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Sammanfattning
Efterfrågan och tillhandahållandet av platsberoende tjänster blir allt större vilket
i sin tur skapar intresse för billiga och skalbara tekniker i alla möjliga olika 
miljöer. Särskilt intressant blir tekniker som är lätta att installera på nya platser 
och vars hårdvarukomponenter är enkla och billiga. I denna rapport presenteras 
en experimentiell systemteknisk metod för positionsberäkning i 
inomhusmiljöer, specifikt de som på grund av lokala elektromagnetiska fält, 
rörliga större föremål eller oregelbundna ytor skapar störningar som gör det 
svårt att utföra förlitlig positionering. Systemet utgörs av ett antal wifi-routrar 
samt en signalmottagre kopplad till en dator med systemets 
mjukvarukomponent installerad. Resultatet bedömdes utifrån en förväntad nivå 
av korrekthet, närmare bestämt att minst hälften av systemets bedömningar inte 
har fel med mer än två meter, samt en övre gräns på högst tre meters fel i minst 
90 procent av fallen. För att möta målsättningen utrustades mjukvaran med 
komponenter tänkta att minimera effekten av störningar. Ett Kalmanfilter ger en
bättre tolkning av inkommande mätdata medan en för området vanlig 
estimeringsalgoritm, så kallad  Location Fingerprinting, förstärks med en 
experimentell uppsättning artificiella neurala neuronnät. Som rapporten 
kommer visa möter systemet som helhet utmaningen och presterar initialt bättre
än väntat (hälften av bedömningarna har ett fel på 1,5 meter eller lägre) men 
även att det beshöver testas i så många nya miljöer som möjligt så att det kan gå
att dra slutsatser om dess mer generella användbarhet.

Nyckelord: positionering, geolokalisering, wifi, wlan, location fingerprinting, 
artificiella neuronnät, kalmanfilter
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Abstract
The demand for and supply of location based services (LBS) is constantly 
growing, which in turn leads to an unquenchable thirst for affordable, scalable 
localisation solutions in all kinds of surroundings. Technical solutions that are 
easy to set up at a new location and whose hardware components are simple and
affordable, are especially of interest.This paper describes an experimental 
system designed for positioning  a client in particularly challenging indoor 
environments – wether it's due to local electromagnetic fields, large moving 
objects or slanted surfaces, basically whatever could create difficulties in 
radiowave based positioning. This system consists of a number of wifi routers 
and a signal receiver connected to a computer running the central software 
component. The results were assessed out of an expected level of accuracy, 
namely that no more than half of the estimates are off by two meters or more, 
with an upper limit of no more than 90 percent of the estimates being off by 
three meters or more. In order to achieve this, the software includes algorithms 
designed to lessen the effect of signal disruption. A Kalman filter gives the 
system a better interpretation of sensor data, while the (for the field) common 
estimation method of Location Fingerprinting gets reinforced by an 
experimental array of artificial neural networks. As this paper will show, the 
system will within the initial testing fulfill the set criteria to satisfaction, 
however it will need future trials in a row of varying environments so as to give
an indication of its general usefulness.

Keywords: Positioning, geolocalisation, wifi, wlan, location fingerprinting, 
artificial neural network, Kalman filter
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Terminologi

artificiella neuronnät (ANN) självlärande algoritm för 
informationsbehandling som försöker efterlikna 
funktionen i biologiska neuronnät

flervägsfel störningar som uppstår på grund av interferens mellan
radiovågor som färdats mellan sändaren och 
mottagaren på olika vägar, ofta genom att studsa mot 
en eller flera ytor

korrekthet Hur nära systemets output kan anses stämma överens 
med verkliga förhållanden. I denna rapport anses 
högre korrekthet innebära mindre skillnad mellan 
systemets bedömning av position i ett 
koordinatsystem och den faktiska positionen. Anges i 
halvmeter (0,5, 1,0, 1,5 meter och så vidare).

lokalisering Estimering av var en klient befinner sig

platsbestämning Var en klient befinner sig i relation till förutbestämda 
platser, till exempel "badrum", "hallen"

positionering Mer precis än lokalisering, var en klient befinner sig i
ett koordinatsystem, till exempel: (x: 1200, y: 300)

precision Hur konsekvent systemet är i sin output. Om det är 
stor skillnad på resultat med bara små ändringar av 
mätdata, anses systemet ha dålig precision.
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1 Introduktion
Efterfrågan och tillhandahållandet av platsberoende tjänster (eng. "Location 
Based Services", LBS) blir allt större, särskilt i takt med ökad tillgång till 
trådlösa teknologier såsom Wi-Fi, Bluetooth och 3G/4G. Därtill kommer 
växande populäritet för produkter som essentiellt kan ses som varianter av 
bärbara datorer: smarttelefoner, surfplattor och diverse inbäddade system inuti 
fordon, självgående robotar eller varor i ett lager. Dessa tjänster kan sägas stå 
på två ben:  ta reda på var klienten befinner sig samt tillhandahålla tjänster 
anpassade till denna plats. [1]

