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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací lokalizační knihovny určené pro operační 

systém Android. 

V dnešní informační době, kdy přístup k běţným informacím je samozřejmosti potřebujeme pro 

zobrazení relevantních dat znát polohu uţivatele. V rámci měst, není problém tuto informaci získat 

pomocí GPS. Chceme-li ovšem poskytovat informace v rámci budov, musíme přistoupit k pouţití jiné 

metody. Jednou z moţností je vyuţití rozšířené WiFi infrastruktury sítí v budovách. 

Tato práce se zabývá právě popisem metody fingerprinting pouţitelné pro bezdrátovou lokalizaci 

uvnitř budov pomocí WiFI signálu. 

Výstupem této práce je demonstrační aplikace vyuţívající vytvořenou knihovnu. Návrh knihovny 

a její realizace je uvedena v druhé části práce spolu s popisem aplikace, jejím ovládáním a konečným 

testováním lokalizační metody. 
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Abstract 

This thesis describes the design and implementation of localization library for the operating 

system Android. 

In today's information age when access to regular information is obvious, we need to know the 

user's location for display the relevant data. Within cities, there is no problem to get this information 

using GPS. But if you want to provide information within buildings, we need to use of other methods. 

One possibility is to use the extended WiFi infrastructure networks in the buildings. 

This work deals with the description of fingerprinting method applicable to wireless localization 

inside buildings using the WiFi signal. 

The outcome of this work is the demonstration application created using the library. Library 

design and its implementation is presented in the second part of the work, along with a description of 

the application, application control and the final testing of localization method. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Symbol/zkratka Význam 

AoA Angle of Arrival – lokalizační metoda zaloţená na měření úhlů 

AP Access Point, přístupový bod WiFi 

API 
Application Programming Interface označuje 

v informatice rozhraní pro programování aplikací. 

C/C++ Vyšší programovací jazyk 

dBm Jednotka logaritmické míry vztaţená na miliwatt – decibel miliwatt 

FHSS frequency hopping spread spectrum je jedna z metod přenosu v rozprostřeném spektru 

FP Fingerprint – identifikační prvek 

GPS Global Positioning Systém – druţicový systém pro určení polohy 

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers  je mezinárodní nezisková profesní 

organizace 

ISM pásmo 
industrial, scientific and medical jsou pásma pro rádiové vysílání v oborech 

průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém 

JAVA Objektově orientovaný programovací jazyk 

LAN Local Area Network označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území 

MAC Media Access Control – jedinečný identifikátor síťového zařízení 

NFC 
je modulární technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými 

zařízeními na velmi krátkou vzdálenost 

OS Operating System – operační systém 

PAN 
Personal Area Network je počítačová síť tvořená komunikujícími zařízeními, které jsou 

v blízkosti jedné osoby 

PoA Phase of Arrival – lokalizační metoda zaloţená na měření fázových zpoţdění 

RAM Random acess memory – paměť s libovolným přístupem 

RFID identifikace na rádiové frekvenci 

RSSI Received Signal Strength Indication – útlum přijatého signálu 

SD karta Secure Digital - paměťová karta je pouţívaná v přenosných zařízeních 

SDK Software development kit - soubor nástrojů pro vývoj software 

SNR Signal to Noise Ratio – poměr výkonu signálu k šumu 

SSID Service Set Identifier je jedinečný identifikátor kaţdé bezdrátové počítačové sítě. 

TDoA Difference of Arrival – lokalizační metoda zaloţená na měření časových 

ToA Time of Arrival – lokalizační metoda zaloţená na měření času 

UHF Ultra high frequency – ultra krátké vlny, 300 MHz aţ 3 GHz 

UHF Označení rozsahu frekvencí podle definice Mezinárodní telekomunikační unie 

WiFi soubor standardů IEEE 802.11 pro bezdrátové sítě LAN 
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1. Úvod 

Lokalizace je proces, při kterém se určuje poloha v prostoru. K tomuto procesu jsou nutné známé 

výchozí body, jejichţ počet dokáţe určení polohy usnadnit a také zpřesnit. V době chytrých mobilních 

telefonů, hodinek a dalších zařízení je znalost aktuální polohy mnohem důleţitější k zobrazování 

relevantních informací. Mezi takové informace můţeme zařadit například popis předmětů vystavených 

v muzeích, nebo na výstavištích.  

Znalost polohy v budově umoţňuje nasazení nových technologií a zlepšení sluţeb poskytovaných 

veřejnosti. Například pouţití rozšířené reality v muzeích a zpřístupnění zajímavého interaktivního 

obsahu návštěvníkům skrze aplikaci pro chytré telefony a tablety. Taková aplikace je zároveň i 

zpětnou vazbou pro muzea. To umoţňuje pořádat výstavy s obsahem atraktivním pro návštěvníky a 

zvýšit tak návštěvnost. V obchodních a zábavních centrech, které mají velkou rozlohu, lze 

návštěvníkům poskytovat informace o otevírací době, aktuálních akcích, programu kina a další. Mimo 

poskytování informací lze zákazníkům poskytnout navigaci po centru s výpočtem nejkratší cesty 

k poţadovanému cíli. Takto postavené aplikace jsou výhodné nejen pro zákazníky, ale i pro 

poskytovatele, který je schopný sbírat data a jejich analýzou zjistit procento zákazníků, kteří jen prošli 

kolem obchodní jednotky a kteří i vstoupili. Z těchto údajů je moţné optimalizovat personál a 

otevírací dobu. 

Na volném prostranství s výhledem na oblohu není problém určit polohu pomocí GPS, nebo 

GLONASS. Problém nastává v zastavěných oblastech a uvnitř budov. Tento problém se řeší pomocí 

metod pro bezdrátovou lokalizaci v budovách. 

V budovách a zastavěných oblastech najdeme například GSM či WiFi signály, které mohou být 

pouţity pro určení polohy. Výhodné by bylo pouţít GSM signál, který je dnes téměř všude, ale oproti 

WiFi signálu má mnohem menší přesnost, která je při určení polohy v budovách zásadní. 

Právě v budovách jako jsou obchodní centra, výstavní haly, nebo školy je snaha o celoplošné 

pokrytí WiFi signálem a k tomu jsou potřeba AP, které jsou rozmístěny tak aby signál pokrytí byl ve 

všech místech na dobré úrovni. Tím vznikne síť známých bodů, které se mohou vyuţít k lokalizaci. 

Cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikační knihovny pro pouţití v mobilních zařízeních se 

systémem Android.  

Pro indikaci funkčnosti knihoven se vytvoří aplikace, která bude zobrazovat aktuální polohu 

mobilního zařízení v rámci budovy FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 
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1.1. Stručný souhrn kapitol 

V následující kapitole [Kap. 3] bude popsán problém bezdrátové lokalizace a jednotlivé metody 

určování polohy. 

