
  

Verktygslåda SB Skog

Nicklas Avén

Dagtid

● Jobbar på SB Skog I Norge
● Jobbar framförallt med logistik kring export på båt

Kvällar och helger (utan inbördes ordning)

● Utvecklare PostGIS
● Litet jordbruk (5 tackor och 6 lamm för tillfället)
● Familj

Målsättning

● Att få jobba med PostGIS och open sourceutveckling på dagtid
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SB Skog

● Köper och säljer virke

● Omsätter ca 800000 m3 per år

● Säljer framförallt sågtimmer till nationella sågverk (Moelven och Bergene Holm)

● Det finns för litet behov av massaved I Norge så 
mycket går på export. En stor del till Stora Enso (tåg till Gruvön och Skoghall)
och en ökande del på export med båt
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Skogdata

I Norge hanteras det mesta av skogliga data av Skogdata AS

Motsvarande roll I Sverige är SDC
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Datahanteringen

● En virkesköpare registrerar ett kontrakt med en skogsägare. 
Priserna på varje sortiment registreras också

● Jag eller min kollega kopplar ihop varje sortiment I det kontraktet me salgskontrakt
tex mot Stora Enso

● När det sedan kommer ut vikre till vägkant så registreras det in I systemet.

● Så kan transporten kopplas upp. En transportör får I uppdrag att köra
virket till tex hamnen eller någon industritomt

● Så mäts vikret in av Norsk Virkesmåling. 
Deras siffror går också in I Skogdatas system

● Tillslut så görs en prisberäkning och pengarna betalas ut till skogsägaren
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Lite om situationen med båtexport 

● Skogdata håller på att förnya sina system. 
Grundsystemet de har idag är från mitten av -90 talet. 
Det är väldigt stabilt, men oflexibelt 

● Om jag skall byta köpare på ett parti virke som tex var tänkt till Stora Enso 
men som vi behöver för att fyla en båt så behöver jag logga mig in I 3 olika system.

● Det nyaste systemet (sjösatt för 2 år sedan)
är det överlägset trögaste och mest tungjobbade av dem alla.

● Båtexport kräver betydligt mer precision än att leverra till industritomt
När båten kommer skall lasten finnas på plats
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Behov av att se på data från flera sidor 

● Vem äger det data som Skogdata förvaltar?
Jag tror att alla är överens om att det är SB Skog som äger de data vi har genererat.

● Går det att få ut data för att se på det på ett mer flexibelt sätt?
Inte I så som det är tänkt. 
Men den förnyade versionen av Skogdatas system är bygd 
för att lättare bygga egna system för attkomplettera Skogdatas egna

● Men idag då ??? Vad göra??? 
Det nya systemet från Skogdata kommer inte förän om ett drygt år 
och båtarna går hela tiden.
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SAP BO 

Det är till för att kunna sammanställa data och göra avencerade rapporter

Fördelar 

● Kan göra rapporter 
utan någon kodning

● “flexibelt”

Nackdelar 

● Väldigt trögt

● Antagligen dyrt

● “Black Box”. Du ser inte 
vad somhänder. Väldigt svårt att vara 
trygg på resultatet
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“Mitt system”

BO
Schemalagda rapporter
På så “råa” data som möjligt
 

Linode Server
Reagerar på inkommande csv-fil
via ftp. Läser in filen I en PostgreSQL-databas
I London
 

Då har jag helt plötsligt kontroll på data :-)
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Om LondonServern 

● En Xen-virtualiserad Debian-server hos Linode

● 2 GB I ram

● 2 CPU-kärnor

● 48 Gb ssd-diskar

● 250 Mbit nätverk ut

● Kostnad 25$ I månaden inklusive backupfunktionalitet

● Inga licenskostnade. Bara open source-program
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Mer om LondonServern
 

● Operativsystem: Debian Wheezy

● Databas: PostgreSQL 9.3
PostGIS trunk (kommande 2.2)

● Webserver: Lighttpd
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“Mitt system”

BO
Schemalagda rapporter
På så “råa” data som möjligt
 

Linode Server
Reagerar på inkommande csv-fil
via ftp. Läser in filen I en PostgreSQL-databas
I London
 

Då har jag helt plötsligt kontroll på data :-)
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Lite skärmdumpar om det skulle bli problem 
Med livevisning
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Så har det dykt upp lite andra behov:

● Beräkna hur långt från tex en hamn man kommer 
om man kör tex 50 km
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Vi har också ett projekt som heter SB Logg. 
Det är en fältapplikation gjord för Ipad med Esri-teknologi 

Jag är inte så inblandad I det, men ...

Vi har behov av att kunna knyta ihop fältappliationens
Objekt med kontrakten vi har I Skogdata-systemen
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Fältapplikationen vet var avverkningen är.

Skogdatasystemen (som jag tar ut data från) 
vet var vältplatserna är

Det behövs att man manuellt rpeciserar vilken 
Avverkning som hör till vilken vältplats.
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WITH p as 
(

SELECT 
ST_Transform(ST_Setsrid(ST_Point($1,$2),$3),32633) geom

) 
SELECT 

k.kontrakt, 
k.levnr, 
k.levnavn, 
avd, 
ST_AsGeoJSON(ST_Transform(k.geom,$4),5),
ST_Distance(k.geom, p.geom) dist 

FROM 
virke.kontrakt k 

INNER JOIN 
p 

on  ST_Dwithin(k.geom, p.geom,20000) 
ORDER BY dist 
LIMIT 15;

 

Testa hur det fungerar

Validera resultatet

http://logistikk.sbskog.org/kontrakt/?x=11.70418&y=60.87432&srid_in=4326&srid_ut=4326
http://geojsonlint.com/
http://geojsonlint.com/
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Testa höjd på en av våra åkrar

SELECT row_to_json(the_row) 
FROM
(

SELECT 
round((stats).mean) medel, 
round((stats).min) min,
round((stats).max) max, 
round(area::numeric, 2) areal  

FROM 
(

SELECT 
ST_SummaryStatsAgg(ST_Clip(rast, geom,true),1,true) stats,
max(st_area(poly.geom)) area 

FROM
(

SELECT 
st_transform(st_geomfromtext($1::text,$2),32633) geom)poly, 
hojd

WHERE 
ST_Intersects(poly.geom,hojd.rast)

) s 
) the_row;

http://logistikk.sbskog.org/hojd/?typ=polygon&srid_in=32633&geom=POLYGON((327250%206726222,327243%206726269,327234%206726311,327203%206726324,327187%206726330,327174%206726371,327209%206726421,327250%206726461,327294%206726485,327325%206726481,327345%206726473,327365%206726470,327355%206726436,327314%206726441,327294%206726412,327293%206726374,327307%206726327,327291%206726251,327296%206726242,327250%206726222))
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