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Sammanfattning
Olika navigeringstekniker är något som människan använder sig av dagligen. Det är och
har varit en viktig del genom tiderna, i början handlade det om att kunna navigera till havs
med hjälp av stjärnorna och idag har många människor i världen någon form av
smarttelefon som kan användas som navigeringsverktyg.
Inomhuspositionering är något som har blivit ett hett ämne den senaste tiden och
eftersom GPS fungerar sämre inomhus har nya tekniker utvecklats för att navigera och
positionera sig inomhus. De tekniker som ligger i framkant nu är bland annat Bluetooth
Low Energy (BLE) och Wi-Fi där man med hjälp av triangulering kan positionera ut en
användare inomhus. Frågan återstår då, vilket positioneringsverktyg är då lämpligt för
inomhuspositionering.
Detta examensarbete har utförts med en kombination av strategier. Som börjar med en
jämförelsestudie av tre olika positioneringstekniker, BLE Wi-Fi och GPS, för att ta fram en
lämplig positioneringsteknik för utvärdering i form av ett experiment där flera faktorer,
främst precisionen, testas. I denna studie användes BLE beacons som
positioneringsverktyg dels för att den var lätt att implementera men även för att den skulle
uppnå hög precision.
För att testa BLE beacon utvecklades en lätt applikationsprototyp som hade som
huvudsyfte att kunna positionera ut en användare i ett koordinatsystem med hjälp av XYvärden. Genom att triangulering användes för att kunna positionera ut en användare
uppnådde studien en medelmarginal på ungefär 76 centimeter när fem stycken beacons
användes i ett område på 4 x 3 meter, vilket vi ansåg som godkänt för att kunna dra
slutsatsen att BLE beacon är ett lämpligt verktyg när det kommer till en
inomhuspositionering. Slutsatsen blev även att det skiljer sig avsevärt mycket i precision
om man använder sig av för få eller helt enkelt dåligt placerade beacons.
Nyckelord: Positionering, Positioneringsverktyg, Positioneringsteknik,
Inomhuspositionering

Abstract
Different navigation techniques are something that people uses on a daily basis. It has
been and still is an important part in the history of mankind, initially navigation was about
being able to navigate at sea using the stars, and today many people around the world have
some kind of smartphone that can be used as a navigation tool.
Indoor positioning is something that has become a hot topic in the last decade and since
GPS has bad precision indoors new technologies has been developed to navigate and
position objects indoors. Some leading technologies now includes Bluetooth Low Energy
beacons and Wi-Fi, where you can position a user indoors using triangulation-techniques.
The question still remains, which technique is viable for indoor positioning.
This study has been conducted as a combination of two strategies, starting with a
comparison study of three different positioning techniques, BLE, Wi-Fi and GPS, to come
to a conclusion which positioning technique is suitable for indoor positioning. After the
conclusion we evaluated the technique in the form of an experiment in which several
factors, mainly the precision, are tested. In this study, BLE beacon were used as the
positioning tool because it was easy to implement but also to able to achieve high precision
in the right environment.
To test the beacons, a light application prototype was developed that had the main
purpose of positioning a user in a coordinate system using XY values. By using
triangulation to position the user. The study achieved a mean margin of approximately 76
centimeters when five beacons were used in a 4 x 3 meter area. The conclusion was BLE
beacons is a suitable tool when it comes to indoor positioning and that there is a lot of
difference in precision when using too few or poorly placed beacons.
Keywords: Positioning, Indoor positioning, Positioning tools
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Definitionslista
Begrepp
Android

API

Applikation

BLE

BLE beacon

Förklaring
Android är ett operativsystem för mobiltelefoner som utvecklas
av Google sedan 2005. Android är baserat på Linux och är
skrivet i en variant av programspråket Java
(Nationalencyklopedin, u.d.).
Application Programming Interface eller
applikationsprogrammeringsgränssnitt är en specifikation hur
olika program kan användas och kommunicera med en specifik
programvara (Wikipedia, 2018).
Ett program som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt
arbete till exempel ordbehandling eller spel
(Nationalencyklopedin, u.d.).
Bluetooth Low Energy är en vidareutveckling av den
traditionella Bluetoothstandarden. BLE riktar in sig på hälsa,
träning och beacons. BLE är avsedd att ha en lägre
strömförbrukning än den traditionella Bluetoothstandarden
(Wikipedia, 2018).
Hårdvarusändare som använder Bluetooths lågenergiteknik
BLE. BLE beacons sänder ut data till närliggande enheter och
kan användas för positionering (Wikipedia, 2018).

Eddystone

Eddystone är ett BLE beacon-protokoll som innehåller olika
ramar som används vid integration mellan BLE beacon och en
applikation (Wikipedia, 2018).

GPS

GPS står för Global Positioning System och är ett statelitsystem
för att hitta rätt på land, till sjöss eller i luften
(Nationalencyklopedin, u.d.).

Navigering

Navigering är den vetenskap och teknik som handlar om att
fastställa sin position och bestämma lämplig färdväg eller kurs
mot nästa delmål (Nationalencyklopedin, u.d.).

Prototyp

En prototyp är menat för att ta fram en försöksmodell som har
i syfte att beskriva utseende, konstruktion samt riktiga
funktioner men som inte ännu befinner sig i ett
tillverkningsstadie (Nationalencyklopedin, 2017).

Triangulering

Triangulering innebär bestämning av punkters lägen på
jordytan genom mätningar av tid eller sträcka i trianglar
(Nationalencyklopedin, u.d.).
Wi-Fi är en standard för trådlösa datornätverk av typen WLAN
(Nationalencyklopedin, u.d.).

Wi-Fi

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Människan har länge utforskat miljöer med hjälp av olika navigeringsverktyg. Detta har
möjliggjort att människan kan segla långa distanser med hjälp av stjärnorna.
Idag är navigationsförmågan fortfarande viktig och GPS är en vanligt förekommande
positioneringsteknik som utvecklades av Pentagon och består av 24 satelliter som skulle
täcka jordens yta (Goswami, 2012). Det finns även två andra navigeringssystem som heter
GLONASS som utvecklades av Ryssland och Galileo som utvecklades av Europeiska
unionen (EU). GPS används som standard främst inom utomhuspositionering, men för
inomhuspositionering har GPS signalerna svårigheter att penetrera väggar och tak. För
inomhuspositionering finns det en rad olika tekniker på marknaden fast det finns ingen
standard (Wan, Wan Mohd, Mohamad Mohd, & Sapri, 2011).
Inomhuspositionering innebär att man kan positionera objekt eller föremål som är
placerat eller lokaliserat i exempelvis en matbutik, i ett gym eller någon annanstans som
består av väggar och ett tak. Inomhuspositioneringen har gjort framsteg det senaste
decenniet, detta beror på att tekniker har blivit billigare och tillgången till information har
ökat (Liu, Darabi, Banerjee, & Liu, 2007).
Noggranna och pålitliga inomhuspositioneringssystem är något som enligt Gu, Lo &
Niemegeers (2009) är ett måste för kommande generationer. Några positioneringssystem
har redan börjat användas inom sjukvården där dyr utrustning spåras för att undvika att
bli stulet. Inomhusnavigeringssystem kan också användas i stora offentliga platser för att
ge positionsindikationer för användare. Tillexempel behöver turister
inomhusnavigeringstjänster i vissa stora museer (Gu, Lo, & Niemegeers, 2009).
Problemet med att använda sig av GPS för inomhuspositionering är att signalen oftast är
för svag för att estimera en pålitlig beräkning av en användares position. Därför använder
man ofta sig av andra tekniker för inomhuspositionering såsom Wi-Fi eller Bluetooth för
att kunna upprätthålla ett mycket bättre estimat av en användares position (Karlsson,
Karlsson, Bernhardsson, Tufvesson, & Persson, 2015).
Ett exempel på en teknik som kan användas för inomhuspositionering är Wi-Fi där Wi-Fi
används för att beteckna trådlöst WLAN (Wireless Local Area Network) och är baserat på
IEEE 802.11 standarden där syftet är att garantera att produkter är kompatibla med
varandra (Wi-Fi Alliance, UÅ). En teknik som kan användas för att positionera med Wi-Fi
är avståndsbedömning och det fungerar genom att man bedömer tiden det tar för en
signal att skickas från en mottagare till sändare detta är även kallat Time of Arrival (Geier,
2002).
Ett annat exempel på en teknik som kan användas för inomhuspositionering är BLE som
är en vidareutveckling av den traditionella Bluetoothstandarden som togs fram
huvudsakligen för att sända och ta emot data utan att behöva skapa en anslutning. Man
ville reducera energiförbrukningen, kostnaden och chipstorleken men behålla likheten
med Bluetoothstandarden. Anledningen var att nå nya marknader inom bland annat
smarta hem, hälsa, träning och försäljning (Bluetooth SIG, 2016).
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När man positionerar sig med både Wi-Fi och Bluetooth är det vanligt att man använder
sig av triangulering för att bestämma avståndet till en punkt om man har minst två
punkter med ett känt avstånd emellan. Triangulering används ofta när det är svårt att
estimera avståndet direkt. Detta har gjort det till en välanvänd teknik för
avståndsbedömning (Cisco Systems, UÅ).

1.2 Problemformulering
Idag använder människan främst sig utav GPS när det kommer till navigeringshjälp, dock
så finns det en stor nackdel med att använda sig utav GPS för inomhusnavigeringshjälp
och det är att positionsestimeringen inomhus blir försämrad då signalerna har svårigheter
att penetrera väggar och tak.
Enligt Liu, Darabi, Banerjee & Liue (2007) så har inomhuspositionering gjort ett framsteg
den senaste decenniet, detta är något som Gu, Lo & Niemegeers (2009) ser som ett måste
för kommande generationer. Eftersom vi människor måste ha noggranna och pålitliga
inomhusnavigeringssystem för att kunna hjälpa människor att navigera inomhus,
exempelvis i ett köpcentrum.
För att kunna använda sig av ett inomhuspositioneringssystem så måste någon form av
teknik användas. Men vilken teknik fungerar bra för inomhuspositionering? Detta är
något som studien kommer ta reda på med hjälp av följande frågor:
• Vilket positioneringsverktyg är lämpligt för inomhuspositionering?
o Kan man med hjälp av det positioneringsverktyget få ut aktuell position
inomhus?
o Kan man med hjälp av det positioneringsverktyget få
navigeringsmöjligheter till en måldestination?
o Hur många av det positioneringsverktyget krävs för att med en meters
precision kunna hitta sin position?
o Vilka inställningar behövs göras på positioneringsverktyget för att kunna
positionera ut en användare?

