förutsatt att det är punkter som skall hanteras. Därefter är förutsättningarna 
beroende av vilka verktyg som används. (Gibson, 2006)
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5.4 Indexeringsalgoritmer
Indexeringsalgoritmer används för att snabba upp åtkomst av data. Detta sker genom att 
information om hur data är lagrat sparas separat och sedan används vid varje sökning i data. 
Flera olika indexeringar kan läggas på samma data för att användas till sökningar som bygger 
på andra frågor.

Det går enkelt att använda liknelsen med ett bibliotek. En tabell kan liknas vid en boksamling 
och en stor tabell med mycket data vid ett bibliotek. En dator kan inte gissa var den ska leta 
utan börjar vid första boken och letar sig tålmodigt fram till rätt bok eller för att gå tillbaka till 
databasernas värld, rätt rad i databastabellen. Ett biblioteksindex pekar ut i vilken hylla en bok 
kan hittas. Ett databasindex pekar ut den exakta boken. Ett index kostar att underhålla kan ge 
en avsevärd vinst i att söktiden efter data skärs ner radikalt. 

Vid stora tabeller, vilket är vanligt vid insamling av vetenskapliga data eller vid databaser 
med väldigt hög användning blir indexering livsnödvändigt inte bara för användaren som får 
sina efterfrågade data snabbare utan även för systemet som helhet som belastas långt mindre 
än annars. En extern applikation som förlitar sig på data från en databas kan bli starkt 
beroende av hur snabbt applikationen kan komma åt data.

Vilken indexeringsmetod som är bäst för varje tabell med insamlat data beror på vad data ska 
användas till och vilka sökningar det kräver. Då detta inte är känt är kapitlet tänkt som en 
översikt över de indexeringsalgoritmer som följer med de databasprodukter som tagits upp. 

Bland dessa har jag funnit åtta som kan vara av intresse för framtida användning. Dessa 
implementeras idag av någon av de ovan nämnda databasprodukterna.

R- / R+ tree

Spatiala data, vilka är väldigt vanliga inom trafikforskning, kan uttryckas och lagras i en 
mängd olika former. Dessa kan överlappa och sträcka sig över flera dimensioner. Det gör det 
svårt att göra jämförelser och ringa in objekt inom exempelvis ett avstånd till något. 

R- träd är höjdbalanserade träd med indexinstanser i lövnoderna, vilka kan överlappa 
varandra. Indexet är dynamiskt och behöver inte uppdateras.(Gutman,1984)

R+ träd har indexinstanser i lövnoderna och intermediala instanser i grennoderna. Dessa 
utgörs av rektanglar som täcker hela området av alla underliggande objekt. Överlappning 
löses genom att ett objekt förekommer i alla delträd där de passar in. (Sellis mfl, 1987)

Hash

Hashning är en effektiv teknik att hitta ett fält under förutsättning att det finns ett 
likhetsvillkor för just det fältet. Detta gör hashtabeller vanligt förekommande inom 
databasutveckling. Ett hashindex kan byggas upp som en dynamiskt växande hashfil.
(Elmasri Navathe, 2007) 
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Expression index
Ett index kan byggas kring ett generellt uttryck, såsom en del av en fråga. Indexet verkar då 
för att öka prestandan för den specifika frågan. Om data kan grupperas efter en fråga som 
stämmer in på sökmönstret efter data kan ett uttrycksindex vara förtjänstfullt. (IBM, 2009)

Partial Index

Kallas även för filtrerat index och är ett index som byggs över en delmängd av en tabell styrt 
av ett villkor (predikat). Motivationen till att välja att använda denna typ av index är ofta att 
undvika att indexera de mest vanligt förekommande värdena som ändå sparas och återanvänds 
i minnet och därmed inte nyttjas i indexet. Detta ger en mindre storlek på indexet och därmed 
kortare söktider i det. Detta gör partiella index bland annat lämpliga för tabeller där delar av 
informationen efterfrågas ofta. (PostgreSQL, 2010)

Reverse index

När en numerisk sekvens indexeras läggs alla rader i sekvensen in i indexblocken sekventiellt. 
Det gör att system där flera parallella sessioner lägger in rader i tabellen samtidigt blockeras 
inmatningen i indexet av de olika inmatningarna på grund av detta. Ett bakvänt index vänder 
på sekvenserna och ger därmed en jämn spridning över blocken i indexet. Detta möjliggör 
effektiva fulltextsökningar som t ex i transkriberade intervjuer. (Yas, 2006)

Bitmap index

Om en tabellkolumn innehållet ett begränsat antal värden och om tabellen likt forskningsdata, 
sällan uppdateras lämpar sig ett bitmappsindex. Detta byggs upp på kombinationer av ettor 
och nollor och kan på grund av sin enkelhet avkodas väldigt effektivt. Enkelheten möjliggör 
dessutom att flera bitmap index kan kombineras. (Wan, 2008)