I denna rapport fokuseras endast på själva bestämmandet av position och 
specifikt endast i inomhusmiljöer. Arbetet med detta sker i form av ett praktiskt 
system som arbetar utifrån information om uppmätta radiosignalstyrkor från i 
förväg utplacerade sändare – en vanlig typ av mätdata, som populärt kallas 
Received Signal Strength (RSS). Specifikt utgörs systemet av ett antal 
signalsändare (vanliga wifi-routrar), en dator som har systemets mjukvara 
installerad samt är utrustad med hårdvara för wifi (en vanlig wifimottagare går 
bra, vilket de flesta bärbara datorer har i dag). För att kunna producera en 
positionsangivelse behöver systemet använda en eller flera algoritmer som 
brukar kallas estimeringsmetoder. Den approach som använts tar avstamp i en 
av dessa för att sedan genom experiment försöka utvärdera hur dess 
prestationsnivå (det vill säga: hur korrekta estimeringar den kan producera) 
påverkas av en särskild typ av maskininlärning som i rapporten kallas 
Decentraliserade Artificiella Specialist-Neuronnät (DASN). Generellt sagt 
undersöks hur maskininlärning baserad på decentralisering och specialisering i 
sin helhet presterar i miljöer där radiosignalerna utsätts för en rad olika 
störningar. Rörliga föremål, magnetfält och flervägsfel gör det svårt att korrekt 
beräkna position. 

1.1 Övergripande syfte

Sammansättningen av olika enskilda tekniker ska möta de utmaningar som 
lokala elektromagnetiska fält, rörliga större föremål eller oregelbundna ytor 
skapar inom radiovågsbaserad positionering. Resultatet kommer huvudsakligen 
bedömas utifrån korrekthet (eng. "accuracy") [2]  men en viss hänsyn kommer 
även tas till precision. 

Målsättningen med arbetet är att undersöka om det experimentella systemet är 
kraftfullt nog för att berättiga vidareutveckling i form av en större arbetsinsats.

1.2 Avgränsningar

Eftersom metoden som beskrivs försöker motverka de faktorer som försämrar 
prestationen för dylika system, är sammansättningen inte optimal som generell 
positioneringsteknik. Fokus är att utföra en så användbar bedömning av reella 
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förhållanden som möjligt utifrån ovanligt fluktuerande och opålitlig data. 
Tänkbara användningsområden för ett sådant system kan till exempel vara att 
spåra maskiner och råvaror i en fabriksmiljö, där två-tre meters korrekthet anses
vara tillräcklig, till skillnad från till exempel en hemmamiljö där en 
nyckelknippa söks – vilket innebär helt andra krav på noggrannhet för att vara 
relevant.

Denna rapport rör tester som mestadels gjorts i en och samma miljö, ett loft 
med sluttande innertak och en centralt placerad pelarestomme. Detta loft upptar 
hela översta våningen (cirka 15x8,5 meter) i det hyreshus där det är beläget. 
Nästa steg i dessa efterforskningar vore att testa systemet i ett flertal olika 
miljöer. Positionering sker i två dimensioner istället för tre, men ska tack vare 
systemets skalbarhet vara möjligt att utöka i framtiden.

För att systemet ska vara kostnadseffektivt och lätt att skapa utan expertis 
används endast vanliga konsumentprodukter som är lätta att hitta i handeln – i 
form av wifi-routrar och/eller så kallade accesspunkter.

1.3 Konkret målsättning 

Ett typiskt inomhuspositioneringssystem baserat på wlan-teknologi har en 
korrekthet på 3-30 meter [2] så att det system som eftersöks i det här arbetet ska
kunna uppnå minst 90 procent korrekthet med tre meters felmarginal utan att 
orsaka försämrad precision.
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2 Forskningsöversikt
2.1 Inomhuspositionering

Syftet med ett inomhuspositioneringssystem är att producera information om 
var inuti en lokalt avgränsad miljö en klient befinner sig. I stora drag kan 
systemet beskrivas som en rad algoritmer som drar slutsatser om geoposition 
utifrån extern mätdata. Figur 1 visar en abstrakt förenkling av hur systemet 
arbetar.