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att jämföra olika inomhuspositioneringstekniker med
hjälp av ett antal faktorer för sedan utvärdera tekniken genom ett experiment som
innehåller ett antal scenarios. Vårt syfte innefattar även att utveckla en prototyp som skall
kunna positionera ut en användare i en mobilapplikation.

1.4 Avgränsning
Det finns en rad olika positioneringsteknik som kan användas vid inomhuspositionering
tillexempel Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), Global Positioning System (GPS), Radiofrequency identification (RFID), Ultra Wideband (UWB) och Infrared (IR) (Streich, 2017).
Vi har valt att avgränsa oss till endast tre positioneringstekniker för
inomhuspositionering, där vi har valt BLE, Wi-Fi och GPS. Anledningen till att vi valt
dessa tre tekniker är för att de är vanligt förekommande när det kommer till positionering
(Karlsson, Karlsson, Bernhardsson, Tufvesson & Persson, 2015; Wikipedia, 2018).
Flera anledningar till att dessa tre valdes var för att Wi-Fi och Bluetooth är IEEE
standarder samt att användarbasen är stor då över 75% av USAs smartphone användare
har använt sin mobiltelefon för att kunna navigera till en affär (omWlan, u.d; Nielsen,
2016). På grund av att vi besitter tidigare erfarenhet inom mobilapplikationsutveckling av
Android-applikation har vi även valt att avgränsa vår mobilapplikationsprototyp till att
endast utvecklas för operativsystemet Android. Mobilapplikationen tar endast emot
signaler som följer Eddystone-protokollet som finns beskrivet i kapitel 2.1.3.
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2. Positioneringstekniker
Detta kapitel beskriver olika tekniker som kan användas för inomhuspositionering,
historia bakom Bluetooth, BLE-beacons, bakgrundsfakta till Wi-Fi samt hur man kan
använda Wi-Fi som inomhuspositioneringsteknik och även historia om GPS, hur GPS
positionering fungerar.

2.1 Bluetooth
Bluetooth är en global standard för kortdistans, låg kostnad och trådlös teknologi som
tillåter enheter att kommunicera med varandra via radiolänkar över den standardiserade
2.4 GHz frekvensen. Bluetooth utvecklades som en ersättningsteknik för kabelteknik,
främst för att ersätta de seriella datakablarna som ansluter olika enheter. Under årens
lopp har användningsområdet blivit större och idag använder nästan 100 % av alla
mobiler, surfplattor, laptops, högtalare, kameror Bluetooth som standard. (Gupta, 2013)
Beroende på vilka tekniska specifikationer som stöds av Bluetoothenheten kan de
kategoriseras i tre olika kategorier.
• Den första kategorin handlar om versioner före version 4.0 och behandlar
kompabiliteten mellan flera enheter av ”klassisk Bluetooth”, vilket innebär att
BLE inte stöds.
• Den andra kategorin behandlar enheter mellan fler BLE-enheter som inte stödjer
klassisk Bluetooth.
• Det tredje kategorin behandlar enheter som är utrustade med Bluetooth 4.0 eller
senare samt stödjer klassisk Bluetooth och BLE. Dessa enheter kallas för Dual
Mode-enheter. Dessa går under namnet Bluetooth Smart Ready för konsumenter
och är vanligtvis telefoner och datorer (Gupta, 2013).

Figur 1. Översikt över Bluetootharkitekturen (Gupta, 2013).

Bluetooth använder sig av en arkitektur som består av olika lager, på en översiktlig nivå
består arkitekturen (se figur 1) av följande lager:
•

Lower Layers/Controller: Ansvarar för att utföra lågnivåoperationer som att hitta
enheter som är i närheten, koppla ihop enheter, skicka datapaket, säkerhet. Denna
funktionalitet är generellt implementerad på ett Bluetooth chip och kallas även
Bluetooth Controller.

•

Upper Layers/Host: Använder funktionaliteten från Lower layers för att
tillhandahålla mer komplex funktionalitet som seriellport-simulation, skicka stora
datapaket genom att dela upp de i mindre delar för att sedan bygga ihop dem igen,
strömma musik.
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•

Profiles: Profilerna kan anses vara vertikala delar som går genom hela
protokollstacken (se figur 1). Profilerna ger information om hur var och en av
protokolllagren tillsammans ska implementera en specifik användningsmodell.
Profiler hjälper till att garantera att olika leverantörer arbetar tillsammans i
symbios. De utgör även grunden för driftskompatibilitet och testas samt
certifieras innan en enhet kan säljas på marknaden. En enhet kan bestå av en eller
flera profiler samtidigt.

•

Bluetooth application: är den entitet som utför aktiviteterna till ett MMI (Man
Machine Interface) så att användaren kan använda Bluetoothfunktionaliteten.
Några exempel på detta är:
o
o
o

Välja en fil och skicka den med hjälp av Bluetooth.
Söka Bluetooth-enheter i närheten och visa resultatet.
Trycka på en knapp för att koppla ihop hörlurar med en annan enhet.
(Gupta, 2013)

2.1.1 Positionering med BLE
Lindemann, Schnor, Sohre & Vogel (2016) skriver att för att positionera med BLE beacons
måste flera beacons sättas ut inom området. Personen som ska positioneras behöver ha en
smartphone som periodiskt letar efter annonseringsmeddelanden från beacons och
identifierar varje beacon genom deras signatur major/minor för iBeacon och UUID för
Eddystone. Problem som finns med positionering med BLE är att signalerna blir
påverkade av miljön, till exempel väggar. För att få en sådan bra estimering av positionen
måste parametrarna som beacons använder optimeras. Dessa parametrar är:
•

•

•

Skanningstid: Används för att skicka samt ta emot meddelanden och har stor
påverkan på energiförbrukningen, därför ska skanningstiden vara liten som
möjlig.
Annonseringsintervall: Tiden mellan två skickade signaler. Beroende på vilken
hårdvara man har kan detta ställas inom intervallet 50-2000 millisekunder. Ett
kortare intervall resulterar i högre energiförbrukning men ökar chansen att ta
emot ett annonseringsmeddelande under skanningsprocessen.
Transmit Power: Är den fysiska kraften av de sända signalerna. En högre transmit
power resulterar i högre chans att en enhet tar emot signalen (Lindemann,
Schnor, Sohre, & Vogel, 2016).

Positionering med hjälp av Bluetooth kan utföras av signalmätningar och
positionsberäkningar, vilket ger en hög noggrannhet på en meters precision beroende på
miljön och antalet beacons (Zhang, Xia, Yang, & Yao, 2010)

2.1.2 BLE-Beacons
När Apple lanserade deras iBeaconprotokoll på Apple World Wide Developers Conference
2013 la de grunden till en helt ny industri – the Proximity Industry. Tre år senare använde
ungefär 500 företag internationellt och mellan sex till sju miljoner beacons utplacerade i
kommersiellt bruk med prognosen att totalt 60 miljoner beacons för priset av 500
miljoner dollar kommer användas i slutet av 2020 (Allied Business Intelligence, 2016).
Bluetooth Low Energy (BLE), även kallat Bluetooth smart, är en av de senaste
förbättringarna inom Bluetoothteknologin som lades till i Bluetooth 4.0. BLE riktar in sig
på energisnåla enheter som drivs av lågenergikällor som exempelvis sol, vind, vatten eller
batterier (Bluetooth SIG, 2016).
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BLE beacons används för att positionera med hjälp av Bluetooth och är sändare som
skickar ut små datapaket. Eftersom BLE-beacons använder sig av Bluetooth Low Energy
teknologin som utvecklades 2010 kräver generellt dessa sändare lite energi. Innehållet i
datapaketen som skickas ut innehåller oftast bara ett unikt ID som applikationen sedan får
tolka och eventuellt utföra någon aktivitet som exempelvis skicka ett meddelande till
användaren (Olcay, U.Å).
BLE beacons är generellt kända som en ”proximity” service, detta betyder att de känner av
när andra enheter är inom dess räckvidd. Beroende på vilken beacon man använder kan
man förvänta sig en räckvidd mellan 3-50 meter med en precision på en meter om man
använder tekniker som fingerprinting och triangulering (Lighthouse, 2017; Lindemann,
Schnor, Sohre & Vogel, 2016).
Det finns många olika typer av BLE beacons. Det finns modeller som är fristående från en
fast strömkälla (batteridrivna, solenergi) och det finns modeller som kopplas till en fast
strömkälla (Vägguttag, USB-drivna). Priset för ett beacon varierar mellan ungefär 50 –
300 svenska kronor (Accent systems, 2018). I detta examensarbete har iBKS 105 används
s0m är ett batteridrivet beacon och har en cirkulär form (se figur 2).

Figur 2. iBKS 105 som användes i detta examensarbete

Eftersom Eddystone är protokollet vi använder oss av i denna studie väljer vi att förklara
det utförligare än de andra protokollen.

2.1.3 BLE Protokoll
Eddystone
Eddystone är Googles standard för Bluetooth beacons och kan användas för både Android
och iOS enheter. Eddystone består av fyra typer av ramar: UID (Unique Identifier), URL
(Uniform Resource Locator), TLM (Telemetry) och EID (Encrypted Ephemeral Identifier)
(Google, 2017).
Eddystone-UID skickar ett unikt id för varje beacon. Denna identifierare består av 16
bytes varav 10 bytes består av namespace-ID och 6 bytes instance-ID. Namespace-ID kan
användas för att gruppera en samling beacons medan instance-ID används för att
identifiera ett enskilt beacon (Google, 2015).
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Eddystone-URL sänder en komprimerad URL som kräver internetanslutning för att
kunna öppnas. URL:en är komprimerad enligt ett fördefinierat prefixschema för att få
plats med längre URL:er i det begränsade annonseringsutrymmet (Google, 2016).
Eddystone-TLM ramen innehåller enbart information om varje individuellt beacon.
TLM innehåller inget ID så den måste skickas tillsammans med någon annan ram till
exempel UID, så man vet vilken information som tillhör vilket beacon. TLM-ramen finns i
två olika varianter, krypterad och okrypterad. Informationen som skickas innehåller
information om batterispänning, temperatur, antal paket som skickats och tid sedan
senaste omstarten (Google, 2016).
Eddystone-EID skickar ut en krypterad identifierare som ändras periodiskt.
Informationen kan beräknas av utvecklaren som registrerade den eftersom de delar en
krypteringsnyckel, men uppfattas som slumpvald för andra användare. Huvudsyftet med
denna ram är att ge utvecklaren kontroll över vilka som kan använda hens beacon-signaler
(Google, 2016).
iBeacon
iBeacon släpptes 2013 av Apple och var den första BLE beacon-teknologin. iBeacon kan
användas av det flesta Apple SDK:s och kan läsa och skicka data från alla Apple enheter
som stödjer BLE. Apple använder sig av en proprietär programvara vilket betyder att
användaren inte kan se källkoden för tekniken (Apple, 2017).
AltBeacon
AltBeacon släpptes 2014 av Radius Networks och är en öppen beacon-specifikation.
AltBeacon utvecklades för att erbjuda cross-plattformkompatibilitet det vill säga att
fungera på både Android och iOS (Radius Networks, u.d.).