GiST index

Ett generellt sökträd är en indexeringsform där både predikat och trädstruktur är självvalda. 
Fördelen är att trädstrukturen kan byggas kring hur trädet skall användas samt optimeras för 
hur frågor skall ställas mot det. GiST ger ett ramverk för att bygga detta. För att bygga ett 
GiST-index krävs definition av trädets nycklar samt klasser för inläggning, radering och 
sökning i trädet. Det är bland annat användbart för att göra statistisk analys av data. 
(Hellerstein, 2009)

Gin index

Gin består av ett B-träd som används för att lagra set av nycklar och listor av rader där 
nyckeln förekommer. Detta ger möjligheten att utveckla index runt egendefinierade datatyper, 
på samma sätt som GiST. En tillämpning av Gin är skalbar fulltextsökning. (Siagev mfl, 
2006)
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Databasprodukter och indexering

Följande avancerade indextyper finns att tillgå till databaserna som nämnts ovan. 
Gratisvarianterna har samma uppsättning indexeringsmöjligheter som fullversionerna.

R-/R+ Träd Hash Expression Partial Reverse Bitmap GiST GIN
DB2 X (2) X X X
MS SQL 
Server X (1) X X X

MySQL
Endast 
MyISAM Endast InnoDB (X) (3)

Oracle X X X X X X
PostgreSQL X X X X X X X X
Terradata X X X X
Sybase X (4)

(1) (Microsoft, 2006)
(2) (Stolze, 2008)
(3) Kan simuleras genom användandet av en extra kolumn och en trigger som fyller den. 

(Hull, 2010)
(4) (Sybase, 2010) 

      Övriga (Wikipedia, 2010)
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5.5 Existerande programvara
Här redogörs för funna existerande programvaror för lagring av vetenskaplig data och/eller 
metadata.

Nesstar
Är ett kommersiellt system för samhällsvetenskapliga data och har verktyg för att mata in, 
lagra, visa och analysera data. Har fokus på enkätmaterial och statistisk information. 
Mjukvaran möjliggör publikation av data och metadata, analys och nedladdning av data samt 
visualisering av data på kartor, grafer och tabeller.

Systemet är DDI kompatibelt och kan både importera samt exportera till SPSS. (Norwegian 
Social Science Data Services, 2008)

Maderia
Är en dataportal som bygger på NESSTAR. Portalen möjliggör sökning, enklare statistisk 
analys och visualisering genom NESSTAR. Genom en flerspråkigt thesaurus underlättas 
utbyte av internationella data. Användande förutsätter medlemskap i Madeira konsortiet. Data 
ligger spridda i lokala databaser. (MADERIA Project, 2005)

Cessda
Är en paraplyorganisation för samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa. Systemet bygger på 
att data deponeras hos Cessda varefter de publiceras offentligt. (CESSDA, 2010)

The Dataverse Network Project
 En datavers är en sammanställning av citering, abstract, användarvillkor, övrig information, 
data samt användarkommentarer till en studies data. Dessa presenteras genom ett 
webbgränssnitt som integreras med den enskilde forskarens egna hemsida. Funktionellt så 
stödjer The Dataverse Network Project data arkivering, formatering, katalogisering, citering 
av data, sökning, konvertering, nedladdning av ett urval av en datamängd, direkt statistisk 
analys (för SPSS och Stata-filer), samt spridning av data.

The Dataverse Network Project stödjer DDI och Dublin Core samt är baserad på öppen 
källkod. (Dataverse Network Project, 2010) 
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ICAT
Är baserad på öppen källkod. ICAT kan hantera stora mängder metadata åt internationellt 
spridda forskarlag. (Science and Technology Facilities Council, 2010) Detta uppnås genom att 
följa flödet från forskningsförslag till publikation med ursprungskraven att data skall vara 
tillgängliga och länkbara från nätet, att data skall kunna kommenteras, kompletteras med 
analyser, delas med kollegor samt vara tillgängliga genom ett API samt möjliggöra 
samarbeten genom sökbarhet på framtida projekt. 

All datalagring i systemet är skyddat från övriga användare under tre år, med undantag för 
analyser som är skyddade tills skaparen själv delar ut rättigheter till dem. (Flannery, 2008)

Den tänkta användningen av systemet är mätning av laserbestrålade prover i 
synkotronutrustningar. (STFC, 2010) Systemet är byggt kring Glassfish Application Server 
(Java) samt Oracle. Databasschemat är skrivet för att vara produktoberoende. (Sufi, 2008) 

ICAT informationsprocess

ICAT är uppbyggt kring kretsloppet hos ett forskningsprojekt. Grundtanken är att data ska 
insamlas när den uppstår med minsta möjliga insats. Data är därför organiserade efter 
forskarens projektaktiviteter enligt diagrammet nedan. För att minimera forskarens arbete med 
att tillföra data till ICAT har systemet gränssnitt som möjliggör yttre kommunikation med 
system för projektförslag, datainsamling, publicering och inloggning. (Sufi, 2008)
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ICAT datamodell

