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Sammanfattning
Teknik för att platsbestämma ett objekt eller enhet i en inomhusmiljö har många
användbarhetsområden. På SPVs IT avdelning arbetar personalen i en dynamisk
miljö där varje individ själv får välja en arbetszon.  Personalen vill på ett enkelt 
sätt kunna uppdatera sitt interna kommunikationssystem med sin nuvarande 
zon. Detta projekt har fokuserat på att utveckla ett system för platsbestämning 
inomhus till SPV. Projektet startade med att analysera vilken teknik som var 
bäst lämplig för användning i SPVs lokaler. Med hänsyn till precision och att 
tekniken kunde utnyttja redan existerande utrustning valdes Wi-Fi 
fingerprinting. Wi-Fi fingerprinting består av en offline och online fas. I offline 
fasen mäts signalstyrkan hos synliga accesspunkter för förutbestämda punkter 
inomhus, och lagras därefter på ett lämpligt sätt. I online fasen använder sig 
metoden av mätdata från tidigare mätpunkter för att jämföra med ett uppmätt 
värde på nuvarande position. För att bestämma en plats jämför metoden 
avståndet mellan nuvarande punkt och de tidigare mätpunkterna, därefter 
sorteras dessa efter minsta avstånd. I detta projekt används algoritmerna fuzzy 
K-Nearest Neighbor och K-Nearest Neighbor för att hitta den bästa punkten 
från dessa värden. Den Android applikation som designades för detta syfte har 
också en funktion där den senaste positionsrapporteringen som skett inom 30 
minuter kan visas i en lista. Applikationen hämtar detta resultat från en server 
som håller reda på aktuella positioner. I mätningar för precision visar 
applikationen en positionssäkerhet på 1,79 meter vid öppna ytor men visar på 
en sämre precision närmare väggarna på huset. Från servern kan även en 
enskild persons zon hämtas. Denna zon kan hämtas från servern av de 
anställdas PC för att uppdatera dess aktuella plats i chattprogrammet Lync. 
Detta görs av en installerad klient på dess PC.

Nyckelord: Inomhus positionering, Wi-Fi, fingerprinting, Java, C#, Android
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Abstract
Technology for indoor positioning of an object or a unit has many uses. At SPV 
the employees at the IT department works in a dynamic environment where the 
employees themselves can choose their own working station. They want to 
easily be able to update their internal communication system with their current 
zone. This project has focused on implementing a system for SPV with indoor 
positioning. The project started with analyzing what technology that was most 
suitable for SPVs office environment. With regards to the precision and that the 
technology could utilize already present resources Wi-FI fingerprinting was 
chosen. This method consist of an offline and online phase. In the offline phase 
the signal strength is measured for each access point at a set number of 
measurement points. In the online phase the method uses an algorithm to 
compute the distance from a current measurement to the measurement points 
from the offline phase, these are then sorted by shortest distance. To determine 
the coordinates and zone of the measured point the K-Nearest Neighbor 
algorithm is used. The Android application that was designed for this purpose 
also has a function to display all position reports of the employees that chose to 
participate, that has occurred in the last 30 minutes. The application fetches the 
this result from a server that manages all current positions. Measurements that 
have been done to verify the results show a precision of mean 1.79 meters and a
decrease in precision near the walls and corners of the house. The zone that is 
reported to the server can then be fetched by an application on the employees 
PCs and then update Lync with the information.

Keywords: Indoor positioning, Wi-Fi, Fingerprinting, Java, C#, Android
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

SPV Statens Tjänstepensionsverk.

GPS Global Positioning System

K-NN K-Nearest Neighbor. Maskinlärnings algoritm för 
klassificering av nya medlemmar i ett set.

AoA Angle of arrival. Vinkeln hos en ankommande signal.

ToA Time of arrival. Tid för en signal att nå mottagaren.

SHA Secure Hash Algorithm. Olika familjer av 
Hashfunktioner så som SHA-1, SHA-2 och SHA-3.

WAAS Wide Area Augmentation System. Ett amerikanskt 
system för precisonsökning vid positionsbestämning 
via GPS.

EGNOS The European Geostationary Naigation Overlay 
Service. Ett europeiskt system för precisonsökning 
vid positionsbestämning via GPS.

SDK Software Development Kit

APK Android Applikation Package

Wi-Fi En teknik för lokal trådlös anslutning.

RSSI Received Signal Strength Indication

ART Android Runtime

DEX Dalvik Executable
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1 Introduktion / Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

På en av avdelningarna på SPV arbetar i nuläget personalen i en miljö där 
möjligheten att förflytta sig runt mellan arbetsplatser i byggnaden finns. På ett 
av planen i byggnaden är arbetsplatserna uppdelade i zoner. Dessa typer av 
zoner beskriver hur arbetsmiljön och regler kring ljudnivån är upplagd.

Den första av de tre olika zonerna är en aktiv zon där personalen får prata med 
varandra och ljudnivån kan vara högre än i andra zoner. Denna zon är lämplig  
för personer som inte störs av att andra pratar eller diskuterar närheten. En 
annan av de zoner som finns i byggnaden är den lugna zonen. I den lugna zonen
uppmanas personalen att hålla en lägre ljudnivå så att koncentrationen kan 
förbättras hos de som sitter där. Den tredje och sista zonen är den tysta zonen. 
Här uppmanas de som befinner sig i zonen att vara tysta för att arbetsuppgifter 
som kräver hög koncentrationsnivå skall kunna utföras utan störningar.

På grund av att personalen kan röra sig fritt i byggnaden uppkommer ett 
problem med att veta vart den eftersökte medarbetaren befinner sig. Även en 
person som har en arbetsplats den vanligtvis sitter på kan en dag ha valt att sitta 
i en annan zon för att få ner ljudnivån eller för att prata ihop sig med en 
projektgrupp. 

1

Figur 1: Ett av planlösningarna i SPVs lokaler. Denna bild visar färger för de tre zoner
som finns på våningen.
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När en chef eller anställd försöker hitta en medarbetare i lokalerna på SPV för 
att till exempel prata lite snabbt med denna person så kan det vara svårt att 
lokalisera hen. I nuläget använder SPV programmet Lync från Microsoft för att 
snabbt kommunicera med varandra. I detta program kan användaren skriva in 
sin zon och de andra medarbetarna kan se den. Eftersom varje person måste 
skriva in positionen manuellt så skapar det ett problem med den mänskliga 
faktorn där personen kan glömma att uppdatera eller att den helt enkelt inte 
uppdaterat alls.

Detta gör att ett automatiskt system där användaren behöver interagera med 
platsrapporteringen så lite som möjligt skulle vara att föredra. Alla 
platsbestämningslösningar och tekniker kan dock inte användas eftersom 
integriteten hos varje användare måste betraktas och eftersom SPV har en stor 
organisation och är en myndighet så måste vissa säkerhetsföreskrifter följas.

1.2 Övergripande syfte
Projektets övergripande syfte är att jämföra olika tekniker för platsbestämning 
inomhus, detta skall göras för att hitta ett alternativ vilket passar SPVs lokaler. 
Tekniken skall användas i byggnaden för att bestämma en enhets plats.

1.3 Avgränsningar
Undersökningen avgränsar sig till en studie om vilken platsbestämning för 
inomhusmiljöer som passar bäst för SPV. Detta gör att de tekniker som kommer
att undersökas är de som är tekniskt möjliga i SPVs lokaler och det redan finns 
stöd för. Undersökningen begränsar sig till den policy som SPV tillämpar på 
arbetsplatsen.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Undersökningen har som mål att jämföra ett antal tekniker med varandra för att 
analysera vilken teknik som passar bäst vid inomhuspositionering i SPVs 
lokaler. Detta inkluderar Wi-Fi fingerprinting, Wi-Fi triangulering, RFID 
scanning, GPS-teknik och en mängd andra. De frågor som skall besvaras i 
resultatet är följande:

Vilken teknik är bäst för precision för platsbestämningen? Detta skall verifieras 
med data från tidigare studier i jämförelse med kontorslandskapet.

Vilken teknik passar bäst enligt de etiska skyldigheterna mot enskilda 
individer? Detta skall undersökas med hjälp av studier om integritet.

När vi har beslutat om den teknik som skall användas så skall en fungerande 
prototyp utvecklas vilket kan bestämma sin zon på arbetsplatsen och rapportera 
den till en server. Serverns uppgift är att sammanställa positionen och 
rapportera den på ett sådant sätt att personalen kan ta del av informationen. 
Frågorna som följer utav dessa uppgifter är:

2
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Hur skall enheten bestämma sin plats? Detta skall bestämmas med hjälp utav 
analys från tidigare undersökningar och deras resultat i mätningar från verkliga 
situationer.

Hur skall informationen lagras och representeras? Detta kan verifieras och 
bestämmas med hjälp av tidigare akademiska undersökningar.

Vilken information skall skickas till servern? Detta skall bestämmas utifrån den 
information och data vi kommer att samla in. Denna data går hand i hand med 
den metod vi valt att använda.

Vilken information skall visas för personalen? Med hjälp av integritetsstudien 
och ett användbarhetstest skall detta analyseras och beslutas om.

Hur kan den information som skickas värna om den personliga integriteten? 
Detta kan undersökas med hjälp av tidigare akademiska studier inom ämnet. 
Sveriges lag skall undersökas för att se vilka regler som gäller.

Kan informationen integreras med det redan fungerande systemet ”Lync”? Med 
hjälp av säkerhets ansvariga på SPV och Microsofts APIer så kan detta 
verifieras.

Om inte Lync kan användas, hur skall då informationen visas för personalen? 
Detta skall granskas enligt behov på arbetsplatsen samt användbarhetstestet.

1.5 Översikt
Kapitel 1 visar bakgrund och mål med projektet. Kapitel 2 presenterar den teori 
som ligger till grund för projektet samt den information som läsaren bör känna 
till innan rapporten läses. Kapitel 3 redogör för de metoder och utrustning som 
använts i projektet. Kapitel 4 presenterar den konstruktion som har valts för 
systemets delar. Kapitel 5 visar resultatet för projektet och de mätningar som 
gjorts för platsbestämningen. I kapitel 6 diskuteras projektets uppnådda resultat.