2.2 Wi-Fi
Wi-Fi används som begrepp för att beteckna trådlöst WLAN (Wireless Local Area
Network) som baseras på IEEE 802.11 standarden. Syftet med tekniken är att garantera
att produkter är kompatibla med varandra (Wikipedia, 2018).
Upptäckandet och identifikationen av Wi-Fi-nätverk baseras på de små meddelandena
som de trådlösa nätverken sänder ut periodiskt till sin omgivning och det innebär att de
trådlösa nätverken synliggörs och nätverkets identitet förmedlas Detta kallas för SSID
(Service Set Identifier). Genom att låta enheter skanna sin omgivning kan de Wi-Finätverk som är tillgängliga upptäckas (Han, Li, & Srinivasan, 2015).
En enhet kan använda sig av två olika skanningsmetoder: Aktiv eller passiv. Aktiv sökning
innebär att enheten sänder ut probe request och lyssnar efter ett probe response från en
accesspunkt. Passiv sökning innebär att enheten bara lyssnar på samtliga kanaler efter
signaler som sänds ut periodvis av en accesspunkt vilket generellt sett tar längre tid (Wi-Fi
Alliance, UÅ).
Den trådlösa kommunikationen för Wi-Fi sker vanligtvis över 2.4 GHz och 5 GHz där 2.4
GHz är det mest använda. 2.4 GHz bandet är uppdelat i flera frekvenser som skiljer sig
beroende på land. Majoriteten av dagens trådlösa enheter arbetar i 2.4 GHz bandet, räcker
inte frekvenserna till och störningar uppstår (IEEE Standard Association, 2012).
Under de senaste åren har även 5 GHz bandet blivit vanligt förekommande i
accesspunkter. 5 GHz bandet är inte lika etablerat och är därför mindre utsatt för
störningar. Nackdelen då den arbetar på en högre frekvens är att den har kortare våglängd

6

och därför en sämre räckvidd. Det betyder ungefär att mottagaren måste befinna sig inom
15 meter från accesspunkten för att signalen ska vara stark nog att används för
positionering. För 2.4 GHz bandet är avståndet ungefär det dubbla (Rappaport, 2001).
Enligt Binghao et al. (2011) kan precisionen öka om man använder sig av både 2.4 GHz
och 5 GHz banden (Binghao, Dempster, Gallagher, Lui, & Rizos, 2011). Precisionen som
man kan förvänta sig är mellan 1-5 meter vid optimala förhållanden.
Priset för en accesspunkt är väldigt varierande och kan kosta mellan 300-18 000kr
(Komplett, u.d.).

2.2.1 Positionering med Wi-Fi
När det kommer till att bedöma avstånd mellan telefon och accesspunkt skickar varje
accesspunkt ut ett meddelande till sin omgivning var ~100 millisekund. Detta meddelande
innehåller bland annat signalstyrkan för att kunna avgöra om den är aktiv eller inte (Geier,
2002). Eftersom positionering med Wi-Fi använder accesspunkter behöver man i det
flesta fall inte investera i ny hårdvara då de flesta redan har accesspunkter installerade. De
är dock inte utformade för att användas till positionering och behöver därför konfigureras.
Som tidigare nämnts finns det olika skanningsmetoder till enheten, aktiv eller passiv. Om
accesspunkternas kanaler är kända i förväg kan skanningsmetoden ändras till aktiv
skanning och fungerar så att enheten efterfrågar information från accesspunkten. Detta
medför en högre energiförbrukning på enheten vilket betyder att batteritiden minskar på
grund av att enheten konstant skickar och tar emot meddelanden. (Wi-Fi Alliance, UÅ).

2.2.2 Time of Arrival
Time of Arrival (ToA) är baserat på en exakt mätning av den tid det tar att överföra en
signal från en mobil enhet till flera mottagande sensorer. Dessa signaler färdas med en
känd hastighet (300 m/µs) vilket gör att avståndet mellan den mobila enheten och varje
mottagande sensor kan avgöras från den gångna tiden som det tar för signalen att färdas
mellan sändare och mottagare. Denna teknik kräver en precis vetskap av sändningens
starttid och måste försäkra att alla mottagande sensorer men också även att
mobilenheterna är noggrant synkroniserade med en precis tidskälla (Cisco Systems, Inc.).

2.2.3 Time Difference of Arrival
Time Difference of Arrival (TDoA) tekniken använder sig av relativa tidmätningar på varje
mottagande sensor och detta används istället för absoluta tidmätningar. Resultatet av
detta gör att TDoA inte behöver använda sig av synkroniserad tidskälla vid tidpunkten då
sändningen sker, det vill säga då mobilenheten sänder till sensorn, för att kunna
bestämma tidsstämplar och plats (Cisco Systems, Inc.).

2.3 GPS
Global Positioning System (GPS) har sina rötter från den kallade Sputnik-epoken där
forskare kunde spåra satelliter med hjälp av förändringar i dess radiosignaler som de
kallade för ”Doppler Effect” men översatt till svenska är det dopplermätningar, dessa
mätningar är till för att beräkna positioner på jorden (NASA, 2012).
Den amerikanska flottan genomförde i mitten av 1960-talet satellitnavigeringsexperiment
för att kunna spåra amerikanska ubåtar med sex satelliter som cirkulerade runt polerna.
Men hjälp av dopplermätningar kunde man precisera ubåtarnas position. I början av
1970-talet påbörjades skapandet av det så kallade NAVSTAR vilket som vi i dagens
samhälle känner igen som GPS och NAVSTAR lanserades år 1978. Men det dröjde ända
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fram till 1993 innan de 24 blev fullt fungerande (NASA, 2012). Med GPS kan man få ut en
precision på allt mellan 3–15 meter (Wikipedia, 2018).
Det finns ytterligare två stora navigationssystem, GLONASS och Galileo.
GLONASS är ett navigationssystem som 1976 utvecklades i dåvarande Sovjetunionen och
under efterkommande år skickades ytterligare satelliter upp tills systemet var färdigställt
1995. Systemet bestod då av 24 satelliter. Ryssland minskade sedan sin finansiering för
rymdindustrin vilket ledde till att underhållet av GLONASS inte kunde upprätthållas, men
år 2010 hade GLONASS uppnått 100% täckning igen över Ryssland och i oktober 2011 var
alla 24 satelliter helt återställda vilken kunde ge en fullskalig global täckning. Med
GLONASS kan man få ut en precision på allt mellan 2.8–7.38 meter (Wikipedia, 2018).
Galileo är ett navigationssystem som är skapad av Europeiska unionen (EU) och 2003
började första steget med Galileo-programmet. 2005 skickades den första testsatelliten
upp som sedan var en del av systemet som släpptes 2011. I slutet av 2017 var 22 av 30
satelliter aktiva och uppskjutna i rymden och nästa uppskjutning är planerad att ske i
mitten av 2018. Nästa uppskjutning kommer innebära att systemet är redo för att bli
driftsatt, men förväntas att uppnå full operativ förmåga 2019. Med Galileo kan man få ut
en precision på 1 meter (Wikipedia, 2018).
Dessa två navigationssystem, GLONASS och Galileo kommer inte att tas upp något mer
senare i rapporten.
GPS används enligt Karlsson et.al (2015) i det flesta utomhusmiljöer och fungerar bra.
Däremot är GPS-signalen oftast för svag för inomhuspositionering för att skapa en pålitlig
beräkning av positionen. Istället används flera andra tekniker, bland annat Bluetooth och
Wi-Fi som tidigare nämns i detta kapitel (Karlsson, Karlsson, Bernhardsson, Tufvesson, &
Persson, 2015).
Tillgängligheten när det kommer till GPS är hög då tekniken används av människor runt
om över hela världen för navigeringshjälp. GPS:er finns installerade i det flesta system och
enheter bland annat i olika sorters fordon och inte minst i telefoner. Användningsområdet
för GPS är till exempel inom glidflygplan för att kunna säkerställa avståndet till
landningsbanan mer precist, men även för personer med en funktionsnedsättning såsom
synskador (Wikipedia, 2018).
Den räckvidd man får av GPS är väldigt omfattande när det kommer till
utomhuspositionering. Farid, Nordin, & Ismail (2013) skriver också att GPS är den
populäraste teknologin för positionering eftersom räckvidden som man får ut av GPS är så
omfattande vilket då gör tekniken till en favorit (Farid, Nordin, & Ismail, 2013).
Ett exempel på en applikation som använder sig av GPS är Google Maps som lanserades av
Google 2005 och erbjuder bland annat ruttplanering för gång, bil, cykel och
kollektivtrafik. Google har även släppt ett öppet gratis API (för kommersiellt bruk) som
kallas Google Maps API där utvecklare kan implementera Google Maps till deras egna
hemsidor (Wikipedia, 2018; Google, 2018).
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2.3.1 Positionering med GPS
Nath och Niculescu (2001) säger att för att kunna positionera med GPS använder man sig
av avståndsmätning och triangulering. Eftersom signalerna från satelliterna färdas med
ljusets hastighet går det räkna på tiden det tar för signalen att nå mottagaren och på sätt
räkna ut avståndet. När positionen är känd kan vinkeln mellan satelliterna användas för
att beräkna mottagarens position.
Ett krav på detta är att mottagarenheten måste befinna sig i en förhållandevis oförhindrad
utomhusmiljö. Om mottagaren befinner sig inomhus sjunker precisionen drastiskt vilket
medför att GPS blir obrukbart för inomhuspositionering då man eftersöker en felmarginal
inom ett par meter.
En fundamental del av positionering när det kommer till GPS, men även all annan form av
positionering, är att det finns ett välbyggt koordinatsystem där koordinatsystemens
inriktning är generell förhållandevis till dess representation och där axlarna oftast
fastställs efter antalet dimensioner som krävs att ta med i uträkningarna.