Figur 1 – Flödesöversikt 

Klienten kan vara utrustad med en mottagare som samlar in data från en eller 
flera utplacerade sändare, eller själv vara en sändare som sänder information 
om sin omgivning till en eller flera mottagare. I det senare fallet kan själva 
databehandlingen skötas utanför kontexten av själva klienten, i det förra 
behandlas den direkt och på plats. Mätdatan samlas vanligtvis in i form av 
radiovågor, men i vissa fall kan det vara lämpligt att välja en annan typ av 
signal såsom ultraljud eller infraröd strålning. [2] 

2.2 Location Fingerprinting

Eftersom systemets hårdvara ska vara billig och lätt att få funktionell blir en rad
positioneringsmetoder sämre lämpade för uppgiften. Angle of Arrival (AoA) 
och Time of Flight (ToF) är dessutom extra känsliga för flervägsfel. [1] Ett 
beprövat sätt att närma sig uppgiften är så kallad Location Fingerprinting (LF). 
LF består av två huvudsakliga delar: kartläggning och matchning av hur 
uppmätta RSS:er skiftar inom en miljö. Under kartläggningen upprättas en 
databas av platsangivelser (i detta fall 2D-koordinater xy) och kopplas till den 
mätdata som samlades in på platsen. En sådan post i databasen kan till exempel 
se ut enligt tabell 1:
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Tabell 1 – Exempel på post i mätdatabas 

Plats x: 210, y: 35

RSS för källa 1 (normaliserad) 0.74

RSS för källa 2 (normaliserad) 0.13

                      ... ...

RSS för källa n (normaliserad) 0.22

Databasen används sedan av en estimeringsmetod, vars uppgift är att jämföra 
nyinkomna mätningar med innehållet i databasen och göra en estimering av hur 
detta ska representeras i form av en platsangivelse. [3] 

Om en tillräckligt noggrann kartläggning utförs är LF extra motståndskraftigt 
mot störningar och avvikelser eftersom de blir en del av platsens topografi.[4] 
Detta har gjort att Location Fingerprinting fungerat som utgångspunkt för 
utvecklingen av positioneringssystemet.

2.3 Artificiella neuronnät

För att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt utifrån opålitlig 
information används här sannolikhetsberäkningar. En mycket flexibel och 
kraftfull metod för att göra detta är artificiella neuronnät (ANN). ANN är en 
slags algoritmer vars struktur och funktion har inspirerats av sina biologiska 
motsvarigheter – hjärnor och liknande nervsystem. I grunden består ANN av ett
antal noder, "neuroder", och deras kopplingar till varandra. Dessa kopplingar 
har förmågan att kunna justeras och viktas under en inlärningsfas så att 
neuronnätet till slut alltid producerar önskad output för en viss input. Beroende 
på hur välbalanserad konstruktionen av ett ANN är i relation till sin uppgift kan 
sedan detta färdigtränade neuronnät därefter producera användbara 
förutsägelser baserade på ny och okänd input.[5]

Den enklaste formen av ett ANN kallas för perceptron och består av en enda 
neurod med ett antal ingångar för data och en utgång för resultatet. Figur 2 visar
ett exempel på en perceptron med sju ingångar samt deras viktningsvärden 
(x1..7), kärnan (f) som summerar den viktade inputen samt utför en 
transferfunktion med summan innan den skickas till utgången (y) som output. 
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Figur 2 – Exempel på perceptron [6]

Valet  av  transferfunktion  är  beroende  av  vilket  användningsområde
perceptronen ska verka i, men den vanligaste typen är sigmoidfunktionen [5].

där t är summan av den viktade indatan och S(t) är resultatet av 
sigmoidfunktionen för t.

En perceptron kan endast tränas till att skilja på linjärt separerbar data vilket gör
att i mer komplexa sammanhang där det inte går att proportioneligt 
sammanlänka input med output behövs det en mer avancerad vidarutveckling 
av den ursprungliga perceptronen: flerlagersperceptronen (eng. Multi Layer 
Perceptron, MLP). MLP är egentligen inte bara en enda perceptron utan ett helt 
nätverk av perceptroner arrangerade som en graf, vilket leder till den extra nivå 
av abstraktion som behövs för icke-linjär behandling. Detta yttrar sig i form av 
ett "dolt" lager (eng. hidden layer) av neuroder mellan indata och utdata.

Figur 3 – Exempel på Multi Layer Perceptron [7]
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3 Metod
Ett av målen för projektet är att systemet ska kunna köras på vanliga 
konsumentprodukter vilket innebär att i just det här fallet kommer klienten 
utgöras av en vanlig bärbar dator. Mätdatan levereras i form av radiovågor från 
utplacerade wifi-routrar. Jämfört med liknande lösningar på 
positioneringsproblemet ska detta system även kunna ge användbara resultat i 
normalt mycket utmanande miljöer. 