CSMD, datamodellen för ICAT utgår ifrån forskarens arbetsflöde. Det möjliggör dels att data 
kan samlas in enhetligt och samtidigt att metadata lagras i enheter som är naturliga för 
forskaren. Den utgår ifrån att det existerar ett förslag till en studie som förr eller senare 
övergår i en undersökning. För varje undersökning beskrivs instrument och för 
undersökningen beskrivande metadata. Detta kopplas därefter till vad som undersöks och 
dataserierna och deras fysiska filer var för sig. Detta ger en hierarkisk struktur med 
sinsemellan jämförbara data. Slutligen kopplas undersökningen samman med publikation 
vilket ger spårbarhet genom hela forskningsprocessen.

Ur ett metadataperspektiv ger modellen på ett enkelt och enhetligt sätt information om 
studien, nyckelord, åtkomstkriterier, beskrivning av data, var den kan hämtas, relaterande 
material och den relevanta juridiska informationen om data. (Matthews, 2009)
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För varje tabell i diagrammet beskrivs här under, för tydlighetens skull, den information i 
tabellen som är unik för tabellen och inte framgår av diagrammets kopplingar, enligt Sufi 
(2008).

Investigation
Innehåller information om experiment och kalibreringar. Innehåller information om 
utrustning, anläggning, besökare, datum och experimentets utformning. Kallas hädanefter 
”utredning”.

Investigator 
Rymmer information om alla fysiska personer om är inblandade i en utredning och deras roll i 
experimentet.

Study
Innehåller information för att sammankoppla och gruppera utredningar.  Detta beskrivs 
genom syfte, status, relaterat material och ansvarig forskare.

Topic
Används för att bygga en taxonomi kring termerna i en utredning.

Keyword 
Keyword finns för att kunna koppla godtyckliga nyckelord till en utredning.

Sample 
Håller information om prover, det vill säga fysiskt material för undersökning. Denna tabell är 
organisations- eller domänspecifik. 

Dataset 
Innehåller information om set av filer som hör ihop med deras plats och beskrivning. 
Tabellerna DataSet_Status och DataSet_Type beskriver sedan datasetets typ och dess status. 
Det finns fördefinierade datasettyper och status för dataset men dessa kan modifieras efter 
organisationens behov. 

Datafile
Innehåller information om filers namn, format, version, storlek och fysiska lagringsplats.  

Parameter 
Rymmer information om alla parametrar som används i samtliga Sample-, Dataset- och 
Datafiletabeller. Innehåller information typen av information som inhämtas såsom enheter, 
sökbarhet och allmän beskrivning.

Authorisation 
Innehåller information kring användare och deras roller. Möjliggör koppling mellan en 
användare och de dataset användaren har tillgång till.

Publication 
Binder samman forskningmaterialet i ICAT till var den publicerats genom URL, referens och 
extern databas.
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6 Analys
I teorikapitlen redovisades byggstenar för att bygga ett lagringssystem för forskningsdata. I 
detta kapitel ställs teorin mot resultaten från den insamlade informationen genom resonemang 
kring förutsättningarna för att införa ett lagringssystem och vilka standarder och modeller som 
är applicerbara. Därutöver diskuteras val av grundläggande databasrättigheter och alternativen 
till dessa.

6.1 Förutsättningar för införande av ett lagringssystem för  
forskningsdata

Arbetet med att lagra forskningsdata på VTI är inte en punktinsats. Det kommer att löpa över 
mycket lång tid och det ligger i allas intresse att säkerställa att förutsättningarna för det finns 
på plats. Härunder kommer varje kritisk framgångsfaktor som omnämnts i teorin att 
diskuteras. Ledningen och ansvariga för projektet har en långsiktig syn och visar stor respekt 
för vikten av genomförandet av projektet. Likaså är min uppfattning att tillgängliga resurser 
för projektets kontinuerliga drift inte är ett problem.

Genom användandet av fokusgrupper har ett antal slutanvändare delat och inhämtat 
synpunkter om arbetet. Tillsammans har de varit ett tvärsnitt av forskarna i organisationen och 
har därigenom kunnat sprida informationen vidare. Det går att problematisera kring behovet 
av att involvera fler i arbetet men eftersom systemet måste anpassas för varje tekniskt system 
samt varje användargrupp, kommer detta att ske naturligt efter hand. 

Möjligheten samt behovet av att automatisera datalagring framhölls under diskussionerna i 
fokusgrupperna. Detta hänger ihop med skapandet av kvalitativa metadata. Problemet med 
detta ligger både i arbetsinsatsen det kan komma att kräva, samt i hur användarvänligt 
processen kan utformas. Det finns idag inga färdiga processer för hur metadata ska samlas in. 