1.6 Författarens bidrag
Detta projekt har haft många olika uppgifter där Christoffer Nyberg och 
Wilhelm Sahlin tillsammans har utfört dessa. Varje uppgift har haft en ansvarig 
person som ser till att uppgiften blir utförd. Båda författarna har tillsammans 
utfört alla uppgifter. Följande ansvarsområden delades upp i projektet:

Beslut om vilka tekniker som skall 
undersökas

Christoffer Nyberg

Undersökning av kontorsmiljön 
karta/planlösning

Wilhelm Sahlin

Bestämma hur mätdata skall lagras Wilhelm Sahlin
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Konstruera applikationen för 
mätningar

Wilhelm Sahlin

Beslut om vilka tekniker som ska 
användas

Wilhelm Sahlin

Inledande nätverksscanningar för test Wilhelm Sahlin

Utveckling av server/applikation Christoffer Nyberg

Nogranna positions scanningar Wilhelm Sahlin

Bestämma hur ett platsobjekts 
datastruktur skall se ut

Christoffer Nyberg

Bestämma hur informationen skall 
lagras format/databas

Christoffer Nyberg

Bestämma vilken information som 
skall skickas

Wilhelm Sahlin

Rapportera information till Lync(?) 
om inte implemmentera det i appen

Wilhelm Sahlin

Positioneringstester Wilhelm Sahlin

Arbeta med algoritmer för 
positionering

Christoffer Nyberg

Implementera positionsbestämning Christoffer Nyberg

Implementera algoritmer Christoffer Nyberg

Koppla applikationen till servern Christoffer Nyberg

Användbarhetstester Wilhelm Sahlin

Sammanställande av 
användbarhetstester

Wilhelm Sahlin
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Sammanställning av resultat Wilhelm Sahlin
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2 Teori
2.1 Android

Android  är  ett  operativsystem  utvecklat  av  Google  inc  och  är  framförallt
framtaget för användande i mobila enheter. Operativsystemets använder Linux
kärnan  och  användargränssnittet  främst  anpassat  för  användning  i
mobiltelefoner och surfplattor, där fokus ligger vid touch baserade interaktioner.

Applikationer, även kallat ”appar” utökar funktionaliteten hos enheterna. Dessa
applikationer  utvecklas  mot  Androids  SDK  (Software  Development  Kit).
Android SDK innehåller en mängd verktyg för utveckling samt de bibliotek
som används av applikationerna. När en applikation har utvecklats och skall
köras  på  en  enhet  så  installeras  denna via  en  .apk-fil  (Android  Applikation
Package), Google Play Store, eller andra externa applikations marknader. Den
körs  därefter  i  Android  Runtime  (ART),  detta  är  den  miljö  som exekverar
Dalvik Executable format och Dex bytekod specifikation.

2.1.1 Sensorer

Android  OS  har  möjlighet  att  använda  inbyggda  sensorer  för  mätning  av
rörelse,  orientering  och  andra  variabler.  Dessa  sensorer  och  mätningar  kan
användas i applikationer men kräver dock tillåtelse av användaren. Enheter som
har tillgång till Wi-Fi kan bland annat mäta signalstyrkan för den mottagna Wi-
Fi signalen i RSSI (Received Signal Strength Indication).

Andra sensorer i Android inkluderar:

• Rörelse sensorer - Dessa sensorer utnyttjar enhetens acceleration längs 3
axlar. Accelerometer är ett exempel på en sådan sensor.

• Miljö sensorer - Dessa sensorer mäter miljötillståndet vid enheten. Detta
kan inkludera lufttryck och luftfuktighet.

• Positions sensorer - Dessa sensorer mäter telefonens fysiska position.
Detta inkluderar rotations sensorer och magnetometrar. [14]

2.2 Java
Java är ett multiplattformsspråk som vars applikationer körs på en Java virtual
machine (JVM) på de enheter som används. Detta innebär att utvecklaren inte
behöver  skriva  program  specifikt  för  ett  operativsystem  utan  kan  använda
samma program till  en mängd olika enheter  och operativsystem. Java är ett
klassbaserat och objektorienterat språk och är också ett av det mest populära
språk  som används  idag.  Det  utvecklades  1995  av  James  Gosling  vid  Sun
Microsystems men har sedan dess köpts upp av Oracle Corporation.[16]
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2.3 Wi-Fi
Wi-Fi är en trådlös teknik som låter enheter ansluta via ett trådlöst nätverk. Wi-
Fi signaler använder 2,4 och 5 GHz frekvens. Många enheter använder Wi-Fi 
för att ansluta till ett LAN eller WAN, detta inkluderar mobiltelefoner, datorer, 
surfplattor och liknande utrustning. Signalen påverkas av miljön och attenuerar 
både p.g.a. andra Wi-Fi signaler och material som blockerar

2.4 Bluetooth
Bluetooth är en trådlös teknik för kommunikation mellan enheter. Två enheter
kan kopplas samman via så kallad Bluetooth parning. Tekniken är en global
standard vilket innebär att alla enheter med Bluetooth aktiverat kan ansluta till
varandra.

2.4.1 Räckvidd

Räckvidden hos  en bluetooth  sändare  varierar  beroende på applikation.  Den
grundläggande specifikationen för Bluetooth har dock en minimum räckvidd.

De klasser för radion hos en Bluetooth sändare är följande:

• Klass 1 – Räckvidd på upp till 1 meter.

• Klass 2 – Räckvidd på 10 meter.

• Klass 3 – Räckvidd på 100 meter.

Klass  2  sändare  används  vanligtvis  i  mobila  enheter  eller  liknande  system.
Sändare med klass 3 radio används primärt inom industrin.[12]

2.4.2 Positionering via Bluetooth

På grund av att en bluetooth sändare meddelar sin närvaro med ett broadcast
meddelande så kan signalstyrkan för signalen beräknas passivt utan anslutning.
Detta  möjliggör  positionsbestämning  med  samma metoder  som används  vid
Wi-Fi positionering. Se kapitel 2.6 för positionsbestämningsmetoder.[12]

2.5 RFID
Radio Frequency Identification (RFID) är en teknik för att identifiera en 
sändare via radiovågor. Eftersom RFID kan sända till enheter i närheten så kan 
dessa skannas automatiskt. Detta gör att tekniken är lämplig för att identifiera 
objekt eller personer.[10]

Vanligtvis används RFID i ”taggar” eller sändare som kan fästas på objekt. 
RFID taggen sänder sin information i en kort radie kring objektet och en läsare 
med möjlighet att ta emot radiovågor kan ta emot och behandla information 
från taggen.[10] RFID sändarna kan programmeras till att sända specifik 
information och ställas in så att information bara skickas vid specifika 
tidpunkter.

7
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2.5.1 Passiv RFID

Passiva RFID lösningar använder ingen strömkälla eller sändare. Dessa taggar
utnyttjar externa strömkällor så som signalen/radiovågorna hos en RFID läsare,
eller energin från solljus. Dessa sändare kostar därför mycket mindre än aktiva
sändare men förlorar i räckvidd. Passiva sändare kan uppnå en räckvidd mellan
några centimeter och upp till 9 meter.[11]

2.5.2 Aktiv RFID

Aktiva sändare kan själva sända sin signal utan att läsaren har aktiverat den.
Den har både en intern kraftkälla som t.ex. ett batteri och en inbyggd sändare.
Eftersom aktiva sändare kan sända med större effektivitet än en passiv tagg så
är signal räckvidden mycket större, upp till 100 meter.

Aktiva sändare används vanligtvis för att  spåra eller  identifiera större objekt
eftersom dessa  behöver  spåras  över  större  avstånd.  Ett  exempel  på  detta  är
containrar  vid  tullen  som  måste  spåras.  Aktiva  sändare  är  dock  dyrare  än
passiva eftersom de har fler komponenter än de passiva.[11]

2.6 Platsbestämning via trådlösa signaler
Trådlösa signaler som kan mätas av en enhet kan användas för att positionera en
enhet inomhus. Detta kan göras med en mängd olika metoder. De vanligaste
metoderna visas i figur 2.

2.6.1 Cell Identifikation

Cell  identifikation  använder  sig  av  en  enhets  anslutna  accesspunkt  för  att
bestämma vilken position användaren har inomhus. Eftersom en accesspunkt
kan ha en räckvidd på över 20 meter så är inte cell  identifikation en precis
metod.  En  karta  delas  upp  i  zoner  kring  alla  accesspunker.  Dessa  zoner
motsvarar var för sig en position.[9][35]

Krav  för  att  kunna  implementera  cell  identifikation  som  en
platsbestämningsmetod:

8

Figur 2: De vanligast förekommande metoder för platsbestämning inomhus.[35]
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• Den fysiskt närmaste sändare måste vara synlig.

• Alla  sändare  som ingår  i  systemet  måste  vara  registrerade  och  dess
fysiska position måste vara känd.

2.6.2 Angle of Arrival

Angle of arrival (AoA) är en metod för platsbestämning via riktningen hos en
mottagen signal. Med hjälp av riktningen hos signalen från olika accesspunkter
kan en position beräknas med hjälp av trigonometri. Detta innebär att minst 3
sändare måste vara synliga.[9][35] Se kapitel 2.4.5 för information.

Krav  för  att  kunna  implementera  angle  of  arrival  som  en
platsbestämningsmetod:

• Vinkeln  för  ankommande signal  skall  kunna  beräknas  samt  enhetens
nuvarande riktning måste kunna registreras.

• Sändarnas fysiska position måste vara kända för att  platsberäkningen
skall kunna utföras.

2.6.3 Time of Arrival

Vid time of arrival mäts den tid det tar för en signal att lämna en sändare tills att
den tas emot av en enhet. Denna tid används för att beräkna ett avstånd mellan
sändaren  och  enheten.  För  att  beräkna  avståndet  används  trilateration  eller
multi-trilateration. Trilateration är en metod för att beräkna skärningspunkten
hos tre cirklar. Radien och mittpunktens position måste vara kända hos de tre
cirklarna.

