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FÖRORD

Detta notat innehåller den ursprungliga projektplanen till projektetet "Expertsys-

tem för Ökad trafiksäkerhet". Främsta anledningen till att i efterhand ge ut den i

Notat-fcrm och därmed registrera den, är att den finns refererad i flera efterfölj-

ande skrifter. I dessa anges den som "opublicerad promemoria, 1991-12-06".
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1 INLEDNING

Under hösten 1991 gav Trañksäkerhetsverket (TSV) i uppdrag åt statens väg- och

trañkinstitut1 (VTI) att utarbeta en projektplan för ett uppdrag rörande utveckling

av ett expertsystem, som skall användas inom området "Samordnat lokalt trafik-

säkerhetsarbete". Dvs ett stöd för trañksäkerhetsarbete enligt de principer som

utvecklats inom "Säkrare trafik i vår kommun" (SÄTIK).

 

1 Institutet bytte namn i juli 1993 och heter nu statens väg- och transponforskningsinstitut.
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2 MÅL

Ett långsiktigt mål för ansträngningarna är finna lämpligt datorstöd för lokal tra-

ñkplanering och trañksäkerhetsarbete, som kompletterar både det material som

används idag och det som tas fram inom ramen för arbetet med SÄTIK (program,

handböcker, kurser mm).

I det kortare perspektiv som ryms inom projektplanen är avsikten att undersöka i

vilken mån tekniker förknippade med kunskapsbaserade expertsystem direkt kan

stödja tillämpningen av SÄTIK. En del av detta är ett demonstrationssystem, som

konstrueras i samråd med erfarna trañksäkerhetsansvariga. Därigenom fås en

bättre uppfattning både om teknikens möjligheter och dess nytta i det praktiska ar-

betet.
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3 UPPDRAGETS OMFATTNING

TSV Önskar att arbetet till att börja med inriktas på den del av säkerhetsarbetet

som syftar till att beskriva problembilden. VTI uppfattar detta som den del i det

kommunala trañksäkerhetsarbetet där man ställer en diagnos vad avser kommu-

nens trañksäkerhetsproblem.

Vidare vill man att förstudien inriktas mot några tillämpningar som rör den fas av

trañksäkerhetsarbetet då olika åtgärder skall genomföras. VTI uppfattar detta så

att man skall demonstrera hur några av deproblem som identifieras i trafiksäker-

hetsdiagnosen kan ges ett datorstöd vid val av åtgärder och vid utvärderingen av

vidtagna åtgärder.
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4 FÖRANKRING Hos KOMMUNER

En förutsättning för att arbetet skall ha framgång på längre sikt är att projektet är

väl förankrat såväl bland initiativtagarna till SÄTIK som bland kommande av-

nämare. För att försäkra sig om att systemet anpassas till de tänkta avnämarna

föreslås att en representant för kommunförbundet och/eller en eller två trañktek-

niker från försökskommunema som ingår i SÄTIK-projektet närmare följer ar-

betets gång genom att delta i en arbetsgrupp tillsammans med deltagare från VTI

och Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid Linköpings Tekniska Högskola

(LiTH).

För att stödja projektet när det gäller utformning av den slutliga projektplanen och

utvärdering av resultatet föreslås inrättandet av en särskild referensgrupp. Den bör

bestå av representanter för några av de myndigheter/organisationer som ingår i

trañksäkerhetsrådet och därmed står bakom SÄTIK-projektet - förslagsvis TSV,

Svenska Kommunförbundet, NTF, Landstingsförbundet och Boverket.
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5 HUVUDMOMENT UNDER GENOMFÖRANDET

VTI planerar att genomföra projektet i samarbete med IDA vid Linköpings Uni-

versitet. VTI och IDA har i sina diskussioner sett det som väsentligt att inom

ramen för detta första projekt praktiskt demonstrera hur ett datorstöd kan se ut.

Ett seriöst demonstrationssystem för båda de delar som TSV skisserat bedöms

dock ej som möjligt inom den givna kostnadsramen. I stället föreslås två alterna-

tiva uppläggningar, vilka båda som en central del innehåller konstruktionen av ett

demonstrationssystem. Avsikten är att man i båda fallen skall sträva efter att kon-

struera systemen så att man kan bygga på det nedlagda arbetet vid konstruktionen

av en faltprototyp som vi ser som nästa led i utvecklingsarbetet.