Následně bude popsán operační systém Android na který je zaměřena tato práce. Součástí této 

kapitoly [Kap. 3] bude i popis hlavních pouţitých API. 

V další kapitole [Kap. 4] bude popsána metoda fingerprinting a různé metody slouţící 

k vyhodnocení polohy touto metodou. 

Následuje kapitola [Kap. 5] zabývající se návrhem a realizací lokalizační knihovny. Budou 

zde uvedeny metody, které knihovna bude obsahovat. 

Kapitola [Kap.6] je věnována realizaci demonstrační aplikace, popisu jednotlivých aktivit a 

ovládání celé aplikace. 

Ověření funkce a přesnosti vytvořeného řešení je věnována další kapitola [Kap. 7]. 

Poslední věcnou kapitolou je kapitola [Kap. 8]. Je zde uvedeno shrnutí dosaţených výsledků a 

jejich diskuze. Práci uzavírá kapitola [Kap. 9]. 
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2. Bezdrátová lokalizace v budovách 

Bezdrátovou lokalizaci lze pouţít pouze tam, kde se nachází dostatek vysílacích stanic, které lze 

od sebe jednoznačně rozlišovat a určovat jejich vzdálenost. Rozlišení stanic se provádí pomocí 

unikátního identifikátoru jako je například MAC adresa. V místních lokalizačních systémech 

pracujících s WiFi signálem je moţné pouţít SSID vysílací stanice. SSID na rozdíl od MAC adresy 

není unikátní v globálním měřítku. Pro určení vzdálenosti od zdroje signálu se pouţívají různé 

metody, které dělíme na dole
[1]

: 

 útlumové metody: 

o RSSI (Received Signal Strength Indication) – indikátor síly signálu na přijímači, 

vzdálenost je dána na velikosti útlumu 

o SNR (Signal to Noise Ratio) - vzdálenost dána vztahem k poměru výkonu a šumu 

 geometrické 

o AoA (Angle of  Arrival) – měření úhlu přijímače k vysílači 

 časové  

o PoA (Phase of Arrival) - měření fázového zpoţdění příchozího signálu 

o ToA (Time of Arrival) – vzdálenost je určena časem cesty signálu 

o TDoA (Time difference of Arrival) - vzdálenost je určena rozdílem mezi časem 

odeslání a časem příjmu signálu 

 

2.1. Analýza použitelných technologií lokalizace 

Dále budou shrnuty jednotlivé moţnosti pro bezdrátovou lokalizaci, popis jejich funkčnosti a 

pouţití. 

2.1.1. GSM 

GSM je nejrozšířenější standart pro mobilní komunikaci. Pokrývá téměř celé území České 

republiky. Při lokalizaci pomocí GSM mohou nastat dva případy a to, ţe poloha přijímače je 

zjišťována ze strany GSM sítě, nebo je vyţadována samotným přijímačem. Pro lokalizaci ze sítě se 

vyuţívá metoda CGI+ToA. Pokud by byla pro vyhodnocení vzdálenosti známa pouze CGI sloţka byl 

by okruh moţné polohy přijímače aţ 35 km, protoţe takto nepřesné určení polohy je velmi nepraktické 

tak se kombinuje s ToA metodou. Touto kombinací dvou metod se přesnost zvýší nejméně na 550 

metrů.  Druhou metodou, kterou dokáţe přístroj sám realizovat je metoda UL-ToA. Tato metoda 

vyhodnocuje rozdíl času začátku vysílání signálu s časem, kdy vyslaná data dorazila na známou 

vysílací stanici
[2]

.
 

Přesnost GSM lokalizace je závislá na hustotě pokrytí. V oblastech s malou hustotou sítě je 

přesnost v řádech kilometrů aţ stovek metrů. Naopak hustě pokrytých oblastech, jako jsou města můţe 

přesnost dosahovat stovek aţ desítek metrů. Ve spojení s další metodou získávání polohy jako je GPS, 

nebo fingerprinting získáme přesnost v jednotkách metrů
[1]

.  
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2.1.2. GPS, GLONASS, Galileo 

Jedná se o americké, ruské a evropské druţicové systémy přístupné po celém světě. Systém GPS 

a GLONASS má kaţdý k dispozici 24 druţic na oběţné dráze Země ve výšce přibliţně 20 000 km. 

Evropský systém Galileo počítá s 27 operačními + 3 záloţními druţicemi. 

Lokalizace pomocí těchto systému pouţívá  ToA metodu. Přesnost GPS dosahuje řádu desítek 

centimetrů pro autorizované uţivatelé jako jsou armády USA, nebo NATO. Pro ostatní uţivatele je 

přesnost omezena na jednotky aţ desítky metrů. GPS pracuje v UHF pásmu a to značí, ţe ke správné 

funkci potřebuje prakticky přímou viditelnost. V budovách, nebo v silně zalesněných oblastech je 

téměř nemoţné zjistit polohu z důvodu slabého signálu.  

Pro určení polohy se vyuţívá multilaterace. K určení zeměpisné délky a šířky tedy postačuje 

viditelnost (příjem signálu) aspoň 3 druţic. V případě, ţe je potřeba znát i nadmořskou výšku se 

neobejdeme bez signálu z alespoň 4 druţic
[3]

. 

2.1.3. Bluetooth 

Bluetooh spadá do kategorie počítačových sítí PAN a je definovaná standardem IEEE 802.15.1. 

K přenosu vyuţívá metodu FHSS v ISM pásmu o frekvenci 2,4 GHz. Přenosová rychlost dosahuje aţ 

24 Mbit/s na vzdálenost aţ 100 metrů u verze Bluetooth 4.0. 

Nejnovější verze mají dostatečný dosah pro realizaci lokalizace, ale vyţadovalo by to plánované 

nasazení husté bluetooth sítě. V praxi se tato technologie nevyuţívá plošně jako WiFi, ale má své 

vyuţití pro „místní“ lokalizaci, kdy uţivatel stojí u nějakého zařízení a získává informace. Podobnou 

lokalizaci omezenou na konkrétní místo lze také realizovat pomoci RFID čipů a QR kódů
 [4]

.  

 RFID 

Metoda vyuţívající RFID čip s anténou pro bezkontaktní komunikaci na krátké vzdálenosti. Čipy 

se vyrábějí ve dvou provedeních, pouze pro čtení, nebo pro zápis i čtení. Existují 2 typy; pasivní a 

aktivní. 