En fördel med denna metod är att den enda informationen som måste finnas
tillgänglig  innan  mätningen  görs  är  sändarnas  position.  Om  en  sändare
förflyttas måste detta dokumenteras och läggas till i metoden.[9][27][35]

Krav för att kunna implementera time of arrival som en platsbestämningsmetod:

• Tidpunkten då signalen sändes samt när den togs emot måste registreras
för att kunna beräkna tidsskillnaden.

• Sändarnas fysiska position måste vara kända för att  platsberäkningen
skall kunna utföras.

2.6.4 Location Fingerprinting

Location fingerprinting är en teknik för platsbestämning inomhus. Denna metod
består av en offline fas och en online fas. Under offline fasen mäts punkter ut 
inomhus där signalstyrkan för synliga accesspunkter lagras. Eftersom 
signalstyrkan kan variera mellan olika mätningar så mäts ett medelvärde ut med
standardvarians för att skapa ett statistiskt troligt värde för den platsen. När alla 
punkter har mätts ut, skapas en databas med registrerade punkter och dess 
koordinater. Denna databas används som en referens vid online fasen av 
platsbestämningen.
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Vid online fasen bestäms positionen för enheten med hjälp av att skanna efter 
accesspunker. När en position skannas kan koordinaterna bestämmas genom att 
jämföra värden för signalstyrkorna med den databas som mätts upp under 
offline fasen. För att mer precist resultat kan ett antal olika algoritmer användas.
Ett exempel på en sådan algoritm är K-Nearest Neighbor. Denna algoritm 
klassificerar en ny uppmätt punkt med hjälp av de K närmaste matchningarna i 
ett set av punkter.[20][22][24][23][35]

Krav för att kunna implementera location fingerprinting som en 
platsbestämningsmetod:

• Signalstyrkan för en trådlös sändare måste kunna mätas.

• En databas över en positions varierande signalstyrkor måste sättas upp.

2.6.5 Triangulering

Triangulering är en metod inom trigonometri och matematik för att bestämma
en position utifrån vinklarna från en utgångspunkt till två andra punkter. För att
denna  metod  skall  kunna  användas  så  måste  koordinater  för  de  två
referenspunkter som används vara kända. När vinkeln har bestämts för de två
referenspunkterna kan sinussatsen användas för att beräkna koordinaterna för
utgångspunkten.

När triangulering används som en platsbestämningsmetod måste en vinkel till
en punkt mätas. Detta kan göras med en trådlös signals ankommande vinkel.
Positionen  beräknas  därefter  med  en  triangulerings  algoritm.  För  att  kunna
använda triangulering via Wi-Fi eller andra signaler behövs en enhet som kan
mäta vinkeln hos en ankommande signal.[9][26][25]

2.6.6 Tidigare studier och existerande produkter

Ett stort antal studier har gjorts inom området inomhus positionering. I dessa
studier har olika metoder använts beroende på under vilka år studien har gjorts
och  hur  omfattande  studien  har  varit.  Metoder  så  som  Cell-ID  används
vanligtvis  i undersökningar där tekniken jämförs med modernare metoder så
som triangulering och fingerprinting då metoden kan betraktas som ett sämre
alternativ när precision är en faktor.

I produkter och lösningar där triangulering används tillämpas tekniken genom
använda utplacerade noder i huset för att mäta avståndet till dessa punkter. Ett
exempel  på  detta  är  Navizons  ”Indoor  Triangulation  System”.  Detta  system
låter dessa noder aktivt skanna omgivningen efter Wi-Fi sändare som är aktiva.
Detta inkluderar bland annat iPhones, Android telefoner och Wi-Fi taggar. Detta
avstånd som beräknas  utifrån  signalerna  som tas  emot  samlas  sedan in  och
skickas till Navizons server. På servern har Navizon satt upp ett API som kan
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användas  för  att  hämta  ut  information  från  positionssystemet.  Navizon
presenterar  i  sin  produktbeskrivning  en  precision  där  medelvärdet  beror  på
antalet noder och hur tätt dessa är placerade. När noderna placeras med 15-20
meters avstånd kan en medelprecision förväntas vid 4-5 meter. Vid 12-15 meter
avstånd minskar precisionen till kring 2-3 meter.[1]

Tidigare  studier  kring  Wi-Fi  fingerprinting  har  bland  annat  gjorts  i
forskningsartikeln ”A Real-Time Location-Based Services System Using WiFi
Fingerprintning Algorithm for Safety Risk Assessment of Workers in Tunnels”
som publicerats i journalen ”Mathimatical Problems in Engineering”. I denna
studie undersöks ett system för platsbestämning där målet är att öka arbetares
säkerhet vid arbete vid en betongdamm. I denna implementation används den
generella tekniken som beskrivs i den stora majoriteten av tidigare studier för
Wi-Fi fingerprinting. Detta inkluderar både offline fasen och online fasen där
data samlas in för att sedan lagras i en ”fingerprint databas”, varje fingeravtryck
kopplas däri till en fysisk plats. Denna databas används sedan för att matcha
nuvarande  plats  med  den  tidigare  uppmätta  databasens  värden.  I
undersökningen  används  algoritmen  K-nearest  neighbor  för  att  göra
matchningen och därmed uppskatta användarens nuvarande position. Det som
skiljer metoden i olika studier om Wi-Fi fingerprinting är framför allt vilken
algoritm  som  används  i  matchningssteget.[29] I  Peerapong  Torteekas
undersökning som behandlas senare i rapporten används en annan variant av K-
nearest neighbor för att få en mer precis uppskattning av plats.[20]

2.7 GPS
The  Global  Positioning  System (GPS)  är  ett  system för  platsbestämning  vi
satellit.  Totalt  finns  24  satelliter  i  omloppsbana kring  jorden och  dessa  kan
användas  när  som  helst  av  alla  på  jorden.  Inga  kostnader  medföljer  vid
användning  av  detta  system.  Till  en  början  var  GPS  systemet  designat  för
militär användning av amerikanska försvarsmyndigheten[2].

2.7.1 Översikt

GPS använder  sig av triangulering för att  bestämma platsen för mottagaren.
Signalens  Time  of  Arrival  (ToA),  detta  är  tidsskillnaden  mellan  tiden  då
signalen lämnar sändaren och när signalen tas emot av mottagaren. Denna tid
mäts för att med hjälp utav triangulering mellan olika satelliter kunna beräkna
en position på jordytan. För att detta skall vara en möjlighet krävs minst tre
anslutna satelliter. Om enheten tar emot signaler från tre satelliter kan latitud
och  longitud  beräknas.  När  antalet  anslutna  satelliter  når  ett  antal  som
överstiger tre kan altitud också beräknas.[2]

2.7.2 Precision

Modern  GPS teknik  har  en precision  för  horisontell  platsbestämning på 3,5
meter.  Detta  har  analyserats  av  GPS.gov  med  hjälp  av  mätningar.  Detta
inkluderar påverkan av yttre faktorer så som atmosfäriska effekter, blockering
av  signalen  och  sändarkvalitet.  GPS  är  inte  en  lämplig  metod  för
positionsbestämning inomhus. Detta beror på att signalen tappar mycket av sin
precision när den passerar husväggar och tak.[3]
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Modernare  sändare  har  tillgång  till  förbättringssystem  där  positionen  kan
beräknas på centimeternivå när förhållanden är bra. Två exempel på ett sådana
system är det amerikanska Wide Area Augmentation System (WAAS)[4] och
det europeiska European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).
EGNOS  mål  är  att  förbättra  GPS  systemet  för  användning  av  precisare
utrustning. Med EGNOS Förbättras positionsbestämningen till 1,5m precision.
[6]

2.8 Hash funktioner
Hash  funktioner  är  matematiska  envägsfunktioner  där  funktionens  indata
transformeras  till  ett  resultat  med  en  specifik  längd.  Den  vanligaste
användningen för  hash funktioner  är  att  jämföra  objekt  med varandra,  detta
inkluderar lösenord och data som skall valideras.

Det finns en mängd olika hash algoritmer tillgängliga. Dessa har olika funktion
och kan vara lämpliga för olika ändamål. När ett lösenord sparas som ett saltat
hash  så bör  hash algoritmen som används  vara  av långsam karaktär  för  att
förhindra  ”bruteforce  attacker”.  När  en  checksum  skall  beräknas  bör
hashfunktionen vara snabb.

Vilken  hash  algoritm  som  används  bör  också  analyseras  ur  ett
säkerhetsperspektiv. En mindre avancerad hash algoritm så som Secure Hash
Algoritm-1  familjen  (SHA-1)  kan  vara  helt  matematiskt  bruten  och  en
tredjepart  kan  därmed  analysera  eventuella  kollisioner  där  två  olika  indata
producerar samma hashvärde. [7]

2.8.1 SHA-512

Secure Hash Algorithm-512 (SHA-512) är en algoritm från familjen SHA-2 för 
hash algoritmer. Algoritmen är lämplig för att jämföra filer och andra samlingar
data eftersom den är snabb och inte har några kända kollisionsangrepp.

SHA-512 använder 8 64-bitars ord för att omvandla indata till hashvärdet. Det 
första steget är att lägga till bitar till ordet för att skapa en multipel av 1024. 
Ordet omvandlas sedan till 1024 bitars block varje block behandlas för sig för 
att beräkna:

C  motsvarar  kompressions  funktionen  för  SHA-512  och  additionen  är  mod
2^64. De kompressions funktioner som används kan ses i figur 3[8]:

12



Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

13

Figur 3: Kompressionsfunktioner för SHA-512
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3 Metod
På grund av att projektet genomförs på en statlig myndighet begränsas 
tillgången till olika programvaror och utrustning. De enheter och produkter som
finns tillgängliga är de som redan finns på plats samt licensfria open source 
lösningar. De verktyg och programvaror som används presenteras i den 
övergripande metoden (kapitel 3.1) och en mer ingående beskrivning för 
metoderna presenteras i det detaljerade metodkapitlet (kapitel 3.2).

3.1 Övergripande metod
De  verktyg,  utvecklingsmiljöer  och  programmeringsspråk  som  används  i
projektet är:

3.1.1 Windows 7

Detta  operativsystem  används  idag  på  myndigheten  för  utveckling  och
förvaltning. Varje anställd har sin egen laptop som kör Windows 7. Därför bör
applikationerna som utvecklas vara körbara i denna miljö.