2.4 Alternativa positioneringstekniker
Det finns en rad av flera olika positioneringstekniker som inte kommer att tas upp i denna
studie. Några exempel är:
RFID
RFID står för Radio-Frequency Identification och använder radiovågor för att trådlöst
kunna överföra identiteten och andra egenskaper hos ett objekt. RFID är en ny
positioneringsteknik som möjliggör lokalisering av en användare eller ett objekt (Insoft,
2018). Eftersom RFID enbart har en räckvidd på mindre än en meter, är inte RFID
lämpligt för vår studie.
IR
Infrared är en teknik som kan användas för att spåra rörelse samt temperatur hos
personer eller objekt. Med detta kan IR-tekniken upptäcka objekt och föremål som är upp
till sju meter bort (Insoft, 2018).
UWB
Ultra-Wideband är en kortdistansradioteknik som kan användas för
inomhuspositionering. Till skillnad från Bluetooth och Wi-Fi utförs positioneringen med
hjälp av Time of Flight som innebär att den mäter tiden det tar för ljuset att färdas mellan
ett eller flera objekt (Insoft, 2018).

2.5 Android Studio
Android Studio är den officiella utvecklingsmiljön för att programmera Android
mobilapplikationer. Android studio är baserat på IntelliJ IDEA som skapades av
JetBrains, vilket är en utvecklingsmiljö för att utveckla Java-applikationer. Det officiella
programmeringsspråket för att utveckla applikationer är huvudsakligen Java och Javaramverk som till exempel Kotlin men även programspråk som baseras på C kan användas
såsom C, C++ och C# med flera (Google, 2018).

2.6 Proximity API
Proximity API är ett API som tillåter användare att positionera ut sig med hjälp av ett
koordinatsystem som beräknas med avståndet från BLE beacons. För att kunna räkna ut
koordinater måste minst tre stycken BLE beacons planeras ut i området
(AgileVisionCompany, 2018).
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3. Metod
I detta kapitel beskriver vi från kapitel 3.2 till 3.5, hur vi har samlat in information, vilka
frågor som vi ställt oss själva, vilken strategi vi valt, vilken datainsamlingsmetod samt
hur vi analyserade insamlad data.

Figur 3. Modell av forskningsprocessen (Oates, 2013)

3.1 Modell av forskningsprocessen
Figur 3 ger en snabb överblick av forskningsprocessen och dess komponenter. Bilden är
illustrerad av Oates (2006) och man kan med hjälp av den visa läsaren vilken väg vi har
tagit under vår forskning. Vägen vi har valt ser ni i bilden ovan där vi har markerat den
med gröna rutor och förklaringen av dessa steg kommer under nästföljande avsnitt.

3.2 Litteraturstudie
I första delen av forskningsprocessen har vi gjort en litteraturstudie där enligt Oates
(2006) är litteraturstudien en tvådelad process. Syftet med detta är att utforska ämnet för
forskning och efter det görs en djupare litteraturstudie för att bygga på kunskapsbidraget
(Oates, 2006). I början av arbetet sökte vi information kring positionering samt
positioneringsverktyg. Blomkvist & Hallin (2014) säger att läsa in sig på ett område och
genomföra en så kallad litteraturstudie leder till att man identifierar, vad som tidigare har
publicerats inom det område man undersöker (Blomkvist & Hallin, 2014).
Vi sökte främst information genom Google Scholar och med Högskolan Dalarna egna
sökmotor Summon och våra sökord var: positionering, positioning,
inomhuspositionering, indoor positioning, positioneringsverktyg samt positioning tools.
Oates (2006) skriver i sin bok att en betydelsefull del av litteraturstudien är att källornas
trovärdighet bedöms. Detta medförde att vi granskade de källor vi hittade och bedömde
dess trovärdighet, huruvida de var vetenskapligt granskade samt vilken tidskrift/utgivare
som publicerat källan (Oates, 2006). Blomkvist & Hallin (2014) nämner att det är
nödvändigt att hela tiden ha ett kritiskt förhållningssätt vilket innebär att man ska granska
alla de metoder, resultat och slutsatser som man kommit över (Blomkvist & Hallin, 2014).
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3.3 Forskningsstrategi
I detta examensarbete använder vi oss av en metodologisk triangulering. Denna form av
triangulering är enligt Denscombe (2016) något som möjliggör för forskaren att observera
saker och ting ur ett annorlunda perspektiv som möjligt. Anledningen till att man
observerar på olika sätt är på grund av att man använder tillvägagångssätt som är markant
olika (Denscombe, 2016).
I akademisk forskning är experiment enligt Oates (2006) en strategi som undersöker
förhållandet mellan orsak och verkan, man söker efter att bevisa eller motbevisa ett
samband mellan en faktor och ett observerat resultat. Vilket börjar med en utvecklad teori
som leder till påstående baserat på teorin som sedan kan bli testad genom experiment,
vilket i sin tur formar en hypotes där ”faktor A orsakar B” (Oates, 2006).
En av de fördelarna med experiment är enligt Denscombe (2016) att trovärdigheten med
detta är hög, eftersom experiment har en status som förmedlar associationer till noggrann
vetenskap. Detta förmedlar en känsla av objektivitet och opartiskhet när det kommer till
slutsatserna (Denscombe, 2016). Vi har valt att ha med experiment som en strategi
eftersom vi ska genomföra experiment med olika scenarios.
Förutom experiment har vi också använt oss av en strategikombination av enkäter och
jämförelseanalys. Enligt Walk (1998) är jämförelseanalys en strategi som man använder
för att jämföra och kontrastera olika saker mot varandra som till exempel två texter, två
vetenskapliga processer (Walk, 1998).

3.4 Datainsamlingsmetod
I detta arbete använder vi dokumentstudier och observationer som
datainsamlingsmetoder vilket även är en form av metodtriangulering. Enligt Oates (2006)
är användandet av mer än en datainsamlingsmetod något som låter forskaren att se
fenomenet av intresse på olika sätt (Oates, 2006).
I dokumentstudien har vi främst kommit över tidigare forskning inom området såsom
sekundärdata. Sekundärdata, även kallat andrahandsdata, är enligt Oates (2006)
forskningsdata som medvetet har arkiverats till nytta för framtida studier (Oates, 2006).
Observationer är enligt Oates (2006) en datainsamlingsmetod som kan användas till
många forskningsstrategier (Oates, 2006). Vid genomförande av observationer ska man
enligt Blomkvist & Hallin (2014) dokumentera sina observationer noggrant. Där
fältanteckningar är vanligt förekommande under arbetets gång. Man kan dokumentera
detta digitalt via en dator (Blomkvist & Hallin, 2014). I vårt arbete använder vi oss av
observationer av den anledningen att vi ska kunna observera och dokumentera utfallet av
vårt experiment. Detta dokumenteras sedan digitalt via en dator vilket i sin tur blir
fältanteckningar från observationerna.

3.5 Dataanalys
Den kvalitativa dataanalysen inkluderar enligt Oates (2006) all icke numerisk data vilket
innebär ord, bilder, ljud med mer, som fångas upp och uppfattas genom intervjuer,
forskares dagböcker, dokument från företag, webbsidor och utvecklarmodeller. Detta är
den viktigaste typen av data som används och analyseras av forskare, där kvalitativ analys
är mer beroende av forskarens förmåga att se mönster och teman inom data (Oates,
2006).
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Forskaren ska enligt Oates (2006) analysera insamlad data utan förutfattade meningar
och med ett öppet sinne över vad som är relevant. Kvalitativ dataanalys har både sina
fördelar och nackdelar där Oates (2006) skriver att en fördel är att data och dess analys är
riklig och detaljerad samt att det även finns ytterligare alternativa förklaringar än
antagande. Detta innebär att det är möjligt att forskare kan nå olika men lika giltiga
slutsatser. En nackdel med kvalitativ dataanalys är enligt Oates (2006) att forskaren bör
vara varsam när man tolkar data eftersom tolkningen ska vara objektiv och forskaren ska
inte analysera den efter forskarens egna bakgrund, identitet eller tro (Oates, 2006).
Detta examensarbete omfattar även en kvantitativ dataanalys och enligt Oates (2006)
omfattar den kvantitativa dataanalysen data, fakta som baseras på siffror som
huvudsakligen genereras från experiment och enkäter. Idén med dataanalysen är att
kunna se mönster i data och utifrån det dra slutsatser. För att redovisa detta finns det flera
olika tekniker som till exempel via tabeller, grafer. Dessa tekniker möjliggör för forskarna
samt läsarna att kunna se mönster i data (Oates, 2006).
Fördelarna med kvantitativ dataanalys är enligt Denscombe (2016) att den ger en
vetenskaplig status eftersom olika former av statistiska tekniker är baserade på
matematiska principer och sannolikhet, vilket bidrar till det vetenskapliga anseendet
(Denscombe, 2016).
Vi har valt den kvalitativa dataanalysen då den passar bra in i detta examensarbete och att
den enligt Denscombe (2016) huvudsakligen relaterar till vårt val av forskningsstrategier
observation och dokument (Denscombe, 2016). Men vi har också valt den kvantitativa
dataanalysen eftersom mätningarna från experimenten har genererat data och enligt
Denscombe (2016) är det viktigt att forskaren förstår vilken typ av data man arbetar med
när man använder kvantitativ data (Denscombe, 2016).
Triangulering mellan kvalitativ och kvantitativ dataanalys underlättar ytterligare
validering av resultatet, ger en bättre förståelse av studieobjektet samt är ett praktiskt
tillvägagångssätt vid forskning. Detta i sin tur ger en tydligare koppling mellan typerna av
data och metoder som används vilket i sin tur kompenserar de starka respektive svaga
sidor. (Denscombe, 2016).

3.6 Teknisk specifikation
I detta avsnitt 3.6 kommer vi att beskriva och tydliggöra de faktorer som teknikerna
jämförs med, dess innebörd och betydelse i vår jämförelse. Dessa faktorer presenteras i en
tabell under avsnitt 3.6.1 (se figur 4).
Dessa faktorer har vi själva tagit fram tillsammans med vår samarbetspartner.
Motiveringen till att det mynnade ut i dessa tio var för att vi och vår samarbetspartner
ansåg att de var av någon slags betydelse för teknikerna.
Kostnad
Det faktiska priset för inköp av tekniken.
Räckvidd
Räckvidd innebär det maximala avståndet som enheten kan vara ifrån tekniken för att
kunna positioneras.
Precision
Precision innebär hur stor felmarginal tekniken har när det kommer till positionering.
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Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att om det finns några öppna API:er, är tekniken lättimplementerad
för användning när det kommer till positionering. Vilken hårdvara som stöds eller krävs
och vilka enheter och operativsystem som är kompatibla med tekniken.
Arbetsområde
Arbetsområde innebär den omgivning som tekniken opererar i, det vill säga inomhus eller
utomhus. Men även om det finns något som kan störa enhetens uppkoppling mot
tekniken.
Energiförbrukning
Energiförbrukning innebär hur länge enheten kan använda sig av tekniken.
Frekvens
Detta innebär vilken frekvens som tekniken arbetar under.
Bandbredd
Bandbredd innebär hur mycket data tekniken kan överföra per tidsenhet, detta mäts i bitrate.
Skapat år
Detta betyder vilket år som tekniken släpptes.
Skapare av tekniken
Detta innebär som det låter, den eller de som har skapat tekniken.