Pasivní čipy jsou aktivovány čtečkou vysílající elektromagnetické pulsy, které nabijí napájecí 

kondenzátor čipu. Dodaná energie se vyuţije pro vyslání informace uloţené v čipu. Vyuţívají se 

k identifikaci předmětů, řízení přístupu osob v objektu, nebo jako elektronické peněţenky. 

Aktivní čipy obsahují navíc zdroj napětí a periodicky vysílají uloţené informace. Dnes jsou 

nahrazeny technologii NFC, která pracuje na obdobném principu. 

Pouţití této technologie pro „místní“ lokalizaci je vyuţívané převáţně pro hlídání a identifikaci 

zboţí v prodejnách. Nevýhodou je nutnost pouţití čtečky, proto se nevyuţívají k identifikaci a 

předávání informací například u památek. Pro toto vyuţití je lepší QR kód k jehoţ přečtení postačuje 

fotoaparát. Fotoaparát na rozdíl od RFID/NFC čtečky je k dispozici ve většině dnešních mobilních 

zařízení
[5]

. 
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 QR kód 

Je čtvercový kód určený pro rychlou odezvu, jeţ plyne uţ z názvu, QR - quick response tedy 

rychlá reakce. V porovnání s klasickým čárovým kódem pojme mnohem větší objem dat. Je určen pro 

počítačové zpracování a díky algoritmům rozpoznání není problém spolehlivě přečíst otočený i 

částečně znečištěný kód. Skládá se z 5 vrstev, kde jsou uloţeny data, samo opravné kódy, informace o 

verzi a formátu a povinné vzory. Do QR kódu se ukládají nejčastěji html odkazy. Můţeme je najít i na 

vlakových jízdenkách, nebo u památek
[6]

. 

2.1.4. WiFi 

Wireless LAN sítě jsou sítě pracující na standardech IEEE 802.11. Dosah této technologie se 

pohybuje kolem 100 metrů. Při pouţití směrových antén je moţné v daném směru získat deseti 

násobný dosah. Kaţdé AP WiFi sítě zahrnuje unikátní MAC adresu a při dostačujícím pokrytí lze při 

lokalizaci získat přesnost v jednotkách metrů. Pro určení vzdálenosti lokalizovaného zařízení od AP se 

vyuţívají 2 základní principy poskytované samotnou WiFi a to RSSI, nebo SNR
[7]

.  

 Modelování a šíření WiFi signálu: 

WiFi sítě jsou definovány standardy IEEE 802.11 a pracují v bez licenčních pásmech ISM. Dnes 

nejčastěji pouţívaná nosná frekvence je 2,4 GHz. Legislativa České republiky definuje v tomto pásmu 

celkem 13 kanálů o šířce pásma 22 MHz a rozestupem mezi středy kanálů 5 MHz. WiFi signály lze z 

frekvenčního hlediska kategorizovat jako rozptýlené prostorové přízemní elektromagnetické vlny
[7]

. 

Signál se můţe mezi vysílačem a přijímačem šířit na přímou viditelnost nebo s odrazy, ohyby a 

rozptylem na překáţkách. Pouţité pásmo UHF a uvaţování relativně krátkých spojů pro WiFi také 

prakticky eliminuje celou řadu dalších jevů, jako jsou útlumy hydrometeory, troposférická refrakce, 

útlum atmosférickými plyny, aj. Pro modelování můţeme pouţít popis pomocí intenzity 

elektromagnetického pole, nebo jako výkonovou úroveň definovanou v dBm.  

V ideálním případě klesá úroveň signálu víceméně s kvadrátem vzdálenosti, proto je metoda 

fingerprinting teoreticky velmi přesná. V praxi lze pozorovat mírné změny v čase, přestoţe stojíme na 

místě. Tyto změny jsou způsobeny útlumem šíření signálu. Útlum se skládá z 3 sloţek: 

 ztráty šířením – časově invariantní útlum závislý na délce spoje a typu prostředí 

 pomalé úniky – útlum způsobený zastíněním spoje překáţkou 

 rychlé úniky –  především způsobeny vícecestným šířením a Dopplerovým  

 posuvem. Jedná se o rychlé a hluboké úniky. 

 

 Pro lokalizaci v budovách lze také pouţít multilateraci. Tato metoda na rozdíl od fingerprintingu 

nepočítá s absolutní vzdálenosti od zdroje signálu, ale s rozdílnou vzdáleností od alespoň 3 

referenčních bodů. K vyhodnocení polohy se pouţívá těţiště průsečíků kruţnic, jejichţ poloměr je 

roven právě vzdálenosti přijímače od referenčních bodů. Nevýhodou této metody je, ţe musí počítat 

s modelem šíření, která bývají velmi nepřesné. Není moţné počítat se všemi vlivy, ačkoliv existují 

dokonalejší modely, tak jejich přínos je nízký za nutnosti vyššího výpočetního výkonu a většího počtu 

dat. Oproti fingerprintingu má typicky niţší přesnost, ale odpadá nutnost tvorby RSSI mapy signálu
[1]

. 

Ačkoliv je fingerprinting časově mnohem náročnější, byla tato metoda zvolena pro svou vyšší 

přesnost, jejíţ potřeba převýšila hlavní nevýhodu této metody tj. potřebu mapy. 
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3. OS Android 

Android je open source počítačová platforma určená pro mobilní zařízení (mobilní telefony, 

tablety, navigace, hodinky). Je zaloţený na linuxovém jádře. Dále obsahuje softwarové prostřední 

middleware a vývojový kit SDK pro snadnější vyvíjení aplikací.  

3.1. Architektura 

Architektura Androidu se dá rozdělit do 5 vrstev (Obr.  1). Kaţdá vrstva má svůj účel, kdy pro 

vzájemnou komunikaci je třeba vyuţít definované API. Nejniţší vrstva systému tvoří jádro operačního 

systému. Její hlavní funkcí je komunikace mezi hardwarem a softwarem ve vyšších vrstvách. 

Vrstva libraries poskytuje základní knihovny poskytující funkce pro vykreslování grafických 

prvků, komunikaci, přístup a publikování dat na zařízení, API ke sluţbám a další. Mimo android API 

obsahuje také knihovny napsány v jazyce C/C++. Tyto knihovny slouţí například k podpoře 3D 

grafiky zaloţené na OpenGL ES. 

Android runtime je vrstva s virtuálním strojem DVM (Dalvik Virtual Machine) a základními Java 

knihovnami. DVM je optimalizovaný nástroj pro překlad programu do spustitelné podoby.  

Pro vývojáře nejdůleţitější vrstvou je Application Framework. Umoţňuje přistupovat k různým 

sluţbám systému, které je moţné vyuţívat přímo v aplikacích. 

Poslední nejvyšší vrstva Application layer reprezentuje jiţ samotné aplikace vyuţívané 

uţivatelem
[8]

. 