Definierat utifrån den danske forskaren Mikkel Baun Kjærgaards beskrivning 
och terminologi av positionsfingeravtryck (eng. location fingerprinting, LF) [8] 
kan det system som föreslås i den här undersökningen kategoriseras som följer:

Scale: building

Measurements: (wifi) signal strength

Output: spatial

När det gäller den centrala delen inom LF, Estimation Method (EM), finns det 
en lång rad specifika val som kommer ha långtgående effekter för hur systemets
kärna ska se ut.  Estimeringsmetoden, eller snarare metoderna,  står därför i 
fokus när lösningen ska konstrueras. Utgångspunkten för projektet blir att ta 
avstamp i existerande LF-metoder för att sedan testa olika sätt att förbättra dem 
så att det spatiala uttrycket som produceras av systemet bättre representerar 
verkligheten. 

3.1 Kalman-algoritmens roll i Location Fingerprinting

Jämfört med utomhuspositioneringsystem såsom GPS är kravet på korrekthet 
och precision här större eftersom mer än några meters fel kan göra stor skillnad 
för användaren. Sedan tillkommer fysiska förutsättningar vad gäller 
radiovågornas spridning i form av väggar, magnetfält från utrustning, dörrar 
som öppnas och stängs samt konkurrerande signaler från till exempel 
mobiltelefoner. På grund av den instängda miljön utgör interferens mellan 
radiovågorna, så kallat flervägsfel, vilket innebär en extra stor utmaning i 
tolkandet av mätdatan. [9]

För att kunna förse estimeringsmetoden med användbar information om RSS-
värden matas inkommen data först genom ett rekursivt filter baserat på 
Kalmanalgoritmen. [10] Denna typ av filter arbetar rekursivt med 
informationen för att statistiskt beräkna sig fram till ett värde som stämmer 
bättre med verkligheten. Eftersom det endast är ett enda värde som filtreras 
(RSS) och  värdet därtill inte anses vara medvetet styrt av systemet blir 
resultatet en kraftigt förenklad version av Kalmanalgoritmen, baserad på 
ekvationer klassifierade som measurement update equations [11]. Dessa kan, 
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genom att kontinuerligt jämföra resultat från olika tidpunkter, rekursivt lära sig 
trender och tendenser hos inkommen mätdata och därigenom kunna skilja på 
vilken data som blivit utsatt för störningar och vilken som i princip når 
mätinstrumentet oförvanskad. I detta fall kan ett sådant Kalmanfilter försvaga 
effekten av flervägsfel på radiovågorna.

3.2 Location Fingerprinting och estimeringsmetod

Den vanligast förekommande typen av EM inom location fingerprinting 
använder Nearest Neighbor [12] för att estimera en position, det vill säga att 
finna den kalibreringspunkt i databasen som för närvarande har högst 
sannolikhet och rapportera de koordinater denna punkt registrerats på under 
kalibreringsfasen. För att kunna uppnå en hög korrekthet behöver det registreras
en stor mängd kalibreringspunkter att välja mellan, vilket i sin tur leder till ökad
tidkostnad vid installation och vid underhållsarbete samt ett tungrott ANN som 
kan kräva mycket experimenterande innan det blir korrekt tränat. Desto 
allvarligare är risken för att ett inkorrekt globalt maximum i 
sannolikhetsfördelningen väljs ut istället för ett lokalt, korrekt, maximum.  

3.3 ANN:ens roll i Location Fingerprinting

Den metod som föreslås i denna undersökning använder artificiella neuronnät 
på två olika sätt. När inkommande data har genomgått behandling för att 
minska inflytandet av störningar, skickas den vidare till två separata ANN som 
var för sig är specialiserade på att bedöma sannolikheten för att klienten 
befinner sig vid endera extrema änden av en endimensionell resultatrymd. Om 
resultatrymden beskrivs som ett tvådimensionellt koordinatsystem lagt över en 
karta av ett område, bedömer ett av neuronnäten hur nära vänster eller höger 
kant på kartan klienten är och det andra bedömer "uppåt" och "nedåt" på kartan.
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att dessa ANN då behöver en mindre 
mängd träningsdata samt färre outputnoder – vilket i sin tur leder till en större 
motståndskraft gentemot motsägelsefull indata. Det innebär även att det går 
snabbare att träna neuronnäten, vilket kan vara av stort värde vid omkalibrering,
som förr eller senare behövs för radiovågspositionering [13], eller vid 
justeringar och uppdateringar en användare kan behöva göra direkt under 
körning.