Idag finns ingen hantering av rättigheter till data. Detta komplicerar utformandet av 
processerna kring metadatainsamlingen. Inte heller har någon utvärdering utförts.

Vad gäller Murtha Bacas 10 principer för lagring av metadata ses arbetet som strategiskt, i 
och med att en långsiktig ansats har tagits och det backas upp av institutets ledning. Däremot 
saknas en process för att fastställa samt underhålla relevanta metadata. Övriga principer täcks 
in av resonemanget ovan.
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6.2 Val av metadatastandarder

Av de generella metadatastandarder som presenterats är endast Dublin Core, DDI samt ISO 
19115 relevanta för den data som idag produceras på VTI. DDI och Dublin Core är både de 
mest generella och mest spridda. Då det finns färdigdefinerade crosswalks mellan DDI och 
Dublin Core kan både insamling och jämförelse mellan metadataset underlättas väsentligt. 

Dessa metadatastandarder är begränsade i sin beskrivning av verkligheten. Forskningen som 
bedrivs på VTI rörs sig långt utanför den strikta ramen för Dublin Core och mycket av 
forskningen kan inte beskrivas på ett bra sätt genom att använda DDI. Standarderna behöver 
därför kompletteras med ytterligare modeller för att hantera metadata.

6.3 Val av metadatamodell

Valet av kompletterande metadatamodell är en avvägning mellan forskarens frihet att beskriva 
sina egna data, där metacat, eller ett egendefinerat dataformat ger den största friheten. 
Nackdelen blir svårigheten att koppla samman dataset från skilda forskningsdiscipliner. Full-
Metadata formatet å andra sidan ger en fullständig trygghet i valet av användbara termer och 
sökbarheten i data. 

CSMD ger fördelen av att den följer klassisk forskningsprojektmetodik och ger därför en 
spegling av det faktiska arbetet med bonusen att data kan föras in över tiden medan den 
skapas, från flera system. Nackdelen är avsaknaden av relevant samlingar av termer för att 
beskriva de metadata som kommer vara relevanta för VTI. 

Då mycket av den data som produceras av den tekniska utrustningen inom VTI kan beskrivas 
i termer av en signal kompletterar metadatasummeringen från SimArch rapporten CSMD 
modellen på ett bra sätt även om viss överlappning existerar.

6.4 Val av metadatamjukvara

Nesstar håller fler fördelar. Det har ett komplett stöd för DDI, det underhålls samt att support 
tillhandahålls och sist men inte minst så har det ett färdigt stöd för SPSS. Detta skulle ge ett 
färdigt ramverk att integrera mycket av den beteendevetenskapliga forskningen på VTI i. Om 
förutsättningarna hade varit att lösa problemen för hanteringen av forskningsdata utan att 
sträva efter en enhetlig lösning hade Nesstar kunnat vara lösningen för dessa data. 
Nackdelarna med Nesstar är att det saknar stöd för dataset med tekniska data samt att det är en 
kommersiell produkt som skulle kunna bli kostsam att modifiera. Maderia som bygger på 
Nesstar faller på samma skäl. 

Cessda och The Dataverse Network Project tar sin ansats i att alla data är publika och i det 
senare, i den enskilde forskarens arbete. Även detta är inte vad VTI efterfrågar. Samtidigt är 
the dataverse projekt en lösning på samma problem utifrån en annan utgångspunkt. Det skulle 
vara möjligt att inom ramen för ett intranät modifiera dessa. Det skulle kräva implementation 
av olika nivåer av åtkomst samt skulle innebära en potentiellt högre tröskel för den enskilde 
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forskaren då systemet inte bara kräver att data laddas upp och klassificeras utan även en större 
informativ inramning.

Skulle VTI vara intresserade av en öppen modell där data tillgängliggörs genom andra servrar 
än de egna skulle Cessda eller Maderia kunna kompletteras med exempelvis information på 
egna externa hemsidor för att ge ett kompletterande ramverk som uppfyller organisationens 
krav. Det skulle å andra sidan kräva möjligheten att analysera data genom webbapplikationer 
på VTI:s hemsidor för att fullt ut uppfylla VTI:s krav på systemets helhet. Det skulle i sin tur 
kräva nyutveckling eller inköp av ytterligare programvara.

ICAT och The Dataverse Network Project ger flexibilitet att förändra produkten genom att 
programkoden är öppen medan användarstödet i båda fallen är begränsat till användargrupper 
på nätet. 
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6.5 Databasmjukvara

Betydelsen av index för externa tillämpningar som för t ex visualisering

Index är av betydelse för snabb åtkomst av data. När andra tillämpningar skall hämta data för 
andra ändamål än att bara visa data numeriskt, kan åtkomsthastigheten vara kritisk. Därför är 
det av högsta vikt att externa applikationer kan komma åt data med minsta möjliga 
fördröjning och att data därmed finns organiserat efter det mest lämpade indexet. Alla 
databasmjukvarorna som presenterats har stöd för index baserade på trädstrukturer, hashning 
samt lagrade uttryck. Därefter skiljer de sig åt. 