3.1.2 C# och .net

.net är den utvecklingsmiljö som SPV arbetar mot. I projektet används C# för
den applikation som uppdaterar status i Lync-klienten.

3.1.3 Lync

Lync används som kommunikations verktyg mellan kollegor på myndigheten. I
denna applikation finns också möjligheten att  lista  sin  position i  byggnaden
samt ändra sin status.

Med hjälp av platsbestämning inomhus modifierar vi denna status automatiskt
via ett program på användarens dator.

3.1.4 Android

Android används uteslutande hos de anställda som arbetsverktyg, detta innebär
att positionering med hjälp av en Android applikation är en lämplig lösning.

3.1.5 Wi-Fi

Wi-Fi används som teknik för att positionsbestämma enheterna. Detta görs med
en metod kallad ”location fingerprinting”.

3.1.6 Open source verktyg

De open source verktyg som används i projektet är följande:

• Java JDK

• Eclipse med ADT
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• Netbeans

• SharpDevelop

• Subversion

3.2 Detaljerad metod
I detta kapitel presenteras de metoder och program i detalj som använts för att
slutföra projektet. 

3.2.1 SharpDevelop

SharpDevelop är den IDE som används vid utveckling av C# programmet för
statusändringar i Lync. Detta open source program utnyttjar Microsofts .NET
utvecklingspaket för att bygga programmen vid kompilering. Anledningen till
att SharpDevelop används är för att ”LyncStatusChanger” är en så pass liten del
av  projektet  och  därför  kan  inte  en  full  licens  till  Visual  Studio  motiveras.
Nackdelen  med  denna IDE är  att  den  fortfarande  befinner  sig  i  utveckling.
Detta kan innebära att vissa funktioner inte har implementerats än.

När programmet är skrivet byggs detta till en exekverbar fil (.exe). Programmet
utnyttjar Lync SDK som kan importeras till SharpDevelop för utveckling. Detta
paketeras sedan med .exe filen.

3.2.2 Netbeans

Netbeans  IDE  används  för  programmering  av  java  utanför  Android.
Anledningen till att Netbeans passar oss är för att vi är mest bekväm med den
miljön.  Eftersom utvecklingsmiljön är bekant och är enkel för oss att  arbeta
med kan arbetet snabbas upp och flyta på bättre. 

Netbeans har en tydlig layout som är lätt att navigera i. Arbetsytan är modulär
och de moduler som används kan bytas ut och skapar tillsammans en tydlig vy
över det projekt som är aktivt. I figur 4 visas projektnavigeringsmodulen som
finns i Netbeans.
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Eftersom Netbeans har tillgång till kod komplettering och kod generering sparar
det tid vid utvecklingen på grund av att koden kan skrivas mycket snabbare. I
figur 5 visas ett exempel på hur kod generering kan användas. Alla funktioner
och metoder som finns tillgängliga för objektet visas upp och vi kan därmed
lättare  utnyttja  tillgängliga  API:er  utan  att  behöva  kolla  upp  metoder  i
dokumentationen.

3.2.3 Eclipse

Vid Androidprogrammeringen används IDEn Eclipse. Eclipse har tidigare varit
stöttad av Google med modifikationer och Android Development Tools (ADT)
som gör det möjligt att utveckla för Android. Nu för tiden är Eclipse med ADT
inte  den  officiellt  stödda  IDEn  längre  utan  Android  Studio  är  den
rekommenderade utvecklingsmiljön av Google. 
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Figur 4: Netbeans projektnavigeringsmodul.

Figur  5:  Kod  komplettering  i
netbeans.  Denna  vy  visas  med
CTRL+Blanksteg.
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Anledningen till att vi valde att använda Eclipse istället för Android Studio är
att  vi  är  mer  bekväm  med  att  använda  Eclipse  för  att  skapa  Android
applikationer.  Om vi  skulle  stöta  på  ett  problem  i  Eclipse  miljön  eller  en
utdaterad funktionalitet, så kan projektet migreras över till Android Studio. De
fördelar vi ser hos Eclipse för detta projekt överväger dock de hos Android
Studio. Ett exempel på hur arbetsmiljön ser ut i Eclipse visas i figur 7.

Eclipse har tillgång till en layout redigerare (se figur 6) via Android ADT. Detta
gör att användargränssnittet kan sättas upp snabbare och funktionaliteten och
utseenden kan implementeras på ett mer effektivt sätt.
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Figur  6: Denna figur visar hur Eclipse layoutredigerare kan användas för att skapa en
layout för en aktivitet eller ett fragment.
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3.2.4 Wi-Fi Fingerprinting

För att platsbestämma en enhet används en metoden Wi-Fi fingerprinting. Detta
består av en offline och en online fas. Under offline fasen kartläggs en mängd
positioner i en byggnad. På varje position skannas de synliga accesspunkter och
dess  signalstyrkor  in.  Varje  accesspunkt  identifieras  med  hjälp  av  dess  mac
adress  och  ett  medelvärde  räknas  ut  för  dess  signalstyrka.  Riktningen  på
telefonen ändras också under skanningen för att skapa ett mer verklighetstroget
resultat.  Standard  avvikelse  och  variansen  lagras  också  för  användning  av
platsbestämningsalgoritmer.

Under onlinefasen av Wi-Fi fingerprinting skannas en nuvarande position för
enheten och värden för de synliga accesspunkterna jämförs mot de värden som
har mätts upp tidigare under offline fasen. Med en av de många algoritmer som
kan  användas  för  att  hitta  den  bästa  matchningen  eller  för  att  räkna  ut  en
position utifrån andra värden, kan den mest troliga positionen bestämmas.

Algoritmerna vi använder för att approximera platsen på en enhet kallas fuzzy
K-nearest-neighbor och K-Nearest Neighbor. Dessa algoritmer utnyttjar de N
närmaste  mätpunkter  som  matchats  från  träningsdatabasen.  Dessa  punkter
används sedan för att approximera en punkt i det kartesiska koordinatsystemet.
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Figur 7: Eclipse layout. Denna layout liknar den i Netbeans och har alla de moduler som
är att föredra för en programmerare.
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Varje mätpunkt i vår träningsdatabas har en x och y koordinat. Detta gör att vi
kan beräkna en approximerad punkt utifrån de resultat vi får.

K-NN och Fuzzy K-NN använder sig av en distansberäkning i algoritmerna. De
metoder som kan användas inkluderar följande där P är antal access punkter:

• Manhattan avstånd

Manhattan avstånd är ett  vanligt uttryck för distans.  Den visar den absoluta
skillnaden mellan elementen i två vektorer.[28][30][35]

• Euklidiskt avstånd

Euklidiskt  avstånd  är  den  vanligaste  användningen  av  distans.  Den
representerar  det  kortaste  avståndet  mellan  två  koordinater  i  det  kartesiska
koordinatsystemet.[28][31][35]

• Chebyshev avstånd

Chebyshev distans eller minimax mått som det även kallas. Oändlighets normen
mellan  två  vektorer  är  den  största  av  deras  absoluta  magnitud  längs  vektor
dimensionen.[28][32][35]

Avstånds  beräkningen  i  detta  projekt  görs  med  hjälp  av  det  euklidiska
avståndet. Detta motiveras av den studie som gjorts av  Vahideh Moghtadaiee
och Andrew G.  Dempster.  I  denna  studie  visar  att  det  euklidiska  avståndet
överträffar de andra metoderna vid location fingerprinting.[28][35]
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3.2.5 K Nearest-Neighbor och Fuzzy K Nearest-Neighbor

Algoritmerna för att  approximera vilken position den nuvarande mätpunkten
har, mätt mot databasen med träningsvärden, är K-Nearest Neighbor och Fuzzy
K-Nearest Neighbor. Dessa algoritmer utnyttjar en maskinlärningsmetod för att
approximera en position utifrån dess närmaste grannar. Ett K värde bestäms för
ett  set  med  värden  (vår  träningsdatabas).  De  K  närmaste  mätpunkter  som
matchar bäst överens med de accesspunkter som finns på platsen som behöver
lokaliseras. När dessa värden har bestämts så beräknas skärningspunkten för de
koordinater som de K närmaste punkterna har. Detta skapar en mer statistiskt
trolig plats för den mätta punkten. Punkten tilldelas också en klass (zon i huset)
beroende på vilken klass som dominerar bland de K närmaste grannarna.[20]
[35]

När fuzzy set teori tillämpas så omvandlar algoritmen data från ett crisp set till
ett fuzzy set där varje punkt tilldelas ett medlemsnivå beroende på hur bra den
passar in i det använda data setet. Detta är den faktor som fuzzy K-NN också tar
hänsyn till vid platsbestämningen. [20][21][35]

K-Nearest Neighbor kan uttryckas enligt följande pseudokod:
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Figur 8: Pseudokod för K-Nearest Neighbor



Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

Fuzzy K-Nearest Neigbor uttrycks enligt följande pseudokod:

där i = 1,2, … , C, och j = 1, 2, …, k , där C är antal klasser och k är antal
närmaste grannar.[34][21]

Valet av denna algoritm beror främst på Torteekas resultat i sin undersökning
om Wi-Fi fingerprinting med Fuzzy K-Nearest Neighbor. Detta val presenteras
mer ingående i resultatkapitlet.

3.2.6 Mätning av accesspunkterna

För  att  mäta  ut  de  mätpunkter  vi  har  valt  i  byggnaden  använder  vi  en
egenutvecklad Androidapplikation. Denna applikation kan välja en koordinat i
byggnaden från en lista och sedan starta en skanning. Skanningen är en process
av 8 mätningar över 12 sekunder där varje riktning (90 grader) mäts två gånger.
Ett medelvärde beräknas utifrån dessa 8 värden och varje accesspunkt lagras
därefter  i  en  textfil  med  tillhörande  koordinat,  BSSID,  signalstyrka,  SSID,
standardavvikelse, varians. Varje accesspunkt representeras av en rad och en ny
mätpunkt representeras av en tom rad.