Obr.  1: Struktura OS Android 
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3.2. Struktura Android aplikace 

Aplikace vytvořené pro Android se dělí do několika kategorií
[8]

: 

 Aplikace na popředí - aplikace jako jsou mapy, nebo hry. Jsou uţitečné pouze, běţí-li na 

popředí a uţivatel s nimi pracuje. Při přechodu aplikace do pozadí je jejich činnost 

pozastavena 

 Aplikace na pozadí – například aplikace sledující SMS, nebo hovory. Hlavní činnosti je 

běţet na pozadí 

 Aplikace s přerušovanou činností – například přehrávač médii. Hlavním úkolem těchto 

aplikací je běţet na pozadí, ale očekává se od nich komunikace s uţivatelem ve formě 

upozornění na událost (změna skladby apod.). 

 

3.3. Stavba Android aplikace 

Kaţdá aplikace se skládá z volně vázaných komponent. Základní stavební kameny aplikace 

jsou
[8]

: 

 Aktivity – jde o základní vizuální komponentu, která zastupuje jednu obrazovku 

aplikace. Poskytuje jedno dialogové okno, které slouţí ke komunikaci uţivatele 

s aplikací. Typicky jedno okno vyplňuje celou obrazovku, nebo je pouţito jako plovoucí 

dialog. Kaţdá aktivita můţe spouštět další aktivity. 

 Služby – jde o součást aplikace, která nemá grafické rozhraní a je určena především pro 

běh na pozadí. 

 Poskytovatele obsahu – komponenta pracující s daty (ukládání, načítání) a zpřístupňují 

je pro všechny aplikace.  

 Záměry – obecně definované jako abstrakci operace, kterou je třeba provést. Skládá se 

z činnosti, parametru a aplikace, která má záměr vykonat. Typickým příkladem je 

například odesílání SMS zprávy, příjem hovoru, vytočení čísla pro hovor. 

 Přijímače – komponenta slouţící k naslouchání oznámení z vnějšku, nebo i zevnitř 

aplikace. Například oznámení o nízkém stavu baterie, nebo oznámení na příchozí SMS. 

 Oznámení – komponenta informující uţivatele o vzniku situace kterou by měl uţivatel 

znát. Existují 3 druhy oznámení:  

o toast – zpráva oznámení vyplní pouze místo potřebné pro samotný text 

o ve stavovém řádku – do stavového řádku se přidá ikona, která můţe být 

doprovázena zvukovým oznámením, nebo rozsvícením LED diody 

o formou dialogového okna – oznámení se zobrazí v okně a je ho třeba potvrdit 

uţivatelem 
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3.4. Životní cyklus aktivity 

Android jakoţto operační systém pro mobilní zařízení, sám zodpovídá za aktivity a vše co s nimi 

souvisí. Mohou nastat situace, kdy uţivatel potřebuje přerušit aktuální aktivitu, například příchozí 

hovor. Z toho vyplývá, ţe nikdy není jisté, jak dlouho daná aplikace poběţí a proto existuje ţivotní 

cyklus aktivity, který definuje metody volané v různých situacích. 

Ţivotní cyklus aktivit má 3 hlavní smyčky, které je moţné sledovat. První, úplný ţivotní cyklus, 

obsahuje vše mezi voláním metody onCreate a onDestroy. Další smyčka, viditelný ţivotní cyklus, je 

charakteristická tím, ţe mezi metodami onStart a onStop udrţuje prostředky, které jsou potřebné pro 

zobrazení aktivity uţivateli. Třetí cyklus se odehrává mezi metodami onResume a onPause, kdy v čase 

běhu cyklu je aktivita zobrazena nad ostatními a komunikuje s uţivatelem
[9]

.  

 

Obr.  2: Životní cyklus aktivity 
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3.5. Android SDK 

Android SDK je balík obsahující nástroje pro vývoj aplikací na platformě Android dostupný ve 

všech dostupných platformách – GNU/Linux, Windows i Mac OS. SDK se dělí na 2 skupiny
[8]

: 

 SDK tools – jsou nástroje, které jsou potřeba pro vývoj na jakékoliv Android platformě. 

Mezi nejdůleţitější součástí patří AVD, Emluátor a nástroje pro ladění.  

 Platform tools – specifické nástroje rozdílné pro kaţdou Android platformu.  

3.6. Android API 

Při vývoji aplikací pro operační systém Android je nutné vhodně zvolit úroveň API. Tato úroveň 

udává, pro jakou verzi systému Android bude aplikace kompatibilní.  

API obsahuje komponenty
[8]

: 

 sada balíčku a tříd 

 sada elementů a atributů pro deklaraci v souboru AndroidManifest.xml 

 sada elementů a atributů pro deklaraci a přístup k prostředkům (zdrojům) 

 soubor záměrů 

 sada oprávnění, která aplikace mohou požadovat 

Aktualizací úrovně API dochází k přidání nové funkčnosti a zároveň zůstává kompatibilita se 

staršími verzemi. Kaţdá platforma systému Android odpovídá právě 1 úrovni API
[10]

.  

Následuje přehled komponent, které byly pouţity v rámci demonstrační aplikace. 

3.6.1. WiFi Manager 

Je třída zajišťující všechny aspekty WiFi konektivity. Instanci této třídy vytvoříme voláním 

metody getSystemService. K získání skenu okolních WiFi sítí musíme zaregistrovat 

BroadcastReceiver, který implementuje metodu onReceive. Při obdrţení nového skenu získáme 

pouţitím metody getScanResult seznam okolních AP posledního skenování. Interval automatického 

skenování okolí se můţe lišit u kaţdého zařízení. Rozmezí intervalu je od 30 vteřin do 10 minut. 

Potřebujeme-li data z WiFi Manageru časteji, můţeme zavolat metodu startScan, která asynchronně 

vyţádá aktuální sken okolních AP
[11]

. 

3.6.2. Canvas 

Je třída zajišťující vykreslování grafiky v systému Android. Obvykle se pouţívá k vykreslování 

prvků, které se často překreslují. Příkladem, můţe být právě zobrazovaní bodu aktuální polohy na 

mapě při lokalizaci. K vykreslení stačí zavolat funkci invalidate(), která vyvolá obsluhu metody 

onDraw, ale pouze ze stejného vlákna. Dalším způsobem jak docílit vykreslení je SurfaceView 

obsluhované v novém vlákně. V tomto případě dochází k vykreslování tak často jak dovolí vlákno
[12]

. 
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3.6.3. BufferedWriter 

Je třída obsluhující zápis dat do souboru. Rozšiřuje třídu writer. Pro zápis textu je nutné otevřít 

writter. Je-li otevřen, můţeme pomocí metody append() vloţit text do bufferu, který pojme aţ 8192 

znaků. Samotný zápis se vyvolá metodou flush(), poté je nutné writter opět zavřít pomocí metody 

close()[13]. 