Alla expressversioner har begränsningar i lagringsutrymme, vilket även är fallet för den 
medföljande databasmotorn för ICAT, Oracle 10g Express.

Standardversionen av Oracle har fördelen att det är en väl etablerad produkt som är 
väldokumenterad och det finns god tillgång till Oracle kompetens på marknaden. Vidare finns 
bra paket för GIS funktionalitet samt bra funktionalitet för hantering av index. Nackdelen är 
kostnaden.

IBM DB2 innehåller stöd för GIS. Nackdelen är en sämre funktionaliet för indexhantering 
samt den relativa kostnaden.

MSSQL har fördel av avsaknaden av licenskostnad samt stödet för flera GIS funktioner. 
Nackdelarna är avsaknaden av flera indexeringsalgoritmer.

Terradata har stöd för vissa indexeringsalgoritmer och har stöd för flera GIS funktioner.

Sybase har sämre stöd för index än andra produkter. Sökfunktionen på Sybase hemsida ger 
inga träffar som indikerar någon GIS funktionalitet.

PostgreSQL har ett stort stöd för GIS funktioner samt fördelen av avsaknaden av 
licenskostnad. Vidare har den bäst stöd för indexering.

Alla har enligt mina efterforskningar jämförbar funktionalitet med avseende på video och 
multimedia.

6.6 Interaktion med analysprogram

Idag används SPSS, Statistica och SAS för att göra statistiska analyser. Alla dessa tre har 
odbc-gränssnitt, det vill säga gränssnitt som kan kommunicera direkt med en databas. Det ger 
möjligheter att kunna analysera data direkt från databasen utan import.
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6.7 Rättigheter och användare

Viss forskningsdata är sekretessbelagd. Annan data är delvis skyddad från t ex konkurrenter 
men får med vissa förbehåll användas för forskningsändamål. En diskussion har förts med 
Roger Johansson på VTI Data och IT om vilka rättighetslösningar som existerar idag.

I Active Directory (AD), administrationsverktyget för användare i Windowsnätverket, finns 
det på VTI rättighetsgrupper specificerade för åtkomst av enhetsspecifik information. Det 
innebär att det finns en möjlighet att koppla existerande rättigheter mellan AD och en databas, 
förutsatt att de sammanfaller med varandra. I det här fallet, enhetstillhörighet. 

6.8 Publik publicering
Flera större internationella universitet och institut har valt att publicera så mycket av sina 
grunddata som möjligt för att både underlätta kritisk granskning och fortsatt forskning med 
utgångspunkt i sina forskares arbete. Ett alternativ är att utforska lösningar som Dataverse 
Network eller Cessda. Ett annat är att utgå från vald metadatalösning och göra publicera enligt 
principerna för den semantiska webben.

6.9 Semantiska webben och RDF
Det finns idag få som publicerar vetenskapliga data på detta vis. Den stora poängen med 
formatet är just offentliggörandet vilket inte är önskvärt för VTI i dagsläget. 
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7 Förslag – ICAT

Detta kapitel diskuterar användningen av ICAT som verktyg för att lösa VTI:s 
lagringsproblem. Den databasmodell som presenteras har modifierats enligt de önskemål som 
framförts genom fokusgrupperna.

7.1 Användning av ICAT
ICAT:s dataportal ger möjligheten att söka efter en undersökning eller dataset utefter 
existerande metadata, genom en hemsida. Gränssnittet består enbart av detta för den vanliga 
användaren. 

Data tillförs systemet genom interaktion med andra applikationer genom ICAT:s API, skrivet 
i Java. Detta möjliggör även för sökning och manipulation av existerande data i den 
underliggande databasen.

Databasen är utvecklad för att vara plattformsoberoende och bör därför vara enkel att migrera 
till en annan databasprodukt.
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7.2 Modifierad databasmodell
Här beskrivs de förändringar som gjorts av ICAT:s datamodell för att överensstämma med 
SimArchs signalbeskrivning samt VTI:s tänkta användning av databasen. Förändringarna 
beskrivs tabellvis. Ingen kolumn eller tabell har tagits bort från den ursprungliga designen. 
Detta för att bibehålla kompatibilitet med existerade version av ICAT. Förändringarna är 
tänkta att ge en minsta gemensam nämnare för vidare utveckling av metadata för systemet och 
göra det mer flexibelt för användning inom fler områden.

Investigation
Innehåller metadata om experiment och kalibreringar. Har inte förändrats.

Sample
Håller metadata om prover som använts vid försök. Har inte förändrats.

Dataset
Grupperar filer tillhörande en undersökning. Har inte förändrats.

Dataset_Parameter
Här lagras metadata om de parametrar som är relevanta för ett helt dataset.