3.6.1 Prioritering av faktorer
Under detta avsnitt kommer vi att genomföra en prioritering av alla de ovan nämnda och
beskrivna faktorer. I denna prioritering har vi tagit hänsyn till flera olika perspektiv såsom
samarbetspartners krav men även de akademiska kraven. Dessa mynnade sedan ut i detta
resultat av alla faktorer som finns i tabellen nedanför (se figur 4). Där vi har valt att
kategorisera dem i dessa två följande kategorier: Viktig betydelse och Mindre
betydelse.

Viktig betydelse
Kostnad
Precision
Tillgänglighet
Räckvidd
Arbetsområde

Mindre betydelse
Frekvens
Bandbredd
Skapat år
Skapare av tekniken
Energiförbrukning

Figur 4. Kategorisering av faktorerna för jämförelsen.

3.6.2 Motivering av utvalda faktorer
Vi har valt att behandla de faktorer som vi anser vara av Viktig betydelse och här nedan
finns motiveringar till varför dessa faktorer anses vara av den vikt och betydelse för detta
arbete. Anledningen till att vi valt att enbart behandla den kategorin är för att dessa
faktorer ansågs vara de faktorer som skulle ha någon betydelsefull roll i vår jämförelse. De
faktorer som ingår i denna kategori kommer att tas upp i avsnitt 4.1 för teknikerna BLE,
Wi-Fi och GPS.
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Kostnad
Kostnad är med därför att det är en av den viktigaste faktorn då priset för de olika
teknikerna skiljer sig åt. Kostnad brukar i många fall vara den avgörande faktorn för
många när det kommer till inköp och även i detta fall är det en avgörande faktor.
Precision
Precision är en viktig faktor därför att denna rapport bygger delvis på att jämföra
teknikernas precision när det kommer till inomhuspositionering. Det kan skilja sig mycket
mellan teknikerna, därför vi har tagit med precision och bedömt den som en viktig faktor
till denna jämförelse.
Tillgänglighet
Tillgänglighet anses också som en viktig aspekt och särskild hänsyn måste tas till öppna
API:er och lättimplementerad teknik för användningsområdet positionering. Ytterligare
aspekter såsom hårdvara och enheter infaller också i denna faktor.
Räckvidd
Räckvidden för varje teknik är högst intressant för alla när det kommer till positionering
men även i detta fall är räckvidden en viktig faktor att väga in när det kommer till
inomhuspositionering eftersom det minimala/maximala avståndet kan vara avgörande för
vilken teknik man ska välja.
Arbetsområde
Faktorn arbetsområde behandlar egentligen två saker, dels tar den hänsyn till den miljön
tekniken opererar inom och om det finns något som kan störa kommunikationen, det vill
säga om det är inomhus är det bra att veta om tekniken störs av objekt som befinner sig i
vägen för kommunikationen mellan enheten och tekniken. Detta är varför vi har valt att ta
med denna faktor eftersom den tar hänsyn till vitala delar som kommer att hjälpa oss
genomföra vår jämförelse.

3.7 Experimentell metod
Experimentet kommer att utföras på en yta som är mest optimal för
inomhuspositionering, det vill säga en helt tom yta, som är helt omöblerad. Ytan som har
använts till dessa scenarios har varit ett tomt konferensrum, utan några objekt som kan
störa signalen mellan beacons och mottagande enhet. Rummet har ett mått på 4.2 x 2.9
meter.
En viktig del när det kommer till experiment handlar om att fastställa orsakerna till att en
förändring inträffar och det räcker då inte med att bara bevisa ett samband mellan två
olika saker. Experimentets syfte är nämligen att upptäcka vilka eller vilken av faktorerna
som är orsaken. För att kunna ta reda på detta krävs en separation mellan oberoende och
beroende variabler (Denscombe, 2016).

3.7.1 Oberoende och beroende variabel
Experimentet som vi genomför har oberoende och beroende variabel. Enligt Denscombe
(2016) så påverkar den oberoende variabeln den beroende variabeln. Där en förändring
sker i den oberoende variabeln kommer det att påverka den beroende variabeln. När det
kommer till den beroende variabeln förlitar den sig helt på den oberoende variabeln, det
vill säga om en förändring sker i den beroende variabeln påverkar det inte den oberoende
variabeln (Denscombe, 2016).
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Vår oberoende och beroende variabel utgörs av beacons och precision, där den oberoende
variabeln är antalet beacons vid utförandet av experimentet och den beroende variabeln är
precisionen som vi får vid utförandet av experimentet.

3.7.2 Mobilapplikationen
Mobilapplikationen har ett koordinatsystem som visar användarens position i förhållande
till de beacons som är uppsatta med hjälp av XY-värden. Mobilapplikationen räknar ut
användarens position med hjälp av att samla in signalstyrkan till alla beacons.
Mobilenheten som användes i experimentet använder sig av Android version 6.0.1 och är
av modell Cat s60.
Enligt Blazak (2017) är placering av beacons något som är viktigt för att kunna täcka stort
område som möjligt men även för att få en så hög precision som möjligt. För områden som
behöver hög precision rekommenderas det att alla beacons placeras enligt följande
punkter:
1. Beacons placeras i var och en av områdets yttre hörn
2. Beacons är placerade jämnt längs omkretsens yttre omkrets ungefär var 25:e
meter.
3. Återstående beacons skall placeras jämt inom området (Blaszak, 2017).
Blazak fortsätter med att efter man har placerat ut beacons ska man testa utplaceringen.
Detta är vitalt för att validera att platser man valt är bra. När man testar ska man leta efter
områden där precisionen behöver förbättra och korrigera genom att lägga till eller flytta
ett beacon till den platsen (Blaszak, 2017).
Under förberedelserna till testerna har vi tagit hänsyn till dessa punkter för att med sådan
hög precision som möjligt positionera ut en användare i vår applikation.

3.7.3 Scenarios och hypoteser för experimentet
I konferensrummet finns det ett flertal beacons utplacerade för att kunna positionera ut en
användare i telefonen.
En användare tar fram telefonen och startar vår applikation för att sedan kliva in i
positioneringsområdet där fem mätpunkter finns (se figur 5).

Figur 5. De olika testpunkterna som användes vid de olika scenariona.
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Scenario 1
I konferensrummet finns det fem beacons utplacerade. Användaren ska gå till de fem olika
testpunkterna (se figur 5) och trycka på knappen ”Save coordinates” i applikationen.
Hypotes: det troliga utfallet av scenario 1 är att precisionen kommer att vara mest
korrekt vid varje testpunkt (se bilaga 1) eftersom det finns fem beacons utplacerade, en på
varje testpunkt.

Scenario 2
I konferensrummet finns det fyra beacons utplacerade. Användaren ska gå till de fem olika
testpunkterna (se figur 5) och trycka på knappen ”Save coordinates” i applikationen.
Hypotes: det troliga utfallet av scenario 2 är att precisionen vid testpunkt T5 i mitten av
ytan kommer uppvisa sämre resultat eftersom beacon E (se bilaga 2) inte finns med i detta
scenario.
Scenario 3
I konferensrummet finns det tre beacons utplacerade. Användaren ska gå till de fem olika
testpunkterna (se figur 5) och trycka på knappen ”Save coordinates” i applikationen.
Hypotes: det troliga utfallet av scenario 3 är att precisionen vid testpunkterna T4 och T5
kommer att uppvisa sämre resultat eftersom beacon E och D (se bilaga 3) inte finns med i
detta scenario.
Scenario 4
I konferensrummet finns det tre beacons utplacerade men till skillnad från scenario 3 är
de omplacerade för att försöka uppnå en högre precision. Användaren ska gå till de fem
olika testpunkterna (se figur 5) och trycka på knappen ”Save coordinates” i applikationen.
Hypotes: det troliga utfallet av scenario 4 är att precisionen vid alla testpunkter kommer
uppvisa bättre resultat än scenario 3 på grund av omplacering av beacons (se bilaga 4) i
detta scenario.
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4. Analys & resultat
I detta kapitel behandlas och analyseras teknikerna och alla faktorer som teknikerna
jämförs utifrån. Efter det presenteras vårt resultat av jämförelsen, experimentet samt
mobilapplikationen.

4.1 Jämförelse av tekniker
Under denna del av kapitlet kommer vi analysera varje teknik emot de utvalda faktorer för
att i nästkommande kapitel kunna sammanställa det som vi kommer fram till.

4.1.1 Kostnad
BLE
Kostnaden är beroende av en rad olika parametrar exempelvis inköp av beacons, licenser,
integration, mottagarenheter och applikationer. I vår analys kommer vi enbart ta hänsyn
till kostnaden för inköp av själva beacon. Anledningen till att vi tar hänsyn till enbart
kostnaden för beacon är att tillgängligheten för licenser och mottagarenheter är stor på
grund av att många av protokollen är open source och gratis att använda samt att
mottagarenheterna i det flesta fallen är privata smarta telefoner vilket inte heller gör detta
till en kostnad.
Priset för en beacon är mellan 50 till 300 SEK styck, beroende på vilket beacon du köper
och mängden. Antalet beacons beror på storleken på området som ska positioneras och
räckvidden som behövs. Totalt sett är beacons dyrare än GPS, men billigare än Wi-Fi
beroende på existerande infrastruktur.
Wi-Fi
Eftersom de flesta hushåll och företag som vill ha ett positioneringssystem redan har en
etablerad infrastruktur med accesspunkter, behöver inte investeringskostnaden bli hög.
Allt beror på hur infrastrukturen och området ser ut det vill säga bland annat hur många
accesspunkter man har samt hur stort område man vill kunna positionera sig i, vilket med
mottagarenheterna utgör hela positioneringssystemet om man ska använda sig av Wi-Fi.
Priset för en accesspunkt skiljer sig markant beroende på vilken modell du köper och
kostar allt emellan 300kr – 18 000kr.
GPS
Kostnaden för GPS-tekniken är den absolut billigaste då det bara krävs att användaren har
en egen enhet samt en applikation som kan visa användarens position, det vill säga en
telefon eller en enhet som har GPS inbyggt i sig. Den enda kostnaden som kan tillkomma
är för applikationer som erbjuder mer än just en positionering, det vill säga externa
applikationer.