Artificiella neuronnät används även för att göra lokala justeringar av den ovan 
nämnda bedömningen. En mängd datapunkter samlas in i miljön och märks 
med de koordinater där de samlades in samt vilka signalstyrkor som uppmättes 
där. Därefter kopplas de till ett ANN som tränats till att skilja på denna 
datapunkt och dess närmaste grannar. Därmed görs systemet motståndskraftigt 
mot lokala anomalier samtidigt som det upprätthåller principen om 
snabbkalibrerade lättvikts-ANN.
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3.4 Decentraliserade artificiella neuronnät

Den metod som föreslås inom ramen för detta arbete använder jämförelsevis få 
datapunkter och försöker lösa uppgiften med hjälp av specialiserade, relativt 
förenklade artificiella neuronnät. Specialiseringen kan antingen gälla att göra 
grova uppskattningar i större skala av en enda positioneringsfaktor (det vill säga
dimension) eller att i lokalt begränsad skala utföra korrigeringar. Konkret utgör 
neuronnäten en rad olika flerlagersperceptroner som tillsammans med 
Kalmanfiltret matar positioneringsalgoritmen med det den behöver för att utföra
uppgiften så korrekt och konsekvent som möjligt. Det faktum att de, jämfört 
med större neuronnät, är snabbare och enklare att träna korrekt medför att 
systemet är lättare att konstruera för en plats. Löpande kalibrering, ett ofta 
nödvändigt ont inom LF, blir även den en mindre komplex fråga. 

I kapitel 4 (Konstruktion) visas det mer konkret hur dessa 
flerlagersperceptroner kan användas inom positionering, under rubriken 
"Decentraliserade artificiella specialist-neuronnät (DASN)".

3.5 Resultatvärdering

Bedömning hur väl systemet presterar blir en fråga om att samla in datapar som 
för varje instans av estimering innehåller både de faktiska koordinaterna som 
söks och de som programmet producerar. Slutligen sammanfattas samtliga 
insamlade datapar statistiskt, med målet att minst 50 procent av estimeringarna 
ska vara belägna inom en två meters radie från faktiska koordinater samt minst 
90 procent inom tre meters radie.
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4 Systemkonstruktion
Som utgångspunkt för experiment och vidarutveckling skapas en teknisk 
plattform samt en fysisk testmiljö. Figur 4 visar en översikt av 
systemstrukturen.

Figur 4 – Systemstruktur 

Översiktligt kan nämnas att LF-metoden går ut på att skapa en databas av 
signalavläsningar (Relative Signal Strength, RSS) i miljön för att sedan matcha 
dem mot nya avläsningar när en position ska estimeras. Detta kallas för 
kalibreringsfas och positioneringsfas. [1] Systemet ignorerar alla wifi-källor  
som inte är specifikt angivna och det är bara klienten som får informationen om
positionering – de utplacerade signalkällorna arbetar endast passivt, genom att 
rapportera sin egen uppmätta RSS.

Mjukvaruprogrammet skrivs i programmeringsspråket Python (v3.4.2) och 
sköter inhämtning av data från wifi-adaptern via operativsystemet, samt 
filtrering, estimering och utmatning av resultatet. Se bilaga A för en 
sammanfattning i form av pseudokod.
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4.1 Datafiltrering

Som omnämnts i kapitel 3.1 är Kalman-algoritmen ett kraftfullt verktyg vad 
gäller mätdata av försämrad kvalitet på grund av störningar. Här presenteras den
grundläggande matematiska modellen bakom det implementerade filtret. Welch 
och Bishop har i An Introduction to the Kalman Filter [11] försökt sammanfatta 
hur de Kalmanfilter som används i dag ser ut i praktiken. Figur 5.1 nedan visar 
hur algoritmen arbetar i sin helhet.

Figur 5 – Praktisk sammanfattning av den version av algoritmen 
som stått förebild för systemets datafilter. [14]

Som påpekats i kapitel 3.1 är det endast den del av filtret som arbetar med 
measurement update som används här, eftersom det kan antas att 
systemprocessen själv inte utsätts för störningar (representerad av Q i formel 2 
ovan) eller stokastisk användarinput (representerad av uk-1 i formel 2 ovan). 
Matriserna A (state), B (user control) och även senare H (measurement) har 
ingen effekt i det aktuella fallet och kan därför ignoreras. 

När inkommande mätdata såväl som outputvärdet består av ett reellt tal mellan 
0 och 1 får matriserna dimensionen 1x1 och kan inom ramen för de aktuella 
aritmetiska operationerna anses vara skalärer. I formlerna nedan skrivs därför

K k som g k ,  P som p och R som r. 