Kolumn Beskrivning
Variant_of_representation Beskrivning av signalens datatyp och form
Resolution Upplösningen på mätningen/signalen
Offset Kompensation på mätserien/signalen
Scaling Skalning på mätserien/signalen

Parameter
Håller metadata för alla parametrar som används i dataset, filer, tabeller.

Kolumn Beskrivning
Data_type Datatyp (SimArch)
Enumeration_number Id för uppräkning

Datafile
Tabellen sparar logiska namn och fysiska platser för filer. Ytterligare information sparas i 
datafile_parameter tabellen. Har inte förändrats.

Datafile_Parameter
Lagarar metadata om parametrarna i en datafil.

Kolumn Beskrivning
Frequency Signalens frekvens
Initial_value Mätseriens första värde
Logitude GPS koordinat i decimala grader
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Latitude GPS koordinat i decimala grader
Geographical_precision Noggrannheten i mätningen av koordinaten
Variant_of_representation Beskrivning av signalens datatyp och form.
Resolution Upplösningen på mätningen/signalen
Offset Kompensation på mätserien/signalen
Scaling Skalning på mätserien/signalen

Datatables
Beskriver logiska namn och databas för tabeller med data. 

Kolumn Beskrivning
ID Unik nyckel för varje tabell
Dataset_ID Vilket dataset som tabellen är associerad med
Databas_ID Vilken databas som tabellen är associerad med
Description Beskrivning av tabellen
Table_name Tabellens namn
Deleted Variabel som sätts till sann om tabellen raderas
Create_time Tidsstämpel för skapandet av tabellen
Mod_time Tidsstämpel för senaste modifieringen av tabellen
Create_ID Odokumenterat fält som speglats från tabellen datafile
Facility_Acquired Odokumenterat fält som speglats från tabellen datafile

Datatable_Parameter
I sin helhet analog med datafile_parameter. 

Databases
Håller metainformation om de databaser som använts för att lagra tabeller i.

Kolumn Beskrivning
ID Unik nyckel för varje databas
Database Namn på databasen

Enumerated_values
Håller uppräkningar av de värden som en parameter kan anta.

Kolumn Beskrivning
Enumeration_id Unik nyckel för varje värde
Value Värdet i uppräkningen
Enumeration_number Identifikation för uppräkningen
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Komplett databasschema
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7.4 Utvärdering databasschema

ICAT:s ursprungliga schema kan inte menas uppfylla någon av Fidels krav för den tänkta 
användningen inom VTI. Däremot antas den uppfylla alla kraven i enlighet med sitt 
ursprungliga syfte inom STFC:s användning. Således analyseras enbart den modifierade 
datamodellen för ICAT.

Enligt Fidels krav på en utvärdering av ett databasschema, krävs testning genom verklig 
användning. Då detta inte rymts inom tidsramarna för arbetet återstår att analysera schemats 
flexibilitet. 

Vad gäller tillhörighet så finns det en existerande funktion och mening i den ursprungliga 
designen som relaterar till ursprungsanvändningen av ICAT. Då denna inte nödvändigtvis 
överensstämmer helt med hur ICAT kommer att användas inom VTI går det inte att ge ett 
definitivt svar på frågan. Förutsätter vi däremot att alla funktioner som ICAT tillhandahåller i 
ursprungskonfigurationen, så är kravet uppfyllt. Samma resonemang gäller för 
tillförlitligheten.

Upplösnings-, effektivitets-, konsistens- och representationskravet är i och med den tidigare 
modellbeskrivningen uppfyllt. Däremot uppfylls inte kontinuitetskravet då schemat bör 
förändras framöver. 

Flexibilitetskravet är problematiskt att resonera kring eftersom det är ett öppet begrepp. I den 
mån som smärre förändringar sker i dess omvärld anser jag att schemat klarar det. Samtidigt 
bör faktumet att förutsättningarna för systemet kommer att förändras med varje system som 
införlivas och att kravet, samt även fullödighets- och domänutrycksfullhetskravet, i den 
månen ej kan anses vara uppfyllt.

Den semantiska integriteten är viktig då det är en av huvudanledningarna till projektet. Då 
datas art kan anses vara väl beskrivet, kan det och kravet på datas specifikhet anses vara 
uppfyllt.

Domänspecifikhetskravet faller på att det finns få restriktioner på data samt att thesarus och 
datakatalog ej är specificerade.

7.5 Representation av geografiska koordinater

Då teorin förespråkar decimala koordinater för att databehandla geografiska positioner förslår 
jag att dessa används. Varje decimal till en decimal koordinat motsvarar grovt faktor tio i 
metersystemet där 8 decimaler ger en noggrannhet runt millimetern. Mitt förslag är således att 
använda datatypen decimal(3,18). Det kan vara värt att påpeka att det i sig inte hindrar att 
geografisk information lagras även i andra former om det finns starka skäl för detta. 
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7.6 Kravuppfyllnad ICAT

Funktionella krav

Baskrav
Tillgänglighet till för alla anställda. Det primära användargränssnittet är ett 

webbinterface, vilket tillgodoser 
tillgänglighetskravet.