4.1.2 Precision
BLE
Likt alla radiosignaler som använder sig av högfrekvensvågor påverkas signalerna av de
yttre förhållandena som till exempel väggar. För att undkomma detta kan man placera ut
flera beacons.
Precisionen varierar beroende på hur många beacons man använder sig av, vilka beacons
man använder, hur dem är placerade. Vid optimala inställningar och miljö kan man uppnå
en ungefärlig precision på 1–5 meter.
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Wi-Fi
Som tidigare nämnt använder även Wi-Fi sig av högfrekvensvågor och är därför känslig för
de yttre förhållandena såsom väggar. Vid optimala förhållanden kan man uppnå en
ungefärlig precision på 1–5 meter, men detta beror helt på hur många accesspunkter man
använder sig av samt hur miljön runt om ser ut. Vill man positionera en miljö med många
väggar och föremål som kan störa signalvågorna kan man använda sig av flera fysiska
och/eller virtuella accesspunkter.
GPS
Precisionen med GPS och inomhuspositionering är dålig, på grund av att GPS-signalen
har stora svårigheter att penetrera genom väggar och tak vilket då gör att positionering i
inomhusmiljöer blir osäker och oprecis. Däremot har GPS en precision på 1–15 meter vid
utomhuspositionering, men i vårt fall är detta oväsentligt då det inte gäller i en
inomhusmiljö. Av dessa anledningar har det inte varit möjligt att bedöma och ge GPS
någon exakt precision när det kommer till positionering i inomhusmiljöer.

4.1.3 Tillgänglighet
BLE
Bluetooth är en global standard och därför är tillgängligheten för BLE beacons hög. 2016
fanns det mellan sex till sju miljoner beacons som användes för kommersiellt bruk, med
prognosen att det i slutet av 2020 skulle finnas totalt 60 miljoner beacons.
En stor fördel med BLE beacons är att de primärt använder smarta enheter som mottagare
för signalerna. Eftersom nästan 100% av alla smarta enheter stödjer BLE är detta till en
stor fördel. I och med att BLE använder sig av en lågenergiteknik av Bluetooth, kan man
använda sig av lågenergitekniker såsom batterier, till skillnad från ett universellt system
som GPS, som behöver installation och underhåll i form av till exempel utbyte av batteri
eller till och med beacons.
Öppna protokoll är också något som är till en fördel med BLE, med protokoll som
Eddystone, iBeacon, AltBeacon med flera.
Wi-Fi
Wi-Fi positionering använder sig av accesspunkter för att kunna positionera ut
användaren eller föremål, i de flesta fall behöver man inte investera i ny infrastruktur då
man redan har accesspunkter installerade.
Dessa accesspunkter är dock inte utformade för att positionera och det kan medföra
problem med till exempel att det inte finns tillräckligt med accesspunkter installerade eller
att de inte är konfigurerade för att användas som positioneringsverktyg. En nackdel med
att använda Wi-Fi som positioneringsteknik är att det krävs inställningar för att kunna
användas.
GPS
När det kommer till faktorn tillgänglighet är detta GPS starka sida eftersom den är brett
utspridd och finns tillgängligt i nästan alla telefoner vilket gör att i dagens samhälle kan
nästan alla använda sig av positionering med GPS. Även ur ett utvecklarperspektiv finns
det mycket öppna API:er som till exempel Google Maps API som kan användas till alla
enheter och plattformar.
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4.1.4 Räckvidd
BLE
För att kunna positionera ut en användare måste mottagaren befinna sig inom en radie
ifrån ett beacon. Detta baseras på omgivningen, vilket beacon man använder samt
inställningar på beaconet. I den ideala miljön är räckvidden för positionering med BLE
beacon är ungefär 3–30 meter.
Wi-Fi
För att kunna positioneras med Wi-Fi behöver mottagaren befinna sig inom en radie på
~15 meter ifrån en accesspunkt om man använder sig av 5 GHz bandet, om man däremot
använder sig av 2.4 GHz bandet fördubblas avståndet till ~30 meter. Dock är det precis
som för BLE beacons att väggar och dylikt försämrar räckvidden.
GPS
När det kommer till räckvidd är GPS överlägset bäst då det handlar om
utomhuspositionering och enligt Farid, Nordin, & Ismail (2013) är det även den
populäraste teknologin för positionering där räckvidden gör tekniken till favoriten.
Räckvidden kvarstår fortfarande när det kommer till inomhuspositionering, men
problemet är då att GPS-signalen blir för svag för att kunna beräkna en exakt position
(Karlsson, Karlsson, Bernhardsson, Tufvesson, & Persson, 2015).

4.1.5 Arbetsområde
BLE
Eftersom BLE är en kortdistansteknik fungerar det bättre för inomhuspositionering, men
BLE-signalerna känsliga för hinder såsom väggar och dylikt, dock är det något som är
gemensamt för både BLE och Wi-Fi eftersom båda verkar på högfrekvenssignaler. Man
kan undvika detta genom att placera ut flera beacons för att på vis öka både precision och
räckvidd.
Wi-Fi
Wi-Fi har längre räckvidd än BLE men är fortfarande inte optimalt för
utomhuspositionering på grund av räckvidden. Den fungerar bättre för
inomhuspositionering eftersom Wi-Fi använder sig av 2.4 GHz bandet kan störningar
uppkomma då det är en belastad frekvens (Farid, Nordin, & Ismail, 2013).
GPS
GPS är den mest etablerade positioneringstekniken som finns i dag och arbetar i största
utsträckning utomhus eftersom GPS-signalerna störs ut av väggar och tak. GPS kan dock
användas för inomhuspositionering om man använder sig av repeaters som installeras i
huset, vilket förstärker signalen från signalerna utifrån.
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4.2 Sammanfattning av jämförelsen
Här nedan finns en sammanfattning av jämförelsen som presenterats i en tabell (se figur
6).

Tekniker
Faktorer/attribut?

BLE

Wi-Fi

Räckvidd (meter)

3–50 m

15–30 m

-

Precision (meter)

1–5 m

1–5 m

1–15 m

Tillgänglighet

Medel

Medel

Hög

50-300 SEK

300 – 18 000
SEK

-

Medel

Medel

Låg

Kostnad
Arbetsområde

GPS

Figur 6. Sammanställning av resultatet i tabellform

Det vi kan se i tabellen ovan är att BLE och Wi-Fi är jämlika baserat på vår jämförelse. Vi
väljer att använda oss av BLE beacons som positioneringsverktyg när vi utvecklar vår
mobilapplikationsprototyp eftersom att vi tidigare nämnt att BLE är enkelt att
implementera och att tillgängligheten på beacons är hög. Resultatet av jämförelsen
kommer att presenteras och diskuteras i kommande kapitel.

4.3 Resultat av jämförelsen
Att försöka hitta den mest optimala inomhuspositioneringstekniken är något som många
försöker uppnå, efter vår jämförelse har vi kommit fram till att BLE är den mest optimala
tekniken för inomhuspositionering i vårt examensarbete. Detta baserar vi på resultatet av
vår analys där BLE var den teknik som fick bäst resultat, inte bara är BLE-tekniken som
ger en bättre precision jämfört med Wi-Fi och GPS, den är också bättre när det kommer
till tillgänglighet.
När man pratar om precision hamnar GPS långt efter de andra två teknikerna då GPSsignalerna har stora svårigheter att penetrera väggar och tak. Detta leder till att
precisionen upplevs som opålitlig när det kommer till inomhuspositionering. Detta gör
också GPS till en obrukbar teknik för inomhuspositionering. Kostnaden för GPS är
däremot mycket billigare än de andra teknikerna då alla telefoner nu för tiden har inbyggd
GPS, vilket i sin tur gör att tillgängligheten för GPS är hög.
Räckvidden med GPS är också överlägsen och kommer fortfarande vara den bästa
utomhuspositioneringstekniken och speciellt över långa sträckor, eftersom den använder
sig av satelliter. Däremot fick GPS dåligt betyg när det kom till arbetsområde och detta
som tidigare nämnts är på grund av att GPS-signalerna inte är tillräckligt bra inomhus.
Wi-Fi är en stark konkurrent till BLE när det kommer till inomhuspositionering på grund
av att båda teknikerna har liknande egenskaper. Något som är till Wi-Fi’s fördel är att den
har mycket högre bandbredd vilket leder till att de kan användas för att få
internetanslutning.
När man nämner BLE och inomhuspositionering är det positionering med BLE beacons
man avser, det vill säga någon form av sändare. BLE beacons är enligt vår jämförelse den
lämpligaste tekniken för inomhuspositionering i vårt examensarbete baserat på resultatet i
analysen (se kapitel 4.2). BLE beacons är lätthanterliga när det kommer till underhåll,
implementation, tillgänglighet och precision.
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Enligt vår litteraturstudie ska BLE beacons kunna ha en precision på ungefär 1–5 meter
med perfekta förutsättningar förhållande till område, miljö samt antal beacons. Dock
beror detta helt på hur stort område man har, hur området ser ut med möbler och dylikt
samt antalet beacons.
En stor fördel med BLE beacons är att de är skalbara då man enkelt kan installera fler
beacons och sammankoppla dem i en applikation av något slag. En ytterligare fördel med
BLE beacons är att de kan integreras smidigt till alla enheter som är kompatibla med
Bluetooth, exempel på enheter kan vara bland annat mobiltelefoner, surfplattor, datorer
och kameror.
Inköpsmässigt ligger BLE beacons bäst till sett till nyinvestering och i de fall man måste
köpa all utrustning för inomhuspositionering. GPS är den billigaste tekniken, dock
fungerar den inte bra för inomhuspositionering vilket gör att den går bort i detta
examensarbete.