Det behövs godtyckliga initiala värden för x̂ -
k  och p -

k vilka i detta fall sätts
till 0,5 respektive 0,25. 

r (measurement noise covariance) är ett värde som inte går att beräknas utan 
används som ett sätt att finjustera filtret till de specifika förutsättningarna i 
systemet. Under arbetets gång fanns 0,1 empiriskt vara ett användbart värde för 
r.
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Den förenklade versionen av measurement update i figur 5, med z k som 
aktuell mätdata, blir då

g k=

p -
k

( p -
k
+r )

(1)

x̂k= x̂ -
k
+g k (z k− x̂ -

k
) (2)

pk= x̂ -
k
+g k (z k− x̂ -

k
) (3)

Dessa tre funktioner utgör tillsammans systemets rekursiva filtrering av 
inkommande mätdata. Figur 6 skapades under en körning av systemet och 
åskådliggör ett exempel på skillnaden mellan inkommande rådata och det 
filtrerade slutresultatet.

Figur 6 - De streckade linjerna beskriver uppmätt RSS från fyra olika signalkällor. De heldragna 
linjerna med matchande färg beskriver Kalmanfiltrets uppskattade RSS. 
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4.2 Estimeringsmetod

Generellt kan nämnas att estimeringsmetodens uppgift är att utifrån inkommen 
data göra en korrekt och konsekvent uppskattning av position. Det system som 
föreslås här är baserat i Location Fingerprinting enligt figur 7.

Figur 7 – Översikt av Location Fingerprint-estimering  

För att adressera de svagheter med Nearest Neighbor-estimering som nämns i 
kapitel 3 kommer systemet konstrueras med vissa avgörande modifikationer: 
Decentraliserade artificiella specialist-neuronnät (DASN)

För att motverka problemet med globala och lokala maximum skapas två olika 
DASN, som i sin tur tränas med två uppsättningar träningsdata under 
initialiseringen. Sett ovanifrån tilldelas det geografiska området där systemet 
ska verka fyra sidor: vänster, höger, upp, ned. Ett DASN tränas med 
datapunkter från  områdets vänstra och högra kanter, och det andra med 
datapunkter från övre och undre kant. Systemet får då specialiserade och 
separata verktyg för att grovt uppskatta position i en dimension i taget. Se figur 
8. Att i framtiden utföra positionering i tre dimensioner (det vill säga även i 
höjdled)  blir en fråga om att lägga till ännu en DASN – tränad med datapunkter
från till exempel olika våningar i en byggnad. 

kNN med DASN0-k

När DASN_L/R och DASN_U/D (eng: "left/right", "up/down") aktiveras med 
filtrerad indata används sannolikhetsfördelningen för att skapa en initial 
estimering i koordinatform (figur 9). Algoritmen Nearest Neighbor används för 
att hitta den datapunkt som ligger närmast denna estimering (figur 10) och låter 
därefter ett lokalt DASN, knutet till datapunkten, rapportera hur vidare justering
ska ske. Detta DASN har tränats upp för att lokalt skilja på k olika datapunkter 
(den datapunkt som äger DASN:et, plus k-1 av de närmaste grannarna), där k 
har bestämts innan programkörning. Det DASN0-k  tillhörandes den funna 
datapunkt aktiveras med samma indata som DASN_L/R och DASN_U/D. Den 
nya sannolikhetsfördelning som produceras används för att förskjuta den 
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initiala estimeringen och kompenserar så för de lokala egenheter som RSS kan 
anta (figur 11).

Figur 8 – Ett DASN matas med två distinkta set med träningsdata i syfte att blir specialiserat på ett enda 
beslut, till exempel ""35% vänster, 65% höger" 

Figur 9 – Algoritmen Nearest Neighbor används för att hitta den datapunkt som ligger närmast LR/UD-
estimeringen 
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Figur 10 – Varje datapunkt har ett litet, lokalt tränat, DASN som tränats upp för att lokalt skilja på 
datapunkten och dess närmaste grannar 

Figur 11 – Den lokala sannolikhetsfördelningen används för att förskjuta den initiala estimeringen 
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5 Resultat
För att kartlägga systemets nuvarande prestationsnivå utfördes tester i det loft 
som beskrivs i kapitel 1.2. 

Vid tre olika tillfällen monterades fyra trådlösa routrar (modell TP-Link TL-
MR3040) upp och därefter startades systemet på en bärbar dator utrustad med 
en extern wifi-dongel (modell TL-WN722N). Vid tillfälle 1 användes systemet 
för att skapa en databas av strategiskt valda koordinater som länkades med en 
avläst signalstyrka från routrarna. Vid tillfälle 2 och 3 valdes en slumpad 
fördelning av testkoordinater ut för att sedan låta systemet registrera matchande
estimeringskoordinater. För varje matchning placerades resultaten i olika 
kategorier av korrekthet enligt mönstret < 0,5 m skillnad, 0,5-1,0 m, 1,0-1,5 m 
och så vidare.