Lagra metadatainformation om all 
information.

Systemets datainsamlingsprocess garanterar 
möjligheten att samla metadata för all 
information. 

En gemensam metadatastruktur för all 
gemensam data.

Nuvarande databasstruktur uppfyller kravet 
enligt föregående krav.

Data skall vara fullständigt spårbar. Ingen data kan lagras utan att vara knuten till 
projekt och utförare.

Nödvändiga funktioner
Databasen skall kunna hantera hemliga 
uppgifter.

Ramverket kräver ger stöd för enskilda 
användare vilka kan ges skiftande 
behörigheter till data. 

Utökade funktioner
Funktioner för interpolation och jämförelser 
av disparata tidsserier krävs.

Finns inte. Kan byggas och integreras i 
produkten.

Mjukvaran skall kunna interagera med SPSS. Genom att välja en underliggande 
databaslösning med stöd för odbc, är kravet 
uppfyllt.

Innehåll som textmassor och ljudströmmar 
bör kunna märkas upp med metadata.

Kravet kräver vidare utveckling  för data 
utöver  den som ges genom 
datainsamlingsprocessen. 

Analyser skall vara upprepningsbara genom 
systemet.

Kräver att detaljerade metadata sparas om 
analyser. Kräver vidare utveckling.

Metadata om analyser bör lagras. Se föregående krav.
Geografiska metadata bör lagras för all data. Uppfylls genom gjorda tillägg i 

Datafile_Parameter tabellen.
Syftesbeskrivning och instruktioner för 
försök bör lagras associerat med data.

Uppfylls genom att dessa kan lagras som 
separata datafiler tillsammans med associerat 
data.

Mjukvarans utforming
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Baskrav
Mjukvaran skall kunna användas i 
existerande IT-miljö. 

Det föreligger inga hinder för att integrera 
ICAT i existerande miljö och uppfylls 
därmed.

Icke funktionella krav

Användarvänlighet
Systemet bör kunna användas utan 
utbildning.

Uppfylls genom att ICAT har ett intutivt 
utformat webbgränssnitt och kräver inga 
expertkunskaper för att kunna användas.

Mjukvaran bör använda befintliga 
autentiseringsfunktioner.

Uppfylls genom stöd för Active Directory 
(AD).

Utvärdering
Databasdesignen bör kunna utvärderas efter 
Fidels kriterier för rigorös design.

Ej uppfyllt då verklig användning ej skett. 

Tillförlitlighet och återkoppling
Data bör säkerhetskopieras eller genom 
redundans försäkra att data är permanenta.

Ej uppfyllt av programvaran.

Prestanda
Inga krav existerar. Uppfylls då inga prestandaproblem kunnat 

identifieras.

Dokumentation
Mjukvaran bör vara försedd med 
introduktionsmaterial och en fullständig 
presentation av mjukvarans funktionalitet.

Anses ej uppfyllt då visst utbildningsmaterial 
existerar men behöver situationsanpassas för 
användningen hos VTI.
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8 Slutsatser
Resultatet i denna rapport syftar till att klargöra hur VTI ska kunna införa ett system för 
lagring av forskningsdata. Först tas valet av en existerande lösning upp, därefter 
metadatastandarder, modell, metadata och rättigheter, för att slutligen behandla uppfyllandet 
av rapportens syfte, framgångsfaktorer och systemets framtida utveckling.

8.1 Val av en existerande lösning

Att välja ICAT som bas för den fortsatta utvecklingen ger ett system som går att konfigurera 
så att mycket av datainsamlingen kan automatiseras, även sådan som inte härrör från tekniska 
system. Det finns en ofrånkomlig kostnad för system som bygger på integration av flera typer 
av system. I detta fallet anser jag att ICAT ger den mest flexibla lösningen på problemet.

Alternativet skulle vara att bygga ett databassystem från grunden eller välja en annan väg för 
datalagring som ett filsystem. Den förstnämnda skulle innefatta en stor kostnad, då det rör sig 
om att utveckla ett enligt åsikt, stort och komplicerat system. Det sistnämnda skulle ge 
utmaningar i att katalogisera, lagra och använda data för nya tillämpningar, som visualisering, 
genom att all data ligger i filer.

.

8.2 Metadatastandarder och modell

Då värdet av insamlade metadata är beroende av mängden insamlad data är de mest extensiva 
versionerna av DDI och Dublin Core samt ISO 19115 att föredra. ISO 19115 är inte 
implementerad i ICAT. Det är inte heller implementerat i den modifierade modellen.

Den modifiering av databasmodellen som har utförts ger en utgångspunkt för praktisk 
användande av ICAT för VTIs ändamål men kommer alltid att vara ett minimalt subset av 
VTIs behov. 