 

3.7. Android studio 

Doporučeným vývojovým prostředím pro Android aplikace je Android studio. Je postaveno nad 

Community verzí prostředí IntelliJ IDEA díky které získává širokou škálu moţností práce s kódem. 

Instalace softwaru je velmi jednoduchá, stačí stáhnout instalační balík pro svůj systém a JDK. Součástí 

instalace je samotné studio, Android SDK tools, kompilátor a základní emulátory
[14]

. 

 Založení projektu 

Při zakládání projektu je třeba nastavit jméno balíčku, umístění projektu a cílové verze API. Mezi 

další nastavení patří volba ikony aplikace, nebo barevné schéma. 

 Design 

Design lze navrhovat v XML, nebo design módu. Kaţdá změna se ihned projeví v náhledu, 

kterému je moţné upravovat rozlišení, nebo natočení. 

 Emulátory 

Součástí studia jsou emulátory pro různé verze zařízení se systémem Android. V emulátoru lze 

nakonfigurovat nové zařízení a určit jeho parametry jako je velikost RAM, Android API, kameru a 

uloţiště. Nevýhodou emulátoru je pomalá rychlost na PC.  
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4. WiFi Fingerprinting 

Tato metoda se zakládá na pravidelném průzkumu okolí. Zařízení, nebo systém provádějící 

lokalizaci musí obsahovat eventuálně mít přístup k databázi WiFi AP, jejichţ kombinace je přiřazena 

konkrétnímu místu uvnitř budovy. Po prvním průzkumu okolí a následným porovnáním s daty 

uloţenými v databázi je moţné určit přibliţnou polohu uţivatele zařízení. Lokalizace pomocí Wifi 

fingerprintů se dělí na offline a online fázi
[15]

.  

Fingerprinting má 2 základní přístupy k určení polohy, deterministický a pravděpodobnostní. 

Pravděpodobnostní metody určují pozici výpočtem pravděpodobnosti výskytu přijímače signálu na 

základě hodnoty útlumu okolních AP, které porovnává s RSSI mapou. Tato práce se zabývá pouze 

deterministickým přístupem
 [16]

. 

 Fingerprint 

Jde o identifikační prvek určující přesný stav okolí. Kaţdý fingerprint má jednoznačně určenou 

polohy pomocí souřadnic na mapě. Skládá se z parametrů AP v okolí jeho souřadnic. Zásadní 

parametry všech AP pro metodu fingerprinting jsou MAC adresa a hodnota RSSI. MAC adresa 

jednoznačně identifikuje, o jaký AP jde a RSSI udává útlum signálu v místě fingerprintu. Pomocí 

hodnoty útlumu jsme schopni určit přibliţnou vzdálenost fingerprintu od zdroje signálu. Jednotlivé 

metody určení vzdálenosti budou rozebrány níţe. 

 Offline fáze 

Je část metody, kde dochází ke sběru dat (fingerprintů), která jsou naměřená a uloţená do 

databáze. Kaţdý FP obsahuje pozici sběru dat, unikátní název jednotlivých změřených AP (MAC 

adresa) a jejich hodnotu RSSI. Protoţe je nutné kaţdý FP změřit více neţ jednou z důvodů eliminace 

nestandartních hodnot AP, stává se tato fáze náročnou jak z obvykle velkého počtu fingerprintů, tak 

z hlediska potřebného času. 

Výstupem této fáze je mapa fingerprintů. K sestavení mapy je potřeba ideálně v pravidelných 

vzdálenostech provést měření. Kaţdému místu měření se určí odpovídající souřadnice. Vzdálenost 

mezi jednotlivými body měření a tedy i hustota mapy má vliv na výslednou přesnost metody. 

Zvolíme-li příliš velké rozestupy mezi jednotlivými body, můţe dojít ke vzniku „slepých“ míst, nebo 

zkreslování výsledné polohy. V případě příliš velké hustoty fingerprintů nastává problém v jejich 

rozlišování způsoben velkým procentem totoţných AP v rámci několika fingeprintů. To vede 

k mylnému určení validních fingerprintů v online fázi. 

Ve většině případů je nutné po naměření všech dat provést jejich analýzu a vyfiltrovat 

neodpovídající údaje. Následně můţeme sestavit mapu ve tvaru tabulky obsahující fingerprinty, kde 

kaţdý má svůj identifikátor, souřadnice, MAC adresy a RSSI hodnoty všech AP charakterizujících 

daný fingerprint
[15]

.  
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 Online fáze 

V této části dochází k porovnávání databáze FP s aktuálně získanými údaji. Tyto informace jsou 

dále pouţity pro určení přibliţné polohy pomocí vyhodnocovacího algoritmu, které budou dále 

popsány. 

Algoritmus začíná změřením všech AP v okolí. Tyto údaje jsou uloţeny a následně porovnány 

s databázi fingerprintů. Porovnáním je myšleno vyhodnocení kolik AP nalezených v okolí je totoţných 

s AP charakterizujícími kaţdý fingerprint. Dalším krokem je výpočet vzdálenosti od aktuální neznáme 

polohy pomocí Euklidovské, nebo Manhattanské metody. Nyní jsou dostupné veškeré údaje nutné pro 

nasazení jedné z metod uvedených v kapitole 4.2 a získání výsledné polohy. 

4.2. Algoritmy hodnocení vzdálenosti 

Výpočtem vzdálenosti v této kapitole není myšlena skutečná vzdálenost fingerprintu od 

přijímače, ale jedná se o metriku míry shody aktuálně získaného skenu s daným fingerprintem. 

 Euklidovská vzdálenost 

Je nejběţněji uţívaná vzdálenost mezi 2 body. Mluví-li lidé obecně o vzdálenosti, mají většinou 

na mysli právě Euklidovskou vzdálenost, kterou můţeme přirovnat ke vzdálenosti změřené pravítkem. 

Tato vzdálenost je dána rovnicí (1), kde n odpovídá počtu dimenzí,     je hodnota RSSI z databáze 

fingerprintů a    je RSSI hodnota získána v online fázi. 

 

    √∑(       )
 

 

   

 
(1) 

 Manhattanská vzdálenost 

Jde o vzdálenost mezi dvěma body (2), která je na rozdíl od přímé Euklidovské určená součtem 

absolutních rozdílů souřadnic kaţdé dimenze. Můţeme si jí představit jako vzdálenost 2 bodů na 

čtverečkovaném papíře, kde se můţeme pohybovat pouze po natištěných linkách. Je dána rovnicí, kde 

n odpovídá počtu dimenzí,     je hodnota RSSI z databáze fingerprintů a    je RSSI hodnota získána 

v online fázi. 