Figur 12 ger en visuell representation av ett testtillfälle och åskådliggör även 
hur korrekthet bedöms – skillnaden (solid linje) mellan systemets estimering av 
position (tom cirkel) och den faktiska positionen där mätdatan samlades in 
(fylld cirkel). Ju mindre avstånd desto högre korrekthet.

Den totala resultatfördelningen för båda tillfällen presenteras därefter i diagram 
1.

Figur 12 – Resultatkarta över testtillfälle 2. Varje stickprov representeras av två cirklar som binds samman 
med ett streck. Den fyllda cirkeln visar var klienten befann sig och den tomma cirkeln visar systemets 
rapporterade estimering. 
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Ur diagram 1 kan det uttydas att vid dessa testtillfällen hamnade mer än 95 
procent av stickproverna inom tre meters felmarginal. Extra intressant är dock 
att cirka 50 procent av fallen låg inom bara 1,5 meters felmarginal – 
medelvärdet på felmarginalen över båda testtillfällen är 1,59 meter. Mot 
bakgrund av målbeskrivningen i kapitel 1.3, kan det anses att systemet så här 
långt verkar lovande och att det kan finnas ett värde i att utveckla det vidare.

Diagram 1 – Uppställning av testresultat. De gröna staplarna representerar andel (%) av testkoordinater 
med ett avstånd (till korrekt position) inom detta intervall, angivet i meter. Den blå linjen följer andelen av
testkoordinaterna som har ett avstånd som är upp till detta avstånd eller lägre. Det röda strecket visar 
övre accepterad gräns. 
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6 Slutsats
Denna undersökning har visat på hur decentraliserade och specialiserade 
lättviktsneuronnät löser uppgiften med wlan-stödd inomhuspositionering i 
miljöer som annars innebär särskilda utmaningar. Härnäst behöver dock 
systemet testas i många fler, gärna fundamentalt olika, miljöer innan det är 
möjligt att veta hur utförligt metoden presterar generellt.

6.1 Resultatbedömning

Som kan utläsas i diagram 1 visar testresultaten 95 procent korrekthet inom tre 
meters radie, och 50 procent korrekthet inom 1,5 meters radie. Jämförelsevis 
klarar ett typiskt inomhuspositioneringssystem baserat på wlanteknologi 100 
procent inom 3-30 meter. För det system som presenteras är det tänkta 
användningsområdet att spåra maskiner och råvaror i utmanande miljöer och 
därför har två-tre meters korrekthet ansetts vara tillräcklig för ändamålet. 

Sett till målsättningen att uppnå 100 procent korrekthet inom tre meters radie, 
kan systemet fortfarande behöva förbättras. Innan det arbetet inleds behöver 
som tidigare nämnts mer testdata från ett flertal olika miljöer tas fram. 

I fallet av just denna testmiljö var målsättningen något justerad för att 
kompensera för den begränsade ytan (se kapitel 3.4), med målet 50 procent 
korrekthet inom två meters radie, samt 90 procent inom tre meters radie. För 
just denna omgång tester kan det sägas att målet uppnåddes med god marginal.

Inom ramen för bedömningen bör även kostnadseffektiviteten tas i beaktande: 
ingen särskild utrustning krävdes för att uppnå detta resultat (signalkällorna 
utgjordes av enkla konsumentroutrar som kan köpas i de flesta 
elektronikbutiker, likaså var användardatorn en lågpresterande bärbar dator med
wifi  – värderad till cirka 2 500 kronor) och installation av systemet samt 
kalibrering (inklusive insamlingen av kalibreringsdata) uppskattades ta inte mer
än 30 minuter.

6.2 Etiska överväganden

I dag finns det gott om tekniska lösningar för att lokalisera och/eller positionera
signalkällor och mottagare. Det system som presenteras här kan ses som ett 
"GPS för inomhusmiljöer" vilket ytterligare utökar möjligheten att spåra 
individer. 

Det ligger även i tiden att dela med sig av sin personliga information på nätet, 
vare sig det är en direkt överföring via till exempel statusuppdateringar i sociala
nätverk eller metadata och cookies i webbläsare. Mobiltelefoner kan 
trianguleras med hjälp av närliggande GSM/3G-master och till och med spåras 
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med satelliter via deras GPS-funktion (endast tillförlitligt utomhus). Det finns 
inte några särskilda etiska överväganden att göra som inte redan har gjorts inom
ramen för nutida högteknologiska samhälle.   