4.4 Resultat av experimentet
De scenarios som gjordes i detta examensarbete är uppdelade i kapitlen 5.2.1 till 5.2.4 där
resultatet från olika scenarion presenterats och diskuterats. För att räkna ut avståndet
mellan applikationens XY-värde och det verkliga XY-värdet användes följande formel:
𝑑 𝐴, 𝐵 = (𝑥) − 𝑥+ )- + (𝑦) − 𝑦+ )-

4.4.1 Scenario 1
Resultatet för användandet av fem beacons som är utplacerade enligt Bilaga 1 presenteras
i tabellen nedan (se figur 7). Det man kan se i tabellen är att när man använder sig av fem
stycken beacons kan man uppskatta felmarginalen till 76.67 centimeter vilket vi anser är
acceptabelt.
”Hypotes: det troliga utfallet av scenario 1 är att precisionen kommer att vara mest
korrekt vid varje testpunkt (se bilaga 1) eftersom det finns fem beacons utplacerade,
en på varje testpunkt.”
När det sedan kommer till hypotesen för scenario 1 så visade det sig att den var sann
eftersom scenario 1 fick bästa resultat ifrån experimentet, vilket innebär att precisionen
var mest precis i scenario 1.
5 beacons
Testpunkt
T1

Uppmätt punkt
(5.16 , 3.56)

Verklig punkt
(4.2 , 2.9)

Skillnad
≈ 1.165m

T2
T3
T4
T5

(-0.45 , -0.2)
(4.46 , -0.18)
(-0.42 , 3.18)
(2.22 , 2.85)

(0.0 , 0.0)
(4.2 , 0.0)
(0.0 , 2.9)
(2.1 , 1.5 )

≈ 0.4924m
≈ 0.3162m
≈ 0.5048m
≈ 1.3553m

Max: 1.3553m
Min: 0.3162m
Median: 0.3162m
Medelvärde: 0.76674m
Figur 7. Resultatet från mätningarna med fem beacons.
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4.4.2 Scenario 2
Resultatet för användandet av fyra beacon som är utplacerade enligt Bilaga 2 presenteras i
tabellen nedan (se figur 8). I tabellen kan man se att felmarginalen ökade med över en
meter när man tog bort ett beacon. Den totala felmarginalen för fem beacons var 0.76
meter och för fyra var det 1.99 meter, vilket är en ökning på ungefär 1.2 meter. Den totala
felmarginalen för fyra beacons är fortfarande användbar beroende på vilken precision man
eftersträvar i sitt användningsområde.
”Hypotes: det troliga utfallet av scenario 2 är att precisionen vid testpunkt T5
i mitten av ytan kommer uppvisa sämre resultat eftersom beacon E (se bilaga 2)
inte finns med i detta scenario.”
I detta scenario var hypotesen sann, den precision som uppmättes vid T5 var sämre när
beacon E inte fanns med i scenariot. Jämför man resultatet i figur 7 och 8 så kan man
tydligt se att det skiljer sig ungefär 2.8 meter vid testpunkt fem, vilket medför att
hypotesen för scenariot är sann.
4 beacons
Testpunkt
T1
T2

Uppmätt punkt
(5.07 , 3.49)
(2.68 , 1.9)

Verklig punkt
(4.2 , 2.9)
(0.0 , 0.0)

Skillnad
≈ 1.0512m
≈ 3.2852m

T3

(4.56 , -0.25)

(4.2 , 0.0)

≈ 0.4383m

T4

(-0.78 , 3.43)

(0.0 , 2.9)

≈ 0.943m

T5

(5.56 , 3.94)

(2.1 , 1.5 )

≈ 4.2338m

Max: 4.2338m
Min: 0.4383m
Median: 0.4383m
Medelvärde: 1.9903m
Figur 8. Resultatet från mätningarna med fyra beacons.

4.4.3 Scenario 3
Resultatet för användandet av tre beacons som är utplacerade enligt Bilaga 3 presenteras i
tabellen nedan (se figur 9). Man kan tydligt se att den totala felmarginalen ökade med
ungefär 4.7 meter när man jämför med scenario 2.
”Hypotes: det troliga utfallet av scenario 3 är att precisionen vid
testpunkterna T4 och T5 kommer att uppvisa sämre resultat eftersom
beacon E och D (se bilaga 3) inte finns med i detta scenario.”
I scenario 3 var hypotesen sann, den precision som uppmättes vid T4 och T5 var sämre
när beacon E och D inte fanns med i scenariot. Det noterades också att T4 fick ett väldigt
dåligt värde.
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3 beacons
Testpunkt
T1

Uppmätt punkt
(4.4 , 3.19)

Verklig punkt
(4.2 , 2.9)

Skillnad
≈ 0.3523m

T2

(-0.29 , -0.10)

(0.0 , 0.0)

≈ 0.3068m

T3

(4.41 , -0.14)

(4.2 , 0.0)

≈ 0.2524m

T4

(2.51 , 30.4)

(0.0 , 2.9)

≈ 27.6143m

T5

(6.63 , 4.05)

(2.1 , 1.5 )

≈ 5.1984m

Max: 27.6143m
Min: 0.2524m
Median: 0.2524m
Medelvärde: 6.74484 m
Figur 9. Resultatet från mätningarna med tre beacons.

4.4.4 Scenario 4
Anledningen till att vi gjorde två mätningar med tre stycken beacons var att vi observerade
att precisionen var dålig samt att beacons var dåligt placerade vid scenario 3 (se bilaga 3).
Därför gjordes ett till scenario med tre stycken beacons med hypotesen att precisionen
skulle öka när vi hade omplacerat dem (se bilaga 4). Resultatet av de blev att sett till
medelvärdet ökade precisionen med ≈ 73.3 centimeter.
”Hypotes: det troliga utfallet av scenario 4 är att precisionen vid alla testpunkter
kommer uppvisa bättre resultat än scenario 3 på grund av omplacering av beacons (se
bilaga 4) i detta scenario.”
I scenario 4 var även där hypotesen sann, uppmätningen av precisionen vid alla
testpunkter uppvisade ett bättre sammanlagt resultat än vid scenario 3. Detta kan man
även se om man jämför resultaten i figur 9 och figur 10.
3 beacons (Omplacering)
Testpunkt
T1

Uppmätt punkt
(3.52 , 15.34)

Verklig punkt
(4.2 , 2.9)

Skillnad
≈ 12.4586m

T2

(-0.52 , -0.14)

(0.0 , 0.0)

≈ 0.5385m

T3

(4.48 , 0.19)

(4.2 , 0.0)

≈ 0.3384m

T4

(2.51 , 16.15)

(0.0 , 2.9)

≈ 13.4856m

T5

(4.63 , 3.52)

(2.1 , 1.5 )

≈ 3.2375m

Max: 13.4856m
Min: 0.3384m
Median: 0.3384m
Medelvärde: 6.0116m
Figur 10. Resultatet från mätningarna tre beacon som omplacerades.

4.4.5 Sammanfattning av Experiment
Det man tydligt kan se om man jämför resultaten från de olika scenariona är att det skiljer
sig markant beroende på hur många beacons som använts samt hur de var utplacerade.
Ett problem som observerades innan vi började experimentera var att det tog ett tag för
applikationen att stabilisera positionen någorlunda vilket medförde att vi fick dålig
precision. Eftersom applikationen tar emot signaler var 100 millisekund ändras värdena
konstant vilket medför att precisionen skiljer sig från mätning till mätning. Därför
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programmerades knappen som lagrar koordinaterna att vänta i tre sekunder innan den
lagrade koordinaterna. Detta tillvägagångssätt var något som var samma vid alla
scenarios.
Ett annat lösningsförslag kan vara att ändra annonseringsintervallet på varje individuellt
beacon så att de inte skickar ut signaler lika ofta, men detta implementerades inte då det
kan påverka användarupplevelsen och det tar längre tid för applikationen att uppdatera
positionen.
En till observation som gjordes var att applikationen uppmätte bäst precision vid
testpunkt tre i alla scenarios. Detta kan bero på flera olika saker som till exempel placering
av beacon, minst störningar vid den testpunkten från andra signaler. Dock kommer vi inte
fram till någon logisk förklaring till varför denna punkt alltid uppmätte högst precision.
Efter detta experiment kan vi klart och tydligt se hur ”Faktor A orsakar B”, oberoende
variabeln beacons orsakar och förändrar beroende variabeln precision. På grund av att i
scenario 2–4 har beacons tagits bort vilket har lett till att precisionen har sjunkit, vilket då
tydligt kan relateras till det som tidigare togs upp i rapporten angående hur oberoendeoch beroende variabeln samspelar. Men även också bevisas det att beroende variabeln
förlitar sig helt på oberoende variabeln, alltså hur precisionen helt och hållet förlitar sig på
antalet beacons.
Vi kan konstatera att en felmarginal på ungefär sex till sju meter är oacceptabelt i ett
område på 4.2 x 2.9 meter.
Sammanfattningsvis kan vi, baserat på vårt resultat från experimentet, konstatera att ju
fler beacons man använder ju högre precision får man. När det kommer till beacons för
inomhuspositionering är det enligt oss godkänt för många av de tänkbara
användningsområdena. Precisionen kan lätt ökas genom att använda sig av välplacerade
samt rätt antal beacons.

4.5 Resultat av mobilapplikationen
Mobilapplikationen är en prototyp och består av en vy där användaren kan se information
om avståndet och medelavståndet till alla beacons samt sin position i XY-koordinater (se
figur 11).

Figur 11. Gränssnittet som används av mobilapplikations prototypen.
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4.5.1 Skanning efter Beacon
Ett beacon innehåller ett namespace- och ett instance-ID som tilldelas av Eddystoneramen UID. Applikationen använder sig av Android BLE API för att i vår implementation
skanna efter Eddystone-UID-paket och filtrerar efter de namespace-ID och instance-ID
som är definierat (se figur 12).

Figur 12. Exempelkod för att skapa upp ett nytt beacon i vår applikation. Varje beacon har ett unikt namespace- och instance-ID.

4.5.2 Koordinatsystemet
För att kunna positionera ut en användare övervägde vi flera olika metoder för att
implementera någon form av kartsystem. Efter övervägning ansåg vi att det räcker med att
man får ut en XY-position för vårt examensarbete.
Koordinatsystemet är uppbyggt av XY-koordinater för att enkelt kunna visualisera var en
användare befinner sig. Man tilldelar varje beacon ett fast XY-värde och placerar ut
beacons i området enligt angivet värde.

Figur 13. Exempelkod för att binda ett beacon till en position.