    ∑|       |

 

   

 (2) 

  

Následující metody NN, KNN, WKNN, EWKNN vycházejí ze vzdálenosti určené právě 

Euklidovskou, nebo Manhattanskou vzdáleností
[16]

. 
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4.2.2. Nearest Neighbor (NN) 

Tato metoda pracuje na principu hledání nejbliţšího prvku. Algoritmus vyhledá okolní AP a 

vypočítává jejich vzdálenosti od uţivatele. AP s nejmenší vzdálenosti se přiřadí k FP a jeho souřadnice 

se zobrazí uţivateli na mapě. Tato metoda není pro lokalizaci vhodná, protoţe aby byla výsledná 

poloha dostatečně přesná, musely by být FP měřeny v malých vzdálenostech od sebe.  

 

4.2.3. K-Nearest Neighbor (KNN) 

KNN je rozšíření předchozí metody. Nevyhledává se pouze 1 nejbliţší AP, ale K nejbliţších. 

Zařízení vyhledá v okolí AP, ke kterým jsou dopočteny vzdálenosti. Následně jsou vybrány 

K nejbliţší prvky a přiřazeny k FP v databázi. FP, který bude obsahovat více z K nalezených AP, bude 

zvolen jako výsledný FP, jehoţ souřadnice budou pouţity
[17]

. 

4.2.4. Weighted K-Nearest Neighbor (WKNN) 

WKNN je metoda vycházející z KNN rozšířená o výpočet váhy jednotlivých FP. Pro 

vyhodnocení výsledných souřadnic se pouţije K nalezených FP, kde kaţdému je přiřazena váha podle 

vzdálenosti jednotlivých FP.  

Přesnost a stabilita této metody je závislá na správném určení hodnoty K. Při neměnném počtu 

přijatých AP nastane s malou hodnotou K i nízká stabilita, naopak při vysokém K se sníţí přesnost. 

Pro určení výsledné polohy se pouţije vzorec (3), pro výpočet výsledného vektoru souřadnic, kde 

 ̅      odpovídá souřadnicím n-tého fingerprintu,    udává vypočtenou vzdálenost od n-teho 

fingerprintu
[18]

. 

 ̅  

 ̅     
  

 
 ̅     

  
   

 ̅     
  

 
  

 
 
  

   
 
  

 
(3) 

4.2.5. Enchaced  Weighted K-Nearest Neighbor (EWKNN) 

Tato metoda doplňuje WKNN o filtraci FP pouţitých při výpočtu polohy, tedy určení optimální 

hodnoty K pomoci algoritmu. Filtrace probíhá ve 2 krocích. V prvním se vyřadí FP se vzdáleností 

vyšší, neţ je zvolený práh. Další krok vyhodnocuje novou hodnotu K vyřazením FP se vzdáleností 

vyšší neţ průměrný rozdíl podle rovnice (5) 
[19]

.  

   udává diferenci mezi nejmenší vzdálenosti i-tou vzdálenosti.      je bezrozměrná hodnota.   

udává celkový počet fingerprintů. 

         
(4) 

     
          

   
 

 

(5) 

 

 Přesnost této metody je teoreticky nejvyšší ze všech výše zmíněných právě kvůli dynamickému 

upravování proměnné K a váţenému průměru.  
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5. Návrh a realizace lokalizační knihovny 

V této kapitole bude popsán návrh funkcí knihovny pro lokalizační metodu fingerprinting. Dále 

budou popsány jednotlivé metody a jejich parametry. 

5.1. Návrh 

Lokalizační knihovna bude obsahovat metody potřebné pro získání fingerprintů, metody pro práci 

s fingerprinty a samotný lokalizační algoritmus.  

 Metody offline fáze 

 Zápis změřených hodnot okolních AP do souboru na SD kartě 

 Zpracování jednotlivých FP do jediného souboru 

 Průměrování naměřených dat 

 Načtení FP do objektu aplikace pro pouţití v online fázi 

 Metody online fáze 

 Kruhový buffer pro metodu klouzavého průměru 

 Klouzavý průměr vstupních dat 

 Lokalizační metoda 

Hlavní metodou offiline fáze bude zápis změřených dat. Pro snadný přístup k naměřeným datům 

budou soubory ukládaný do kořenového adresáře SD karty. K usnadnění následné analýzy dat budou 

ukládány do textového souboru s názvem „APx.txt“ kde x odpovídá identifikátoru fingerprintu. Kaţdý 

záznam bude uloţen zvlášť na řádek ve tvaru „MAC adresa;RSSI hodnota“. 

 Další 2 metody pro zpracování do jediného souboru a průměrování dat budou spíše doplňkové 

metody, protoţe při pouţití v prostředí s velmi hustým pokrytím WiFi signálem je pravděpodobné, ţe 

velké procento AP v kaţdém fingerprintu budou totoţné. Pro zpracování takových dat nebude stačit 

pouhý aritmetický průměr, ale data bude nutné zpracovat manuálně. 

Metoda kruhový buffer ukládá do pole kaţdou novou sadu informací o okolních AP. Po kaţdém 

přidání dat se předchozí data posunou o pozici dozadu. Dosáhnou-li data pozice, která je za 

nastavenou mezí, tak dojde k jejich smazání. 

Klouzavý průměr pouţije data z klouzavého průměru a všechny sady vstupních dat seřadí za sebe. 

Takto seřazená data pošle metodě pro průměrování dat, která u poloţek se stejnou MAC adresou 

provede aritmetický průměr jejich hodnot RSSI a zároveň vyřadí poloţky s úrovní útlumu pod             

-80 dBm. Hodnota útlumu byla získána odhadem z naměřených dat a metoda s touto filtraci pracuje 

kvalitněji. Díky tomuto zpracování jsou odstraněny signálové špičky a zároveň je zvýšena stabilita 

vstupních dat do lokalizační metody. 

Metoda pro lokalizaci pouţije data z klouzavého průměru a porovná je s uloţenými fingerprinty. 

Nakonec pomocí algoritmu WKNN vypočte výsledné souřadnice uţivatele. 
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5.2. Metody 

Zde budou popsány jednotlivé metody a jejich parametry uvedené v kapitole Návrh. 

 Zápis do souboru  

zapis(Object[][],boolean,boolean,boolean,String): void 

Metoda zapisující na SD kartu zařízení. Má 5 vstupních parametrů. Prvním je dvou rozměrný 

objekt s daty, která byly naměřeny. Další 3 argumenty jsou typu boolean a rozhodují, které data 

(MAC, RSSI, FP ID) mají být zapsány. Posledním je String obsahující název souboru. Pro samotný 

zápis je pouţit konstruktor BufferedWriter.  