Det ena alternativet är att inledningsvis koncentrera arbetet på enbart den del som

skall stödja arbetet med att diagnostisera trañksäkerhetssituationen. Ett sådant sys-

tem bör inriktas mot såväl metod för datainsamling som trañksäkerhetsanalys och

presentation av den gjorda diagnosen. Även om denna fas av projektet inte kan

leda till ett färdigt datorstöd för diagnosarbetet, så bör de flesta av de aspekter som

berör säkerhetsdiagnosen kunna belysas.

Det andra alternativet är att bygga stödet enbart som ett skal för samtliga steg i

säkerhetsarbetet där stödet för datainsamling och analys endast antyds medan pre-

sentationsdelen utvecklas mer liksom stödet för ett av de problem som tas som

exempel.

 

[

            

 

Alt. 2

Figur 1 Två alternativ till demonstrationssystemets inriktning.
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Om vi för enkelhetens skull tänker oss de olika stegen i SÄTIK som rektanglarna i

bilden ovan, så skulle alternativ 1 kunna åskådliggöras som utsnittet i högersidan

och alternativ 2 som det som täcker fler steg (för ett "problem).

Oavsett vilket alternativ man väljer så bedöms arbetet bestå av tre huvudmoment:

0 En trañksäkerhetsorienterad problemanalys där en beskrivning görs av den

trafikinformation som skall hanteras och den typ av beslut som skall fattas.

VTI föreslås bli huvudansvarig för denna del.

0 En datortekniskt orienterad problemanalys där förutsättningarna för att ge ett

kunskapsbaserat datorstöd inom det aktuella området belyses. IDA föreslås

bli huvudansvarig för denna del.

0 Konstruktion av ett demonstrationssystem som bör utgöra början till en

kommande faltprototyp. IDA föreslås bli huvudansvarig för denna del.

Lämpligen inleder man arbetet med de två problemanalyserna.

Valet mellan de två föreslagna alternativen till demonstrationssystem, kan bäst

göras -i samråd med TSV - sedan problemanalysen påbörjats.

Avsikten är att VTI tillsammans med de kommunala representanterna i arbets-

gruppen ska bistå IDA med den kunskap om trañksäkerhetsarbete som är nödvän-

dig under arbetet med de två senare momenten.

VTI NOTAT 22-93



6 DEMONSTRATIONSSYSTEMET

Utveckling av ett datorbaserat kunskapssystem som stöd för samordnat lokalt

trañksäkerhetsarbete, får på sikt förutsättas omfatta såväl s.k. expertsystemfunk-

tioner för aktivt stöd vid problemlösning och beslutsfattande, som olika typer av

beräkningsorienterade analyshjälpmedel och informationsförsörjning av databas-

karaktär.

Expertsystemfunktioner kan - mycket förenklat- sägas innebära att man försöker

representera sådan kunskap som är svår att uttrycka algoritmiskt, på ett sätt som

gör att den logiskt kan bearbetas i dator. Ofta rör det sig om det som populärt

brukar kallas "tyst kunskap", dvs sådan kunskap eller erfarenhet som är svår att

verbalisera på ett systematiskt sätt.

Utmärkande för kunskapssystem eller expertsystem är vidare att den lagrade kun-

skapen lätt (åtminstone i jämförelse med traditionella datorsystem) kan inspekte-

ras. Användaren kan ställa frågan -Varför? till datorsystemet och då få ta del av

den lagrade kunskap, de regler som medfört ett tidigare svar eller resultat.

För ett inledande projektarbete inom området bedömer vi det vara väsentligt att ut-

redning av möjliga expertsystemfunktioner får spela en central roll. Kartläggning

av behov av informationsstöd och beräknings- och analyshjälpmedel kommer då

som en naturlig sidoeffekt.

Som nämnts är målet att i projektets första fas (våren 1992) ta fram ett demonstra-

tionssystem inom ett centralt valt område för lokal trañksäkerhetsplanering. Av-

sikten med ett sådant system är inte bara, eller ens främst, att ge möjligheter till en

konkret och begriplig illustration av teknikens möjligheter och begränsning, utan

fastmer att fungera som katalysator för problemanalysema.

Själva arbetet med att kartlägga och samla in relevant kunskap som kan aktiveras i

ett expertsystem kan förväntas ha ett stort egenvärde, men är självklart mycket

värdefullt för ett eventuellt fortsatt projekt. Det framtagna demonstrationssystemet

kommer i sin första version att ha starkt begränsad tillämpbarhet, men avsikten är

också att det ska kunna utgöra grundstenen i ett fortsatt arbete.
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Vår preliminära bedömning är att det i SÄTIK framför allt är faserna orsaksanalys

och åtgärdsanalys som är mest lämpliga för behandling med KBS-teknik?