6.3 Avslutande rekommendationer

Under utvecklingens gång har en rad nya hypoteser tagit form som inte var 
inkluderade inom ramen för denna undersökning. Nedan följer förslag på vad 
som kan ligga i framtiden för just detta system.

6.3.1 Kalibrering i onlinefasen

Långt ifrån alla inomhusmiljöer är statiska – på ett fabriksgolv händer det att 
maskiner flyttas, i bostäder såväl som kontor möbleras det om i stort och smått. 
Listan kan göras lång men med Location Fingerprinting är det som regel 
nödvändigt att hålla databasen regelbundet uppdaterad.

Ett förslag är att det i framtida versioner införs möjlighet att utföra 
direktkalibrering av de DASN (decentraliserade specialist-neuronnät) som 
används. Förutsättningarna för att införa dylik funktionalitet finns redan där; 
handlar det om en datapunkt som används för lokal justering (se figurer 10-11) 
av position behöver endast k (den av användaren valda storleken på de lokala 
DASN:en) antal neuronnät tränas om. Effekten av omträningen behöver inte 
påverka systemets körning i någon större bemärkelse eftersom det handlar om 
relativt enkla flerlagersperceptroner – tack vare den begränsade skalan och 
DASN-objektens modularitet. Bytet till omtränade neuronnät kan ske från en 
programcykel till en annan. Eftersom Kalmanfiltren endast arbetar med 
inkommande mätdata påverkas de inte, utan kan skicka sin behandlade och 
aktuella data direkt till de nya objekten när de tas i användning.

Användaren kan enkelt testa att flagga en datapunkt för omträning och sedan
även välja att förkasta eller behålla det nya resultatet, genom att låta de tidigare
DASN-objekten – som ju fortfarande finns tillgängliga i systemet –  kopplas in
igen.

6.3.2 Komplettering med accelerometer 

Att tillföra kunskap om klientens rörelser skulle medföra att systemet snabbare 
kan justera Kalmanfiltren genom att låta dem luckra upp sin rekursivt inlåsta 
variansvariabel (se kapitel 3.1). Detta skulle öka systemets känslighet och låta 
det anpassa sig snabbare till den nya mätdata som blir relevant då klienten 
håller på att flytta sig till en ny position.
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6.3.3 Tendenser/historik

Ett annat verktyg som skulle kunna vara av intresse för den här typen system är 
förmågan att föra historik och tyda olika tendenser. De flesta miljöer som 
nyttjas av människor tenderar till att ha vissa "upptrampade spår", till exempel 
korridorer som binder samman ett antal individuella rum. Ytterligare DASN 
skulle kunna läggas till, specialiserade på att tyda olika tendenser såsom "när 
positioneringen sker i en sekvens vars koordinater alla ligger inom en viss radie
från punkt A, B och C, har proximitet till punkt D extra hög sannolikhet nu". 
Eventuellt skulle detta verktygs inflytande på den övergripande 
sannolikhetsfördelningen kunna justeras upp och ned på användarens begäran, 
för att uppnå optimal effekt på systemet korrekthet för just den användaren.
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Bilaga A: Pseudokod

function INITIALIZE (void)
give Kalman filters initial values
if estimation mode:

use RSS database from file to train artificial neural nets

function MAIN_LOOP (void)
if new data about wlan interface is available:

retrieve and store the Received Signal Strengths (RSS)
send the RSS data to the Kalman filter for that signal source, kProcess
if sampling mode:

store the filtered RSS data to database
if estimation mode:

send the filtered RSS data to artificial neural nets, estimate

function kProcess (float measurement)
state prediction = state transition constant * current state estimate
prediction error estimate = state transition constant * current prediction error 
observational discrepancy = measurement - (measurement constant * state prediction)   
prediction discrepancy  = measurement constant * (prediction error estimate + measurement error constant)

        kalman gain = prediction error estimate * measurement constant * (1/prediction discrepancy)
        current state estimate = state prediction + (kalman gain * observational discrepancy)
        current prediction error = (1 - (kalman gain * measurement constant)) * prediction error estimate

function estimate (float RSS[...])
ieX = initial estimate X = x-wise_ANN(RSS)
ieY initial estimate Y = y-wise_ANN(RSS)
for chkPt in all local checkpoints:

if chkPt is closest to ieX, ieY:
nn[0] = chkPt

    k = 4
for i in range(1,k):

nn[i] = nn[0].getNeighbor(i)
for neighbor in nn:

neighbor.probability = normalize(neighbor.ANN.input(RSS)) – 1/k
ieX += neighbor.probability * (neighbor.x – ieX)
ieY += neighbor.probability * (neighbor.y - ieY)
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