 Průměrování dat 

prumerPole(int, Object[][],int) 

Metoda provádějící aritmetický průměr dat a jejich filtraci podle hodnoty útlumu signálu RSSI. 

Pro volání metody je třeba zadat 3 parametry. Prvním je počet řádků objektu s daty. Druhý je samotný 

objekt s daty a posledním parametrem je hraniční hodnota útlumu signálu. 

 Zpracování naměřených FP do 1 souboru 

makeFPall(String,int): void 

Metoda implementuje 2 paramtery, první je typu String obsahující název souboru. Druhý 

parametr typu integer udává ID FP. Pomocí konstruktoru BufferedReader se načtou z SD karty 

soubory s naměřenými daty a uloţí se do pomocné proměnné FPpom. Pomocí metody prumerPole se 

provede aritmetický průměr všech řádků se stejnou MAC a FP ID. Zprůměrované data, která mají 

RSSI niţší neţ -85 dBm jsou vyřazeny ze zpracování. Poté jsou pomocí metody zapis zapsány na SD 

kartu do souboru „FPall“ 

 Načtení FP do aplikace 

FPall2FPObj(): void 

Metoda pro čtení ze souboru „FPall.txt“. Pomocí konstruktoru BufferedReader načte z SD karty 

data a následně je uloţí do proměnné FP. 

 Zpracování příchozích dat 

kruhovyBuffer(Object[][]): void 

klouzPrum(): void 

Obdrţená data z WiFi modulu zařízení mohou být zkreslená rychlými úniky, odrazy ,nebo 

vícenásobným šířením, proto se vytvořily metody, které toto náhodné zkreslení potlačují. Kaţdá sada 

dat z WiFI receiveru se ukládají do proměnné namereno se kterou pracuje metoda kruhovyBuffer. 

Tomuto bufferu je moţno nastavit kolik hodnot si má ukládat do paměti. Metoda klouzPrum vykonává 

klouzavý průměr z mnoţství dat uloţených v proměnné namereno. Teprve po zpracování těmito 

metodami je spuštěno vyhodnocení polohy. 
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 Vyhodnocení polohy 

rssiLoc(Object [][],int,int): void 

Jako parametry metoda přejímá objekt s daty okolních AP, počet uloţených FP a mnoţství AP 

obsaţených ve FP. V první části metody dochází k porovnávání uloţených a obdrţených dat. Při jejich 

porovnávání se určí, s jakými FP se bude nadále pracovat.  Následně se pro kaţdý platný FP určí jeho 

vzdálenost od uţivatele. V poslední fázi jsou určeny souřadnice uţivatele podle vzorce (3) 

 

 

 

Obr.  3: Diagram komunikace mezi aplikaci a lokalizační knihovnou 
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6. Demonstrační aplikace 

Důleţitým prvkem kaţdé Android aplikace je AndroidManifest.xml. Obsahuje deklaraci 

základního chování aplikace.  

Hlavní části konfigurace jsou parametry aplikace. Důleţitý parametr je zakázáni hardwarové 

akcelerace, jelikoţ v aplikaci je pouţito vykreslování 2D grafiky, která při povolení hardwarové 

akcelerace správně nevykresluje. V konfiguraci jsou také deklarováno, ţe aplikace bude obsahovat 

aktivitu MainActivity, její název, orientaci obrazovky, kdy bude spuštěna a to, ţe bude v aplikaci 

hlavní aktivitou. Dále jsou zde uvedeny aktivity mapa a nastaveni, které jsou v aplikaci pouţity.  

Další důleţitou částí je deklarace oprávnění uţivatele. K přístupu ke sluţbám, hardwarovým i 

softwarovým, je nutné uvést oprávnění. 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

Takto nastavíme přístup ke čtení stavu WiFi a moţnosti číst a zapisovat na paměťovou kartu. 

Díky nastavení oprávnění v manifestu, má uţivatel přehled k jakým médiím bude aplikace přistupovat 

jiţ před nainstalováním aplikace. 

6.1. Aktivity 

Aplikace má 2 aktivity, v první se zobrazuje mapa a zjištěná pozice. Na druhé aktivitě najdeme 

moţnosti pro nastavení aplikace, tlačítko pro načtení dat a spuštění skenování. Na Obr.  3 lze vidět, 

jak aplikace komunikuje s lokalizační knihovnou. 

 MainActivity 

Hlavní aktivita aplikace rozšiřující třídu TabActivity, po které dědí základní funkce. Dále 

implementuje třídu OnTabChangeListener, která obstarává zatáhnutí softwarové klávesnice při 

přechodu mezi aktivitami v případě, ţe je zobrazena.  

Třída začíná metodou onCreate, kterou musí obsahovat kaţdá aktivita. Metoda je volána po 

vytvoření instance třídy a provádí operace nutné ke zobrazení obsahu na displeji. Nastavení obsahu 

aktivity se provádí v souboru activity_main.xml nacházejícím se v res/layout/. Následuje přidání 

parametru rozloţení zajišťujícího, ţe obrazovka nebude automaticky vypnuta po dobu kdy je aktivita 

aktivní. Posledním části metody je deklarace tabHostu zajišťujícího přidání záloţek pro přepínání 

mezi aktivitami. 

 nastaveni  

Tato aktivita (Obr.  5) rozšiřuje třídu Activity po které dědí základní sadu funkcí. Obsahuje 

pouze metodu onCreate a implementuje třídu OnClickListener, která obstarává obsluhu tlačítek. Při 

volání této metody se inicializují všechny prvky této aktivity. Dále se definují akce prováděné při 

kliknutí na jednotlivá tlačítka. V této aktivitě je moţné načíst fingerprinty z paměťové karty, spustit 

skenování okolních AP, zpracovat jiţ naměřená data, nebo zobrazit zadané souřadnice mapě. 
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 mapa  

Aktivita (Obr.  4) rozšiřující třídu Activity. Implementuje pomocné třídy vykreslovani a 

WifiScanReceiver. Po deklaraci pomocných proměnných na začátku třídy následuje metoda 

onCreate. Zde je také deklarován WiFi příjmač, handler obsluhující předávání dat mezi vlákny a je 

spuštěno nové vlákno, které obsluhuje progressBar. Obsah displeje, na rozdíl od MainActivity, není 

určen souborem xml, ale zprostředkovává ho pomocná třída vykreslování rozšiřující třídu View.  

Tato třída obsluhuje vykreslování mapy pomocí grafického objektu Canvas. Do tohoto objektu je 

vykreslena mapa uloţená v svg formátu. K dekódování souboru je pouţita externí knihovna svg-

android v1.1, která převede svg formát na obrázek a ten je následně vykreslen. 