Varje  koordinat  motsvarar  en  2x2  meter  kvadrat  och  är  upplagd  enligt  det
kartesiska  koordinatsystemet.  Följande  bild  visar  hur  skanningspunkterna
positioner  har planerats:
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3.2.7 Lync integrering

Den metod vi använder oss för att ändra status i Lync är med hjälp av ett eget
skrivet program i C#. Programmet utnyttjar Microsofts Lync SDK[18] och kan
hämta en körande klient som ett objekt och därmed modifiera aktiva statusar. Vi
använder detta program genom att ta in argument vid körning där ett program
på  varje  personlig  dator  kan  kopplas  till  en  Androidenhet  för  att  bestämma
status.

3.2.8 Parprogrammering

För  att  utveckla  vår  kod  använder  vi  oss  av  en  metod  som  kallas
parprogrammering. Vi båda sitter vid samma skärm och kodar tillsammans. En
person  skriver  koden  (föraren),  och  den  andra  (navigatören)  verifierar  och
analyserar varje kodrad medans den skrivs. Navigatören planerar också inför
kommande problem och föraren kan därmed fokusera på nuvarande uppgifter.

Fördelarna  med  parprogrammering  är  att  koden  blir  snyggare  och  kortare.
Tydligheten  hos  koden  ökar  också  eftersom navigatorn  måste  sätta  sig  in  i
koden medans den skrivs och kan därmed komma med synpunkter.[17]
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Figur 9: Mätpunkterna på planet enligt det kartesiska koordinatsystemet.
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3.2.9 Agil Utveckling

I projektet använder vi oss av en agil metod som liknar Extreme Programming.
Vi  arbetar  hela  tiden  mot  SPVs krav  och håller  en  ständig  kommunikation.
Kunden  skall  alltid  vara  tillgänglig.  Varje  dag  håller  vi  ett  kort  möte  och
diskuterar vad som skall göras idag och vad som gjordes igår. Vi kan därmed
prioritera  efter  vår  backlog  och  vilken  uppgift  som  har  den  största
prioritetsvärdet.

Vid  programmeringen  skall  vi  alltid  parprogrammera  med  en  regelbunden
kommunikation  med  kunden  eller  uppdragsgivaren.  Vi  fokuserar  på  korta
releaser där vi bygger upp funktionalitet eftersom. Koden genomgår sedan ett
test för att verifiera dess struktur. Eftersom vi bara är två personer kan vi inte
uppfylla  alla  regler  för  extreme  programming,  men  de  grundläggande
principerna följs.[19]

3.2.10 Versionshantering via SVN

Vi  använder  Subversion  för  att  versionshantera  vår  kod.  Subversion  kan
användas  i  både  Netbeans,  Eclipse  och SharpDevelop.  Detta  gör  att  vi  kan
använda samma repository för uppladdning av kod. Eftersom vi arbetar agilt så
är det bra för oss att ha en samling med tidigare versioner som vi kan gå tillbaka
till och analysera/forka för att skapa en ny version. 
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4 Konstruktion
4.1 Positionsberäkning i Android applikationen

Det  lösningsförslag  vi  presenterade  för  applikationen  var  att  med  hjälp  av
Androids inbyggda Wi-Fi Manager skanna en nuvarande position och därmed
skapa ett objekt för den nuvarande platsen. Detta objekt kan jämföras mot andra
objekt  av  samma  typ  för  att  hitta  det  euklidiska  avståndet  mellan  dessa.
Objektet kan ses i följande UML:

Eftersom dessa objekt kan jämföras kan också K-Nearest Neighbor algoritmen
som  presenteras  i  metodkapitlet  användas.  Applikationen  utnyttjar  denna
algoritm för  att  hitta  de  ”MeasurmentPoint”  objekt  vilket  har  den  närmaste
euklidiska  avståndet  till  den  nuvarande  mätpunkten.  De  punkter  algoritmen
jämförs med läses in från en fil på enheten där informationen lagras. Filen har
en struktur där varje rad motsvarar en accesspunkt och en blank rad påbörjar en
ny mätpunkt. Filens struktur kan ses i figur 11.

När de K bästa punkterna har viktats av K-Nearest Neighbor beräknas en zon
utifrån  en  majoritet  ur  de  K  bästa.  Denna  zon  rapporteras  med  en  socket
anslutning till den lokala servern där positioner behandlas.
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Figur 10: UML för objektet MeasurmentPoint.

Figur 11: Strukturen för filen med tidigare mätningar. Mac adressen har ersatts med en
kortare text för läslighetens skull.
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4.2 Användargränssnitt i Android applikationen
För  att  få  applikationen  så  funktionell  som  möjligt  valde  vi  att  använda
fragment  med  en  ViewPager  för  att  kunna  swipa  mellan  olika  funktioner  i
användargränssnittet. Den första fliken innehåller den lista över personer som
hämtas från servern. Denna lista är rullbar och för varje listobjekt visas person
och dess zon. Denna layout visas i figur 12.

Det andra fragmentet visar de två inställningar användaren kan ändra. Det första
är möjligheten att slå av och på spårningsfunktionen med hjälp av en switch.
När switchen slås på skickas en ”intent” som startar en Android Service med
spårningsfunktionen.  När switchen slås av stoppas tjänsten och all spårning
slås därmed av. En switch för att rapportera tillgänglighet till Lync finns också.
När switchen är avstängd rapporteras enheten som upptagen, är den på ändras
status till tillgänglig. Den fullständiga layouten för det andra fragmentet visas i
figur 13.
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Figur 12: Det första fragmentet där en listvy visar
en  lista  över  personer  med  deras  senast
rapporterade zon.
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4.3 Konstruktion av lokal server
Den lokala serverns uppgift är att hålla reda på personer som rapporterat in sin
zon under de senaste 30 minuterna. Denna server tar emot XML strängar med
en person och dess nuvarande zon. När en ny uppdatering tas emot behandlas
denna och uppdaterar listan över personer och dess zoner. Servern tar också
bort personer som inte uppdaterat sin position på 30 minuter. Servern har två
GET funktioner.  En  för  att  hämta  hela  listan  där  den  returnerar  ett  XML
dokument med alla personer i listan. Det finns också en funktion för att hämta
en enskild person och dess zon.

Funktion Svarstyp

getPerson() Person.xml

getPersonList() PersonList.xml

newPosition(Person.xml) ingen

disconnect() ”fin”-medelande

Tabell 1: Serverns funktioner
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Figur 13: Layouten för inställningar.
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4.4 Program för att ändra status i Lync
För att ändra status i Lync skapades ett C# program som använder funktioner
från Lync SDK. Detta program uppdaterar en körande klient på datorn med
information från argument vid körning. När programmet körs läses argumenten
in där zonen är det första och status i form av en siffra är det andra.

Vi valde att ta in argument från kommandoraden för att vår java klient skulle
enkelt kunna köra programmet som en ny process beroende på vilken status
som skulle ändras. Koden för LyncStatusChanger finns i bilaga A.

Argument 1 Argument 2 med beskrivning

”Aktiv Zon” 0 – Upptagen

”Lugn Zon” 1 – Tillgänglig

”Tyst Zon” 2 – Inte vid datorn

”Okänd Zon”

Tabell 2: Argument för LyncStatusChanger.exe vid körning.
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4.5 Flödesscheman

4.5.1 Flödesschema för användargränssnitt i Androidapplikationen

Androidapplikationens  flödesschema  under  planeringssteget  såg  ut  som
följande:
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Figur 14: Flödeschema för androidapplikationens användargränssnitt.
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4.5.2 Flödesschema för Androidapplikationens platsbestämningstjänst
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Figur 15: Flödesschema för positioneringstjänsten.
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4.6 Fullständig Översikt
Figur  16  visar  hur  telefonerna  och  datorerna  kommunicerar  med  servern.
Telefonerna skickar en statusuppdatering via xml och tar även emot listan över
personer  och  dess  positioner  via  ett  xml  dokument.  En  dator  med  klienten
installerad skickar en förfrågan med ägarens position och får ett xml dokument
tillbaka.
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Figur 16: Schema för kommunikationen mellan enheter och servern
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5 Resultat
5.1 Vilken teknik är bäst för positionsbestämning på SPV?

Med hjälp  av  dialog  med  den  säkerhetsansvarige  tillsammans  med  tidigare
resultat från undersökningar beslutade vi att använda Wi-Fi fingerprinting för
att bestämma positionen inomhus. Kravet på metod för platsbestämningen var
att  utrustningen  skulle  finnas  på  plats.  Detta  gjorde  att  fingerprinting  av
signalstyrkor var den enda möjliga. Wi-Fi fanns redan installerad i huset, detta
resulterade i att Wi-Fi fingerprinting valdes.

5.1.1 Positioneringsalgoritm

Valet av algoritm för positionering motiveras av tidigare studier inom området.
Vägning  utav  metod  gjordes  utifrån  uppmätta  resultat  samt  antalet
användningar  utav  metoden  i  tidigare  undersökningar.  Eftersom
implementationen av systemet är en större del av projektet så kräver vi att den
metod  som  väljs  finns  dokumenterad  med  resultat  i  fler  än  en  tidigare
undersökning för att vara säkra på att metoden fungerar.

En  undersökning  som  gjorts  vid  School  of  Electronic  and  Information
Engineering Beihang University av Peerapoing Torteeka föreslås en ny algoritm
för  Wi-Fi  Fingerprinting.  Denna algoritm utnyttjar  K-Nearest  Neighbor med
fuzzy set teori istället för crisp set teori. Resultatet från studien visar att Fuzzy
K-NN visar på en högre precision än vanlig K-NN. I resultatet visar Torteeka på
en mycket hög upplösning för fuzzy K-NN i ett tomt kvadratiskt rum med 4
accesspunkter.  Punkterna  har  placerats  i  varje  hörn  av  rummet  och  25
mätpunkter  har  mätts  upp  i  ett  två-dimensionellt  kartesiskt  koorinatsystem.
Mätvärden i studien visar följande resultat för vanlig K-NN[20]:

Tabell 3: Resultat från Torteekas studie med vanlig K-Nearest Neighbor[20]

Väg Minsta värde (m) Högsta värde (m) Medel värde (m)

Rak väg 1,57 3,00 2,25

Cirkulär väg 0,50 3,10 1,13

Slumpmässig 0,44 1,42 0,83

Resultatet för fuzzy K-NN är mycket mer precist. Här visar Torteega ett resultat
där medelvärdet håller sig till en precision på under 1 meter. Detta är betydligt
lägre än vanlig K-NN. Följande mätvärden visar resultatet:

Tabell 4: Resultat från Torteekas studie med Fuzzy K-Nearest Neighbor[20]

Väg Minsta värde (m) Högsta värde (m) Medel värde (m)

Rak väg 0,22 0,75 0,35

Cirkulär väg 0,63 1,78 0,85
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Slumpmässig 0,07 0,76 0,42

I en annan studie av X.-W. Luo, W. J. O,Brien och C. L. Julien används Wi-Fi
fingerprinting  för  att  platsbestämma  vid  konstruktionsplatser.  Deras  studie
använder enbart vanlig K-NN som algoritm. Deras resultat visar på betydligt
bättre värden än Torteeka. Deras resultat visar på 4 som ett optimalt K värde för
deras  miljö  och ett  mer  precist  värde  vid  6  synliga  accesspunkter  än  vid  3
synliga.