4.5.3 Positionskalkylering
När alla fördefinierade beacons är funna kalkylerar applikationen avståndet till alla
beacons och räknar ut medelavståndet med hjälp av signaler som kommer från alla
beacons var 100 millisekund. Det är med hjälp av medelavståndet som applikationen
räknar ut användarens position som resulterat i ett koordinatsystem med XY-värden.
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5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet från jämförelsen, prototypen, hur implementationen
av positioneringsalgoritmen fungerade och BLE beacons användningsområde.
Om man ska se till vårt resultat från jämförelsen är BLE den lämpligaste tekniken i vårt
examensarbete men man kan också se att Wi-Fi också är en lämplig teknik för vårt arbete.
Anledningen till att vi valde att använda oss av BLE beacons var dels dess skalbarhet men
även att det är lätt att flytta på då det varken krävs en fast strömkälla eller
internetanslutning.
Vi anser att vår prototyp är ett bra sätt att positionera ut en användare. Det vi hade i
åtanke i början av utvecklingsarbetet var att lägga till en karta som man skulle ha som stöd
vid visualisering av dess aktuella position, men på grund av bristfälliga kunskaper och
tidsbrist hann vi inte med att implementera den funktionen.
Med sättet vi implementerade positioneringsalgoritmerna ger applikationen ett
ungefärligt estimat på användarens aktuella position, vilket vi anser är godkänt för många
av användningsområdena som man kan tänka sig vid användningen av BLE beacons för
positionering.
BLE beacon har fler användningsområden än bara inomhuspositionering och kan
användas till exempel för att ge användaren erbjudanden om nedsatta varor om man
passerar en butik. Exempelvis att varje butik på ett köpcentrum har beacons installerade
och användaren har laddat ner köpcentrumets mobilapplikation. När användaren passerar
butiken ges en notifikation från applikationen i form av ett erbjudande.
Några fler exempel på användningsområden kan vara inom äldrevården, där personal kan
ha uppsikt över hur länge en brukare har befunnit sig i ett specifikt rum, till exempel
badrummet. Ett annat användningsområde kan vara inom detaljhandeln där man kan
positionera ut olika matvaror, kläder eller annat som man säljer.
Då BLE beacons har många olika användningsområden och kräver minimalt underhåll
tror vi att fler kommer att använda beacons i framtiden. Detta styrks ju även av Allied
Business Intelligence (2016) som säger att enligt deras prognos ska det finnas 60 miljoner
beacons år 2020 jämfört med de sex-sju miljonerna som fanns år 2016.
Framtiden för inomhuspositionering anser vi ser bra ut, vi tror att många företag och
organisationer kommer att använda sig av inomhuspositionering på något sätt, speciellt
inom detaljhandeln och i marknadsföringssyfte. Vi tror dock inte att enbart BLE beacons
kommer att användas för inomhuspositionering utan att företagen väljer att använda en
kombination av flera tekniker för att kunna säkerställa en mer precis estimering av
användarens position.
Wi-Fi som positioneringsverktyg är något som vi hade kunnat använt för att jämföra
resultatet från beacons med. Vi ansåg att det skulle bli dyrt och överdrivet komplicerat att
implementera en Wi-Fi lösning också, detta är något för framtida studier att jämföra.
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6. Slutsats
I detta kapitel besvaras de forskningsfrågor som ställdes i kapitel 1.2 för att sedan
reflektera om metodvalen och slutligen diskutera framtida studier.

6.1 Återkoppling till forskningsfrågor
Följande är de forskningsfrågor vi ställde oss i examensarbetet.
Vilket positioneringsverktyg är lämpligt för inomhuspositionering?
Enligt vår jämförelse kom vi fram till att BLE beacons var ett lämpligt
positioneringsverktyg för inomhuspositionering i vårt examensarbete. Dels för att det var
enkelt att implementera en lösning med BLE beacon men även för att tekniken hade hög
precision enligt vår jämförelse.
Kan man med hjälp av det positioneringsverktyget få ut aktuell position
inomhus?
På det sätt vi implementerade BLE beacon kan vi konstatera att det går att få ut en
ungefärlig aktuell position med hjälp av BLE beacons. Detta styrks av vårt resultat från
våra scenarios där vi lyckades få ut en medelprecision på ≈77 centimeter när fem stycken
beacons användes, med det resultatet konstaterar vi att man kan med hjälp av BLE
beacons få ut en aktuell position inomhus.
Kan man med hjälp av det positioneringsverktyget få
navigeringsmöjligheter till en måldestination?
Detta ansågs inte vara tillräckligt användbart för att implementeras i vårt examensarbete
då vi fokuserade mer på själva utvärderingen och jämförelsen mellan de olika
positioneringsverktygen.
Dock kan navigering till måldestination implementeras enkelt i vår applikation med hjälp
av A*-pathfinding (sv: A*-sökväg ). Ett annat sätt man hade kunnat implementera som
navigeringsmöjlighet är en enkel pil som pekar mot måldestinationen.
Hur många av det positioneringsverktyget krävs för att med en meters
precision kunna hitta sin position?
På det sättet vi implementerade och placerade våra Bluetooth beacons behövdes det fem
stycken beacons för att kunna uppnå en precision på minst en meter. Detta baseras på
resultatet från våra scenarios där vi med fem stycken beacons fick ut en total
medelprecision på ≈ 0.77 meter jämfört med fyra beacons medelprecision på ≈1.99 meter.
Precisionen kan dock förbättras genom att förfina våra algoritmer som används för att
beräkna avståndet och genom att använda fler beacons.
Vilka inställningar behövs göras på positioneringsverktyget för att kunna
positionera ut en användare?
På det sättet vi implementerade våra beacons i applikationen behövde de bara kalibreras
enligt formeln 𝑡𝑥𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝑟𝑠𝑠𝑖 − 41. Där rssi står för Recived signal strength indicator och
är signalstyrkan till beaconet. txPower är den fysiska kraften av de sända signalerna desto
högre kraften är desto större chans är det att signalen tas emot av en annan enhet. Detta
gjordes för att få en sådan bra positionsestimering som möjligt.
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6.2 Metodreflektion
I denna studie användes en metodkombination, i form av metodtriangulering, av olika
tillvägagångssätt och strategier anser vi att det är till studiens fördel eftersom genom att
man använder sig metodtriangulering ökar trovärdigheten samt att det är enklare att
validera fynd och öka träffsäkerheten. Vi anser även att det finns nackdelar med att
använda sig av fler olika metoder exempelvis att man måste skaffa sig kunskap om fler än
en metod vilket kan leda till att det finns en risk att missa vitala delar i en specifik metod.
Ytterligare nackdel är att tidsåtgång för forskningen ökar när man använder sig av fler
metoder. Vi anser dock att fördelarna överväger nackdelarna markant.
Vi fick även också utföra en strategikombination för att kunna genomföra vår jämförelse,
den bestod av enkäter och jämförelseanalys. Anledningen till denna kombination var för
att vi inte hittade någon klar strategi i de litteraturer vi hade kommit över, vilket slutade i
att vi mixade ihop två strategier som skulle ge oss stöd och tillvägagångssätt för att kunna
genomföra detta examensarbete. I slutändan anser vi att detta var en lyckad kombination
då det gav oss ett resultat, men en nackdel med denna strategi är att all jämförelse är
baserad på litteratur och inte på testning också.
Vårt experiment baserades på resultatet från jämförelsen dels för att kunna få en
övergriplig bild över hur de olika teknikerna fungerar för positionering men även för att vi
ansåg att vi inte besatt tidigare kunskap inom området. Detta tillvägagångsätt gav oss
tidigt kunskap om vilka positioneringstekniker som finns, hur de kan implementeras i en
mobilapplikation samt hur de fungerar.
Ytterligare en anledning till att vi valde detta tillvägagångssätt var att jämförelseanalysen
gav oss stöd för beslut när vi skulle välja positioneringsteknik, alltså den
positioneringsteknik som skulle tillämpas i experimentet. Inte bara att tillvägagångssättet
gav stöd för beslut, men det gav oss även ett mer akademiskt värde i rapportens helhet.
Rapporten har tillfört ett trovärdigt resultat, dels för att vi har kunnat arbeta mycket med
metodtriangulering. Vi har lyckats få med flera strategier, två datainsamlingsmetoder men
även två dataanalysmetoder. Vi anser att detta är en bidragande anledning av större vikt
till rapportens akademiska och vetenskapliga värde.

6.3 Kunskapsbidrag
Detta examensarbete och studie bidrar till ökad kunskap samt förståelse när det kommer
till positionering och främst inomhuspositionering med BLE beacons.
I nuläget skulle vidare forskning kunna reda ut de begräsningar som finns i studien. Till
exempel att vi inte har testat dem andra inomhuspositioneringsverktygen Wi-Fi och GPS i
praktiken utan enbart i teorin.
Resultatet av studien är vi nöjda med, delvis för att vår kunskap inom området
inomhuspositionering har förbättras men även att vi lyckades få till vår mobilapplikation.
Mobilapplikationen är dock i en tidig prototypfas där mycket finns kvar att implementera,
huvudsakligen en karta för att kunna visualisera vart användaren befinner sig.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att då detta arbete endast behandlar ett unikt
experiment kan detta arbete anses vara för litet för att kunna generalisera. Vi anser dock
att personer som ska använda sig av BLE beacons kan använda detta arbete som en
riktlinje för få en uppskattning om vilken precision man kan förvänta sig.
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6.4 Fortsatta studier
Detta har varit ett intressant område att forska inom och vi ser att det är ett område där
det kommer bli ännu fler studier i framtiden. Därför vill vi ge några förslag på framtida
studier som kan baseras på vår studie.
Framtida användningsområden
Vi har tidigare i rapporten (se kapitel 5.4) gett ett förslag på ett användningsområde där
BLE beacons kan användas som inomhuspositioneringsteknik. Vi anser att det finns
många användningsområden och ser gärna att man testar både applikationen samt
tekniken för att testa i ett större område för att se om tekniken är användbar, i detta fall
kan man titta på exempelvis på precision i förhållande till kostnad.
Jämförelse mellan Wi-Fi och BLE beacons
En jämförelse mellan Wi-Fi och BLE beacons är också något som vi anser vara intressant
för framtida studier då både Wi-Fi och BLE beacons. Då kan man se om precisionen och
räckvidden skiljer sig mycket mellan de olika teknikerna alternativt att man gör ett
kombinationssystem där man använder både Wi-Fi och BLE beacons då vi anser att
användning av ett kombinationssystem eventuellt resulterar i en högre precision för att
positionera ut en användare.
Vidareutveckling av applikationen
Navigation till slutdestination i applikationen är en utvecklingsmöjlighet för denna
rapport. Detta kan implementeras på ett flertal olika sätt se kapitel 6.1 där vi ger förslag på
implementationssätt. Fler lösningsförslag kan vara att använda sig av leaflet, indoor Maps
eller en canvas för att kunna implementera en form av karta till applikationen.
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