8.3 Metadata och rättigheter

Det finns idag inga färdiga processer för hur metadata ska samlas in. Detta är en förutsättning 
för tydligt ansvar kring metadatainsamlingen. Det finns ett tydligt behov av att klassificera 
och bestämma vilka metadata som krävs för att systemet ska få en praktisk nytta. Detta togs 
även upp som den viktigaste delen i utformningen av systemet, under 
fokusgruppsdiskussionerna. 

Därefter finns det vidare problemet med thesaurus och datakatalog samt säkerhetsaspekter 
som inte är löst. Thesaurus och Datakatalog måste klassificeras och bestämmas med hänsyn 
till varje enskilt tekniskt system. För säkerhetsaspekterna finns ett implementerat stöd för en 
Active Directory lösning som skulle ge tillfredsställande säkerhet genom att åtkomst av data 
skulle begränsas genom restriktioner på användarnivå. 
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8.4 Uppfyllande av rapportens syfte

I och med fallstudiens datainsamling och arbetet med att framställa en funktionell instans av 
ICAT anses syftet vara uppfyllt. Sammanställningen av VTI:s datakällor svarar både upp mot 
frågeställningen om vilka data som ingår i VTIs forskning samt det manuella sätt som 
insamlingen går till på. Fokusgrupperna besvarade tydligt frågan om hur datainsamlingen bör 
gå till, automatiserat eller i andra hand, genom uppladdning genom ett webbgränssnitt. En 
databashanterare, PostgreSQL är föreslagen för vidare användning. 

8.5 Framgångsfaktorer och systemets utveckling 

Under fokusgruppsdiskussionerna framhölls farhågor för att systemet skulle försvåras av 
naturlig personalomsättning bland de som utvecklar den. För att motverka detta krävs att 
utvecklingen dokumenteras nogsamt.

Systemet kräver minst två gränssnitt mot databasen. Ett för sökning samt ett för inmatning av
data. Import av externa data bör utredas för att minimera arbetet för den enskilde forskaren. 

Då den medföljande databasmotorn i ICAT genom sina tidigare nämnda begränsningar inte 
kan möta VTIs lagringsbehov måste den ersättas. Enligt utförd analys är PostgreSQL det 
naturliga valet men innan beslutet tas bör förutsättningarna för drift, säkerhetskopiering samt 
återställning utredas.

Kravspecifikationen är inte komplett utan tar enbart upp de krav som framkommit ur 
fokusgruppernas diskussioner. Således bör den ses som ett första utkast och bör uppdateras i 
takt med vidare utredningar.

Då det saknas både relevanta thesaurus och datakatalog för ICAT föreslår jag att Nesstar, 
Maderia, Cessda och The Dataverse Network Project utvärderas ytterligare och att all 
information som kan inhämtas om thesaurus och datakatalog inhämtas. Detta kan komma att 
kräva resurser för att få tillgång till demonstrationer och dokumentation.
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9 Utvärdering

Arbetet gick åt till att bilda en uppfattning om ämnet, därefter möjliga tekniker, möjliga 
produkter och kompletterande informationsinsamling. Utöver detta lades två hela 
arbetsveckor på att installera och felsöka ICAT. Ansatsen till arbetet var holistiskt, med syftet 
att kunna ge en bild av både behoven och problemens storlek och mängd.

Alternativet till detta hade varit att antingen fokusera på ett delsystem för att kunna 
demonstrera nyttan med ett lagringssystem eller att fokusera på att fastlägga en 
metadatamodell på djupet.

En implementation hade gett vinster i fallet för den enskilda berörda utrustningen eller 
forskningen. Det skulle däremot vara kontraproduktivt ur perspektivet att data ska kunna 
jämföras med annan data och att metadata därmed bör vara konsekvent mellan all lagrad data. 
I sämsta fallet skulle en implementation vid senare tillfälle behöva göras om för att kunna 
interagera med senare vald mjukvara och metadatamodell.

Att fastställa en metadatamodell skulle innebära ett omfattande utredningsarbete, vilket inte 
skulle låta sig göras inom utsatta tidsramar. 

Således ser jag upplägget av arbetet som rimligt. Flera gånger under arbetets gång avvek 
arbetet från tidigare överenskommet upplägg som en följd av inhämtad kunskap om 
problematiken med att lagra data. I backspegeln ser jag det som högst befogat. 

En parameter som hade kunnat förändra arbetet hade varit om det funnits en större öppenhet 
kring att dela med sig av rådata publikt. Det hade möjliggjort en mer djuplodande och därmed 
mer spännande utvärdering av fler utav systemen för datalagring.

Som med så många andra rapporter har informationssökningen varit det mest frustrerande 
momentet. Ett ofrånkomligt faktum som jag hoppas att denna rapport underlättar för de 
framtida studenter som kommer vara involverade i arbetet med VTIs datalagring.  
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