Dr Robert Harle kommenterar i sin presentation om fingerprinting att de flesta
undersökningar  och  studier  om  fingerprinting  metoder  genomförs  i  en
kontrollerad miljö med mycket stabil signalstyrka. Han påpekar också att när
metoderna skall appliceras till en verklighetstrogen miljö där signalstyrkan ser
annorlunda ut dagligen så kan resultatet komma att variera i större grad.[23]

Valet  av  algoritm för  platsbestämningen  blev  en  dubbel  implementering  av
vanlig K-NN och fuzzy K-NN. Detta gjordes eftersom Torteekas studie visade
på ett mycket bra resultat för fuzzy K-NN, tyvärr så är det den enda studie där
fuzzy K-NN använts vid Wi-Fi fingerprinting som undersökts och hans resultat
kunde  därför  inte  verifieras  i  andra  studier.  Detta  gjorde  att  vi  valde  att
implementera vanlig K-NN som en möjlighet att falla tillbaka på och möjligen
jämföra bådas precision. På grund av att det set med accesspunkter designades
som ett crisp set  så konstruerade vi en funktion som omvandlar setet  till  ett
fuzzy set innan fuzzy K-NN används.

5.1.2 Varför valde vi bort andra metoder?

Den utrustning på plats på SPV hade inte tillgång till de tekniker som krävs för
Wi-Fi triangulering och triatelering. Vid dialog med ansvariga vid SPV kom vi
fram till att ingen ny utrustning skulle köpas in. Därför är också RFID-taggar
uteslutna. Passiva RFID-taggar har också en mycket kort räckvidd vilket gör att
personalen kan själva behöva skanna taggen med telefonen vilket är ett system
vi ville komma ifrån.

GPS valde vi bort på grund av dess låga precision inomhus. Denna precision
visas i teorikapitlet.

5.2 Integritet
Vi  har  under  hela  projektets  gång  haft  integritet  i  åtanke  då  vi  utformat
strukturen för våra program. Vi använder oss av hashade mac adresser för att
säkerställa att inte det går att knyta en enskild individ med en specifik enhet.
Eftersom vi  sparar  namn på  personalen  i  vår  databas  så  gäller  PUL för  de
uppgifterna, dessa uppgifter kommer att sparas under lång tid för att systemet
skall fungera. Syftet med att spara dessa uppgifter en längre tid är enbart för att
kunna avgöra vem som har den hashade MAC-adressen. Att  dessa uppgifter
lagras godkänns av personen i fråga innan lagringen påbörjas. Detta godkänns
genom att  registrera  sin  enhets  hashade  MAC-adress  samt  personnamn  vid
installation  av  applikationen.  Själva  positioneringsinformationen  sparas  i  30
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minuter och tas sedan automatiskt bort då de inte anses vara tillräckligt aktuella,
detta medför att  en position inte sparas under lång tid vilket kan anses som
integritetssäkert. Om en ny position anges innan den tiden löpt ut så förlängs
tiden till 30 minuter. Eftersom myndigheten använder in-utpasserings kontroll
så finns det avtalat vissa aspekter av detta då detta möjliggör att kontrollera om
en viss person finns inne i byggnaden.

5.3 Lagring av information
Eftersom vi delade upp kontorslandskapet i  koordinater behövde vi lagra ett
värde för rad och kolumn. Vi behövde också en identifierare för en accesspunk,
för detta valde vi accesspunktens Mac-adress. För att  denna Mac-adress inte
skulle skyddas valde vi att beräkna dess hash med SHA-512. Signalstyrka med
standardavvikelse  och  varians  lagrades.  Strukturen  för  textfilen  som  dessa
värden lagras i kan ses i kapitel 4.1.

Lagring  av  information  på  servern  görs  i  ett  listobjekt.  Detta  listobjekt
innehåller en person och dess zon. Personen identifieras av dess personID vilket
görs för att värna om integriteten ifall en olovlig förfrågan skulle göras mot
servern.

5.4 Mätresultat

5.4.1 Heatmap för en accesspunkt

I  denna  mätning  så  extraherade  vi  data  för  en  accesspunkt.  Vi  kan  se  hur
signalstyrkan sprider sig ut i huset och in i andra zoner. Detta gör att vi inte kan
använda vilken accesspunkt vi är anslutna till som trolig zon. I bilden nedan ser
vi  hur en accesspunkts signalstyrka varierar i huset. De svarta koordinaterna är
ej mätta punkter p.g.a. väggar och liknande blockering. Vi ser att accesspunkten
är synlig i både aktiv och lugn zon.

Kartan visar också hur koordinaterna för mätpunkterna är uppsatta på planet.
Varje koordinat motsvarar en 2x2 m kvadrat.
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5.4.2 Precision för Wi-Fi fingerprinting

För att bestämma det bästa antal mätpunkter (K) gjordes ett flertal tester för
värdet i K-NN. Detta är resultaten för precisionen hos varje K:
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Figur  17:  Heatmap  för  våningen  där  fingeravtryckens  medel  RSSI  visas  enligt
förgschemat på bilden.



Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

Vi ser här att resultatet är bäst för K = 6. Vi valde därmed att använda K = 6 för
applikationens algoritm. Mätvärden nära försäkringskassans hus visade på en
större varians i signalstyrka vissa dagar och gjorde att resultaten kunde skifta i
precision från dag till dag. Detta skift märktes också i andra delar av huset men
inte i lika hög utsträckning som vid hörnen och kanterna som angränsade till
försäkringskassans byggnad.

De två algoritmernas olika resultat visas i följande graf:

Resultatet visar på bättre värden i alla mätningar där de fullständiga tabellerna
visas  i  bilaga  B.  Fuzzy K-NN når  inte  upp till  den  precision som Torteeka
visade på i sin undersökning men en precision på 1,11 meter vid diagonal väg är
ett  mycket  bra  resultat  och  den  slumpmässiga  mätningen  visar  på  en
medelprecision på 2,68 meter är en precision som kan visa på vilken zon en
person befinner sig i.
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Figur 18: Resultatet från mätningarna av positioneringsalgoritmerna.
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5.5 Användbarhetstest
Användbarhetstestet som utfördes gjordes i samarbete med 5 personer. Dessa
fick uppgifter som de skulle utföra. Följande uppgifter skulle utföras:

• Hitta en specifik person i listan över positioner och berätta vilken status
denna person har.

• Ändra nuvarande tillgänglighetsstatus för den aktuella enheten.

• Starta platsbestämningen.

• Stänga av platsbestämningen.

Resultatet av testet var mycket bra. Vi observerade hur användaren navigerade i
gränssnittet och om användaren fastnade vid någon uppgift. Alla 5 användare
lyckades lösa sina uppgifter utan problem. Det enda problemet som stöttes på
var att en användare inte förstod att hen kunde swipa till  inställningsmenyn.
Dock så klickade denna person på fliken i menyraden längst upp och lyckades
på så sätt ta sig till inställningar. I följande tabell visas de uppgifter och det
betyg vi gav för varje uppgift. Betyget går från 1-5, där 5 är mycket snabbt och
1 är att personen inte klarade uppgiften.

Person Navigera
listan

Byta  vy  till
inställningar.

Aktivera
spårning.

Byta status.

1 5 5 5 5

2 5 5 5 5

3 5 4 5 5

4 5 5 5 5

5 5 3 5 5

Tabell 5: Resultaten från användbarhetstestet

5.6 Lync Integrering
Hur  vi  modifierar  en  persons  status  i  Lync  redogörs  noggrant  i
konstruktionskapitlet.  Eftersom  Microsoft  tillhandahåller  en  SDK  för  Lync
kunde vi konstruera en applikation som kan ändra status och nuvarande plats.
Programmet  modifierar  en  redan  körande  klient  vilket  innebär  kan  detta
program kan köras på personalens datorer, detta gör att varje enskild individ har
kontroll över när information skall ändras i deras Lync klient. När en person vill
låta programmet uppdatera Lync så kan det köras i bakgrunden på datorn och
personen  kan  därför  behålla  full  kontroll  för  när  zonen  kan  uppdateras
automatiskt.

Integreringen resulterade i en konsolapplikation i C# som tar in kommandon
från argumenten vid körning. Detta gör att applikationen kan kallas från PC
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klienten som kommunicerar med servern. Applikationen kan till exempel köras
med argumenten:

LyncStatusChanger.exe ”Aktiv Zon” 0

Där det första argumentet är vilken zon som skall sätta i status och 0 motsvarar
en nuvarande tillgänglighet. Denna siffra sträcker sig från 0-3. De zoner som
accepteras är:

• Aktiv Zon

• Lugn Zon

• Tyst Zon

• Okänd Zon

Om en annan zon tas in ignorerar programmet argumentet och fortsätter till att
behandla det andra argumentet som är den nuvarande statusen.
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6 Slutsatser
6.1 Projektets gång

På grund av att vi utförde projektet för SPV blev våra metoder för att spåra 
inomhus limiterad. Vi var tvungna att hålla oss till existerande teknik vilket 
ganska tidigt uteslöt många metoder. Eftersom Wi-Fi systemet var robust med 
över 30 olika accesspunkter gjorde det att vi ganska snabbt valde Wi-Fi 
fingerprinting som metod. Detta gjorde att lokaliseringen kunde ske utan att 
behöva installera nya fysiska enheter. Att använda RFID eller bluetooth system 
hade krävt att SPV köpt in ny utrustning.