I praktiken kommer man i ett demonstrationssystem att tvingas begränsa sig till

någon enstaka typ av problemställning, t.ex. trañksäkerhetsanalys av tätorts-

korsningar eller dylikt.

Huvudinriktningen kan tänkas vara mot

- stöd för planering av analysarbetet, dvs rådgivning för val av exempelvis

vilka undersökningar och studier som behöver göras som underlag för val av

åtgärder och planlösningar.

- stöd för analys av tillgängliga data med sikte på att diagnosticera befintliga

eller förutsebara problem.

0 stöd för val av åtgärder, givet att problembilden är analyserad och diagnosen

ställd.

Det är förmodligen rationellt och effektivt att i demonstrationssystemet täcka as-

pekter av samtliga dessa tre moment, snarare än att i första skedet sikta på exem-

pelvis ett system som täcker ett brett spektrum av problembilder i trafiksäkerhets-

arbetet. Förmodligen tvingas man också ta ställning till var tyngdpunkten ska

läggas i demonstrationssystemet, nämligen på diagnosfasen eller på åtgärdsfasen.

En nödvändig förutsättning för genomförande av ett systemrealiseringsprojekt är

tillgång till expertmedverkan vid kunskapsinsamlingen. Detta gäller i viss mån

representanter för slutanvändare som bör medverka med kunskap om vilka

problemställningar man i praktiken konfronteras med i det lokala trafiksäkerhets-

arbetet, men framför allt expertis på den typ av analys och åtgärdsval som

systemet avser understödja. Vi förutsätter att denna kunskap endast i begränsad

omfattning redan finns dokumenterad i en form som lätt kan förmedlas till andra

(handböcker, tekniska rapporter, dataprogram, etc.)

Vår bedömning är att ett meningsfullt, om än begränsat, demonstrationssystem

kan tas fram med en arbetsinsats av cirka 6 månader för en doktorand med hand-

ledningsstöd omfattande totalt cirka 2 månader. Detta skulle kunna rymmas inom

 

2 KBS = kunskapsbaserade systern ("expertsystem)
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den föreslagna projektbudgeten. Ett komplement- eller eventuellt ett tillägg - kan

vara att utnyttja en professionell konsult för delar av arbetet eller för ytterligare ut-

veckling. Detta arbete bör då vara väl specificerat.

Även om inga driftskrav ställs på demonstrationssystemet förutsätts ändå att det

realiseras i en teknisk miljö och med en struktur som medger en successiv vidare-

utveckling till en fältprototyp för driftstest i ett fortsatt projekt.
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KOSTNADER OCH TIDPLAN

Kostnaderna beräknas, oavsett vilket av detvå skisserade alternativen som man

väljer ligga kring 500 tkr fördelade på ungefär lika delar på IDA respektive VTI.

Om den tilltänkta professionella konsultñrman ska anlitas för ytterligare utveck-

ling/förfining redan under våren - vilket ökar möjligheterna att utnyttja det ned-

lagda arbetet i en framtida fältprototyp - så måste budgeten ökas med ytterligare

ett par hundra tusen kronor.

Tidplan

Dec 91:

Jan 92:

Feb 92:

Mar 92-

Apr 92:

Maj 92:

Jun 92.

Projektplanen utformas slutgiltigt.

Synpunkter från referensgruppen.

Preliminära kontakter med pilotkommunema inom SÄTIK.

VTI och ev. IDA deltar i konferensen för pilotkommunema

De utsedda två pilotkommunemas representanter deltar i arbets-

gruppens möte i vecka 2.

Förberedelser för problemanalysema och för arbetet med demonstra-

tionssystemet

Problemanalyserna når en sådan punkt att demonstrationssystemets in-

riktning och omfattning kan bestämmas - i samråd med TSV - senast

i mitten av månaden.

Beslut fattas om utvidgning/förñning med hjälp av konsult.

Fördjupade problemanalyser.

Utveckling av demosystem.

Grovkoncept som beskriver problemanalysema.

Preliminär version av demosystemet

Rapportering av arbetsläget till TSV.

Slutkoncept. Förfining av demonstrationssystemet.
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8 TÄNKBAR FORTSÄTTNING

Med utgångspunkt från resultatet av den här skisserade studien bör det vara möj-

ligt att fatta beslut rörande en fåltprototyp som skulle innebära ett mer heltäckande

stöd för det kommunala trañksäkerhetsarbetet. En mycket grov uppskattning av

den tid och de kostnader ett sådant utvecklingsarbete skulle medföra visar att det

skulle röra sig om minst 1500-2000 tkr utspritt Över 2 - 3 år.
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