Den största nackdelen med fingerprinting är den tidskrävande offlinefasen. Att 
manuellt mäta alla punkter i huset är mycket tidskrävande eftersom varje punkts
värden över tid måste mätas. Varje punkt tar därför runt 20-30 sekunder att 
mäta. Att kunna automatisera mätningen hade varit att föredra men det fanns 
inte tid att utveckla en lösning för det i vår tidsplan.

Detta projekt har enligt oss gått mycket bra. De problem som har uppstått har 
främst varit att göra de mätningar som krävs inom rimlig tid. Att mäta alla 
mätpunkter på våningen tog ungefär 7 timmar och det var utspritt över flera 
dagar vilket kan påverka mätresultaten eftersom kontorsmiljön ser olika ut varje
dag beroende på vilka som sitter och arbetar där. Eftersom Wi-Fi signaler 
påverkas objekt som är i vägen för signalen så kan signalstyrkan variera 
beroende på dag.

Ett annat problem vi stötte på var yttre accesspunkter som läckte in nära väggar.
I hörnen på huset märkte vi att bland annat försäkringskassans accesspunkter 
var synliga och SPVs accesspunkters signalstyrka varierade mer. Detta kan ha 
berott på störningar från de yttre sändarna och accesspunkterna. 
Platsbestämning visade vid hörnen på större felvärden där ett fel kunde uppnå 
runt 8-14 meter där ett vanligt resultat från närmare mitten av huset var runt 3-4
meter.

På grund av den sämre signalkvaliteten närmare hörnen och de yttre väggarna 
på huset så visade K=1 ett bättre resultat för K-NN där de näst närmaste 
grannarna kunde skena iväg. När K började komma upp i högre värden (5+) 
märkte vi en ökning i precision igen. De närmaste grannarna var i tester mer 
spridda när vi mätte nära väggen än vid mitten av huset. Detta resulterade i att 
den närmaste grannen oftast visade ett acceptabelt resultat medans de 2-5 andra 
grannarna kunde variera mer.

Eftersom vi valde att arbeta med en agil utvecklingsmetod märkte vi att vi fick 
fram våra delmoment på en bra tid. Detta gjorde att vi kunde fokusera mycket 
tid på testning av våra applikationer. Under testningen upptäckte vi ett antal 
kritiska buggar där en av dom var en felaktig avståndsbedömning i K-NN. 
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Denna bugg tog runt 2 dagar att lösa eftersom applikationen behandlar mycket 
data. Vi hade också tid att testa både K-NN och fuzzy K-NN på grund av detta.

6.2 Applikationen
Androidapplikationens design var något vi var tvungna att ta hänsyn till.  En
användare skall enkelt kunna förstå hur appen används utan att behöva läsa en
beskrivning. Även fast applikationen hade få funktioner var vi beslutsamma om
att  få  appen  att  vara  lättnavigerad.  I  konstruktionskapitlet  visas  bilder  för
appens  fragment.  Vi  beslutade  oss  för  att  använda  en  viewpager  med
möjligheten  att  swipa  mellan  fragment  eftersom  det  kändes  naturligt  i  en
Androidmiljö.

Eftersom applikationen hade en spårningsfunktion valde vi att tydligt visa att
den var på eller avstängd med switch knappen i settings fragmentet. 

6.3 Servern
Vi  ville  först  använda  en  Java  webbtjänst  för  att  låta  användare  gör
förfrågningar  mot  servern.  Tyvärr  så  använder  SPV .NET och  de  vill  inte
använda de servrar som kan deploya Java-EE applikationer. Detta gjorde att vi
kodade servern med sockets för att kunna använda den. På grund av detta har vi
inte kunnat testa servern innan annat än med J-Unit tester.

6.4 Lync Integrering
Detta är en av de moment som gick bäst i projektet. Vi hittade tidigt i den andra
sprinten där vi fokuserade på fingerprinting algoritmer de funktioner vi behövde
för att uppdatera en Lync klient med ny information. Detta gjorde att vi kunde
skriva ett program som kunde ändra status och plats på bara 2 dagar. Vi hade i
början av projektet lagt Lync Integreringen till 3 veckor i slutet. Detta gjorde att
vi frigjorde tid där för annat.

6.5 Integritet och etiska aspekter
De integritetsmässiga  aspekterna  vi  valde  att  fokusera  på  var  framförallt  de
rekommendationer  och  riktlinjer  som  datainspektionen  ger  vid
positionsbestämning.  Detta  inkluderar  att  användaren  måste  ingå i  ett  giltigt
samtycke där den godkänner att spårningen får ske, hur den skall ske och när
den skall ske. Det måste också finnas en tydlig beskrivning över vad som skall
spåras och hur informationen skall användas. Detta tycker vi är bra riktlinjer
som noga visar hur en individs integritet ska skyddas. Detta ser till att individen
behåller kontrollen då denne person skall kunna spåras.

6.6 Framtida arbeten
I framtiden kan detta system byggas ut för att platsbestämma på fler våningar i
huset. Applikationen skulle också kunna byggas på med fler funktioner där en
skulle vara att hitta till ett av de många mötesrum som finns i huset. När fler
användare  ansluter  till  applikationen  skulle  interfacet  på  telefonen  kunna
uppdateras till en lista organiserad efter avdelning.
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Den största förbättringen som skulle kunna göras är att förbättra algoritmen för
positionsbestämningen.  Möjligheten  att  testa  en  stor  majoritet  av  alla
maskininlärningsalgoritmer skulle vara ett intressant arbete.

40



Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

Källförteckning
[1] Navizon, ”Indoor Triangulation System (I.T.S)”, 

https://www.navizon.com/files/Navizon_ITS_Fact_Sheet.pdf Hämtad: 
2015-06-03

[2] Garmin, ”What is GPS?”, http://www8.garmin.com/aboutGPS/ Hämtad:
2015-04-15.

[3] GPS.gov, ”GPS Accuracy”, 
http://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/ Hämtad: 2015-
04-16

[4] GPS.gov, ”Global Positioning System Wide Area Augmentation System 
(WAAS) Performance Standard”, Publicerad: 2008-10-31, Hämtad: 
2015-04-16

[5] The City of Cumberland, ”How Signal Is Affected”, 
http://www.ci.cumberland.md.us/new_site/index.php/contents/view/635 
Hämtad: 2015-05-29

[6] ESA, ”What is EGNOS?”, 
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_present_-
_EGNOS/What_is_EGNOS Hämtad: 2015-04-16

[7] Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, och Hongbo Yu, ”Finding Collisions in 
the full SHA-1, 
http://people.csail.mit.edu/yiqun/SHA1AttackProceedingVersion.pdf 
Hämtad: 2015-04-16

[8] NIST, ”Secure Hash Standard”, 
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf 
Publicerad: 2012-03 Hämtad: 2015-04-10

[9] Willaredt, J. (2011) ‘Wi-Fi and Cell-ID based positioning – Protocols 
Standards and Solutions‘, http://www.snet.tu-
berlin.de/fileadmin/fg220/courses/WS1011/snet-project/Wi-Fi-cellid-
positioning_willaredt.pdf  Hämtad: 2014-04-13

[10] RFID Journal, ”What is RFID?”, 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?1339/ Hämtad: 2015-04-23

[11] RFID Journal, ”The Basics of RFID Technology”, 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?1337/2 Hämtad: 2015-04-27.

[12] Bluetooth.com, ”A Look at the basics of Bluetooth Technology”, 
http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx Hämtad: 2015-04-28

[13] Erik Dahlgren, Hasan Mahmood, ”Evaluation of indoor positioning 
based on Bluetooth Smart technology” s. 12, 

41

http://www.bluetooth.com/Pages/Basics.aspx
http://www.rfidjournal.com/articles/view?1337/2
http://www.rfidjournal.com/articles/view?1339/
http://www.snet.tu-berlin.de/fileadmin/fg220/courses/WS1011/snet-project/Wi-Fi-cellid-positioning_willaredt.pdf
http://www.snet.tu-berlin.de/fileadmin/fg220/courses/WS1011/snet-project/Wi-Fi-cellid-positioning_willaredt.pdf
http://www.snet.tu-berlin.de/fileadmin/fg220/courses/WS1011/snet-project/Wi-Fi-cellid-positioning_willaredt.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf
http://people.csail.mit.edu/yiqun/SHA1AttackProceedingVersion.pdf
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_present_-_EGNOS/What_is_EGNOS
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_present_-_EGNOS/What_is_EGNOS
http://www.ci.cumberland.md.us/new_site/index.php/contents/view/635
http://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/
http://www8.garmin.com/aboutGPS/
https://www.navizon.com/files/Navizon_ITS_Fact_Sheet.pdf


Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/199826/199826.pdf 
Publicerad: 2014-06-10, Hämtad: 2015-05-28

[14] Developer.android.com, ”Sensors Overview”, 
http://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.htm
l Hämtad: 2015-04-28

[15] Developer.android.com, ”Fragments”, 
http://developer.android.com/guide/components/fragments.html 
Hämtad: 2015-04-28

[16] Java.com , ”What is java and whu do i need it? ”, 
https://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml Hämtad: 2015-
04-28

[17] csc.kth.se, ”Riktlinjer för parprogrammering”, 
http://www.csc.kth.se/tcs/projects/cerise/parprogrammering/riktlinjer.ht
ml Hämtad: 2015-05-04

[18] Lync, ”Lync 2013 SDK documentation” https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/office/jj933180(v=office.15).aspx Hämtad: 2015-05-04

[19] Extremeprogramming.org, ”The rules of extreme programming”, 
http://www.extremeprogramming.org/rules.html Hämtad: 2015-05-04

[20] Torteeka, P. (2014) 'Indoor Positioning based on Wi-Fi Fingerpring 
Techique using Fuzzy K-Nearest Neighbor', Applied Sciences and 
Technology (IBCAST), 2014 11th International Bhurban Conference, 
14-18 Jan. 2014, pp. 461-465.

[21] Keller, J. M. ; Gray, M. R. ; Givens, J. A. 'A fuzzy K-nearest neighbor', 
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, July-Aug. 1985, 
Vol. SMC-15(4), pp. 580-585

[22] Jekabsons, G. Kairish, V. Zuravlyov, V. (2011) ‘An Analysis of Wi-Fi 
Based Indoor Positioning Accuracy‘, Scientific Journal of Riga 
Technical University   Computer  Science. Applied Computer Systems, 
Vol. 44, pp. 131-137.

[23] Dr Robert Harle, ”Topical Issues: Location fingerprinting”, 
http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1112/TopIssues/Files/TI_L2_Fingerpr
inting.pdf Hämtad: 2015-05-29

[24] James M. Keller, Michael R. Gray, James A. Givens JR, ”A Fuzzy K-
Nearest Neighbor Algorithm”, 
http://webhost2.cs.missouri.edu/~skubicm/8820/FuzzyKNN.pdf 
Hämtad: 2015-04-13

42

http://webhost2.cs.missouri.edu/~skubicm/8820/FuzzyKNN.pdf
http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1112/TopIssues/Files/TI_L2_Fingerprinting.pdf
http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1112/TopIssues/Files/TI_L2_Fingerprinting.pdf
http://www.extremeprogramming.org/rules.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/jj933180(v=office.15).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/jj933180(v=office.15).aspx
http://www.csc.kth.se/tcs/projects/cerise/parprogrammering/riktlinjer.html
http://www.csc.kth.se/tcs/projects/cerise/parprogrammering/riktlinjer.html
https://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml
http://developer.android.com/guide/components/fragments.html
http://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html
http://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/199826/199826.pdf


Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

[25] Wikipedia, ”Triangulering”, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation#Distance_to_a_point_by_me
asuring_two_fixed_angles Hämtad: 2015-05-29

[26] Encyclopedia of Math, ”Sine Theorem”, 
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Sine_theorem Hämtad: 
2015-05-29

[27] Encyclopedia Britannica, ”Trilateration”, 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/605329/trilateration 
Hämtad: 2015-05-29

[28] Vahideh  Moghtadaiee,  Andrew  G.  Dempster,  ”Determining  the  best
vector distance measure for use in location fingerprinting”, Pervasive
and Mobile Computing, s. 4, Publicerad: 2014-11-11

[29] A Real-Time Location-Based Services System Using Wi-Fi 
Fingerprinting Algorithm for Safety Risk Assessment of Workers in 
TunnelsMathematical Problems in EngineeringVolume 2014 (2014), 
Article ID 371456, s. 10, Publicerad: 2014-04-17

[30] NIST, ”Manhattan distance”, 
http://xlinux.nist.gov/dads/HTML/manhattanDistance.html Hämtad: 
2015-06-03

[31] NIST, ”Euclidian distance”, 
http://xlinux.nist.gov/dads/HTML/euclidndstnc.html Hämtad: 2015-06-
03

[32] André Langevin, Diane Riopel (2005), Logistics Systems, ISBN 0-387-
24971-0 s. 96.

[33] Ruchi Setiya, Prof. Avinash Gaur, ”Location Fingerprinting of Mobile 
Terminals by Using Wi-Fi Device”, International Journal of Advanced 
Research in Computer Engineering & Technology, Volume 1, Issue 4, 
June 2012, s.311-314

[34] Hui-Ling Chen, Bo Yang, Gang Wang, Jie Liu, Xin Xu, Su-Jing Wang, 
Da-You Liu, ”A novel bankruptcy prediction model based on an 
adaptive fuzzy k-Nearest Neighbor method”, Knowledge-Based 
Systems Volume 24, Issue 8, Publicerad: 2011-12. s. 1348-1359

[35] Chan, Eddie C. L. ; Baciu, G. (2012) 'Introduktion to Wireless 
Localization, Wi-Fi Positioning Systems', Kapitel 3, s. 35-67

43

http://xlinux.nist.gov/dads/HTML/euclidndstnc.html
http://xlinux.nist.gov/dads/HTML/manhattanDistance.html
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/605329/trilateration
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Sine_theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation#Distance_to_a_point_by_measuring_two_fixed_angles
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation#Distance_to_a_point_by_measuring_two_fixed_angles


Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

Bilaga A: Programkod för 
LyncStatusChanger
Kod i C#

44



Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

45



Platsbestämning Inomhus – En studie om tekniker för platsbestämning inomhus
Christoffer Nyberg, Wilhelm Sahlin 2015-06-06

Bilaga B: Wi-Fi fingerprinting 
mätningar
Tabeller för Fuzzy K-NN och K-NN

Fuzzy K-NN Rak linje
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
20.1 18.2 4
20.2 18.2 4
20.3 19.2 2
20.4 19.4 2
20.5 19.4 2
20.6 19.6 2
20.7 19.10 8
20.8 20.11 6
20.9 20.11 4
20.10 20.11 2
20.11 20.11 0
20.12 20.12 0
20.13 20.12 2
20.14 21.14 2
20.15 20.13 4
20.16 21.16 2
20.17 20.18 2
20.18 19.17 2
20.19 20.20 2
20.20 20.21 2
20.21 19.21 2
20.22 21.21 2
 M: 2,64

Fuzzy K-NN Diagonal linje
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
18.9 19.9 2
19.10 20.11 2
21.11 20.11 0
21.12 22.12 2
22.13 22.13 0
23.14 23.14 0
24.15 24.15 0
25.16 24.16 2
26.17 25.17 2
 M: 1,11

Fuzzy K-NN Svängd linje
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
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17.14 16.14 2
18.14 19.14 2
18.13 18.14 2
19.13 18.13 2
19.12 20.12 2
20.12 20.12 0
20.11 21.12 2
21.11 22.11 2
21.10 22.11 2
22.10 22.11 2
22.11 22.11 0
23.11 23.12 2
23.12 23.12 0
24.12 24.12 0
24.13 24.14 2
25.13 24.13 2
25.14 24.15 2
26.14 25.14 2
 M: 1,56

Fuzzy K-NN Slumpmässigt
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
1.7 2.5 4
3.6 4.5 2
3.3 2.4 2
5.2 4.4 4
5.7 5.4 6
7.4 9.4 4
8.5 9.4 2
12.2 12.2 0
11.6 11.5 2
14.3 14.3 0
14.6 13.4 4
16.2 17.2 2
16.4 15.3 2
19.3 19.2 2
19.6 18.6 2
18.10 19.9 2
19.12 20.11 2
18.13 20.11 4
22.11 22.11 0
24.10 23.11 2
26.10 24.14 4
25.13 23.13 4
23.14 23.12 4
24.17 23.17 2
23.19 25.19 4
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26.19 27.19 2
27.22 27.21 2
30.19 21.19 2
30.22 31.20 4
33.21 34.20 2
33.16 33.19 6
35.21 35.20 2
39.20 39.19 2
39.16 39.19 6
41.17 41.19 4
42.21 41.19 4
39.22 39.20 4
20.20 20.20 0
20.21 20.21 0
20.17 20.17 0
16.19 13.19 6
15.22 14.21 2
14.18 12.18 4
12.20 12.19 2
10.18 10.19 2
9.22 9.21 2
6.21 6.21 0
6.17 6.20 6
4.20 4.20 0
2.22 2.20 4
 M: 2,68

Vanlig K-NN Rak linje
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
20.1 17.1 6
20.2 14.2 12
20.3 13.2 14
20.4 15.4 10
20.5 19.6 2
20.6 18.7 4
20.7 17.11 10
20.8 18.8 4
20.9 19.9 2
20.10 20.10 0
20.11 20.12 2
20.12 20.12 0
20.13 21.12 2
20.14 21.13 2
20.15 22.14 4
20.16 21.17 2
20.17 22.16 4
20.18 21.18 2
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20.19 21.19 2
20.20 22.19 4
20.21 21.20 2
20.22 16.20 10
 M: 4,55

Vanlig K-NN Diagonal linje
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
18.9 19.8 2
19.10 19.8 4
21.11 19.10 2
21.12 18.12 6
22.13 22.12 2
23.14 21.12 4
24.15 22.11 10
25.16 22.14 6
26.17 24.13 10
 M: 5,11

Vanlig K-NN Svängd linje
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
17.14 18.13 2
18.14 18.13 2
18.13 20.12 4
19.13 18.12 2
19.12 21.12 4
20.12 20.12 0
20.11 20.11 0
21.11 21.12 2
21.10 24.11 6
22.10 22.13 6
22.11 21.12 2
23.11 23.11 0
23.12 22.13 2
24.12 22.12 4
24.13 23.12 2
25.13 24.12 2
25.14 23.14 4
26.14 24.14 4
 M: 2,67

Vanlig K-NN Slumpmässigt
Koordinat Uppmätt koordinat Skillnad (m)
1.7 1.5 4
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3.6 3.5 2
3.3 3.3 0
5.2 5.4 4
5.7 4.5 4
7.4 8.4 2
8.5 8.4 2
12.2 12.3 2
11.6 11.6 6
14.3 13.4 2
14.6 14.6 6
16.2 17.2 2
16.4 16.2 4
19.3 19.2 2
19.6 19.4 4
18.10 19.10 2
19.12 20.12 2
18.13 18.11 4
22.11 22.12 2
24.10 23.12 4
26.10 24.12 8
25.13 24.14 2
23.14 22.13 2
24.17 24.17 0
23.19 23.20 2
26.19 27.19 2
27.22 27.20 4
30.19 31.19 2
30.22 30.19 6
33.21 34.20 2
33.16 32.19 6
35.21 35.20 2
39.20 38.20 2
39.16 39.19 6
41.17 39.19 4
42.21 40.19 4
39.22 39.20 4
20.20 20.19 2
20.21 21.21 2
20.17 21.17 2
16.19 13.19 6
15.22 11.20 8
14.18 12.19 4
12.20 11.18 4
10.18 10.20 4
9.22 11.20 4
6.21 6.20 2
6.17 7.20 6
4.20 5.20 2
2.22 2.20 4
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 M: 3,36
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