 Dále implementuje metodu onTouchEvent, která zachytává všechny dotyky a gesta provedené 

uţivatelem. O typu gesta program rozhodne za pomocí direktivy switch. V případě provádění 

skenování z aktivity nastaveni se po dotyku spustí progressBar a proběhne 30krát získávání údajů 

z okolních WiFi sítí. Získané data se uloţí na paměťovou kartu zařízení. Neprobíhá-li skenování, 

provede se pouze obnovení canvasu. Třída dále implementuje ScaleListener obsluhující gesta pro 

přiblížení a oddálení. 

WifiScanReceiver rozšiřující třídu BroadcastReceiver implementuje metodu onRecive, která při 

kaţdém obdrţení dat vyvolá metodu rssiLoc. 

6.2. Ovládání aplikace 

Práce s aplikací je rozdělena do 2 fází, které odpovídají fázím metody fingerprinting. 

 Offline fáze – získání mapy fingerprintů 

Ovládání aplikace je velmi jednoduché, po spuštění vidí uţivatel mapu a záloţky. Pro měření 

mapy fingerprintů je potřeba na mapě přiblíţit si pomocí gest přibliţně svou polohu a přejít na záloţku 

nastavení. Tam zadat do pole „číslo skenu“ identifikátor fingerprintu, který začíná od 0 a klepnout na 

tlačítko „SKENOVAT“ (Obr.  5). Ihned po klepnutí aplikace přejde na záloţku „MAPA“ (Obr.  4) 

uţivatel klepnutím na místo kde stojí, spustí měření. Po spuštění měření se zobrazí progressbar 

informující o průběhu získávání dat. Po dokončení měření uţivatel změní svou pozici a opakuje cely 

proces znovu.  

Jakmile jsou změřeny všechny pozice, má uţivatel na výběr, zda data zpracuje například 

v softwaru MS Excel, nebo naměřená data zpracuje pomocí tlačítka „ZPRACOVAT DATA“(Obr.  5). 

Pro zpracování dat musí být zadány identifikátory „od“ a „do“. Kdyţ je proces hotov zobrazí se toast 

informující uţivatele o dokončeném zpracování. Toast se zobrazí zvlášť pro kaţdý fingerprint. Po 

zpracování všech dat se pomocí tlačítka „NAČÍST DATA“ (Obr.  5)načtou do aplikace. Při následném 

přechodu na záloţku „MAPA“ (Obr.  4) se spustí lokalizace a uţivatel uvidí svou vypočtenou polohu. 

V případě kdy uţivatel chybně klepnul při měření a nechce celé měření opakovat, má moţnost 

otevřít soubor se souřadnicemi na SD kartě a souřadnice sám upravit. Pro získání správných souřadnic 

je na záloţce „NASTAVENÍ“ tlačítko „ZOBRAZ“ (Obr.  5) a pole pro x-ovou a y-novou sloţku. Tyto 

pole je třeba vyplnit podle svého uváţení a postupně zkoušet které hodnoty jsou ty pravé. 
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Poslední moţnosti aplikace je nastavování klouzavého průměru. Uţivatel pomocí tlačítek plus a 

mínus mění jeho hodnotu od 1 do 10. Defaultně je nastavena na hodnotu 3, která se ukázala jako 

optimální pro testovací lokaci. 

V případě, ţe uţivatel má zpracované data na SD kartě, tak mu stačí přejít na záloţku 

„NASTAVENÍ“ (Obr.  5)a pouţít tlačítko pro načtení dat. Následně přejít na záloţku s mapou a 

sledovat svou polohu. 

 Online fáze 

Pouţití aplikace pro tuto fázi je velmi primitivní. Jediné co je potřeba je načíst data a následně 

sledovat pozici vrácenou algoritmem na záloţce „MAPA“ (Obr.  4) 

 

 

Obr.  4: Aplikace – záložka MAPA 

 
Obr.  5: Aplikace – záložka NATSAVENÍ 
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7. Testování 

Pro testování metody lokalizace bylo zvoleno 3. poschodí budovy FEI Vysoké školy Báňské- 

Technické university Ostrava. Jako testovací zařízení byl poţit smartphone Xiaomi mi3.  

Prvním krokem bylo získání RSSI mapy. K získání dat potřebných pro vyhotovení mapy se 

provedlo měření na 7 místech.  

V kaţdém místě bylo měření 30x opakováno. Nejprve byl proveden aritmetický průměr hodnot 

RSSI a v případě, ţe hodnoty jsou časově variantní o více neţ ±5 dBm budou vyřazeny.  

Dalším krokem je vyřazení AP, které mají v místě měření útlum vyšší jak 80 dBm. Důvodem 

vyřazení signálů s tímto poklesem je ten, ţe při relativně malé vzdálenosti od místa měření můţe 

nastat situace, kdy daný AP nebude zachycen. To má za následek sníţení procenta shodných AP 

s fingerprintem v online fázi a díky tomu můţe dojít k vyřazení fingerprintu z výpočtu polohy a 

zkreslit tak výsledek.   

Po takto filtrovaných datech následuje jejich analýza. Je nutné určit které AP se v daném 

fingerprintu  mají objevit a které ne. Při získávání dat dochází k získání AP, které neodpovídají dané 

pozici. Typickým příkladem je zachycení signálů z přenosných hotspotů, nebo signálů pocházejících 

z jiných podlaţí. Pro identifikaci těchto AP je nutné kontinuálně měřit v okolí fingerprintu a ze 

získaných informací určit zda je signál „aktivní“ a vykazuje nějaký klesající trend se změnou 

vzdálenosti od fingerprintu. Statické hodnoty indikují pravděpodobný problém, protoţe je-li signál se 

změnou vzdálenosti stále stejný, tak není vhodný pro lokalizaci. Takové AP z fingerprintu odstraníme.  

Dalším případem jsou AP, které se se zvyšující vzdálenosti od fingerprintu vykazují zvyšování 

hodnoty útlumu. Takové AP také odstraníme, protoţe typicky chceme, aby byl útlum úměrný 

vzdálenosti. V grafu (Obr. 6) lze vidět porovnání trendů 2 AP jednoho fingerprintu, kde „správný“ 

trend má černou barvu a „špatný“ šedou. U „správného“ je vidět, ţe vzdalováním se od pozice 

fingerprintu klesá jeho hodnota RSSI. Naproti tomu „špatný“ trend AP se vzrůstající vzdálenosti má 

tendenci hodnotu RSSI zvětšovat a navíc k tomu dochází velmi pomalu. Tato pomalá změna by měla 

za následek zkreslení výpočtu vzdálenosti pro daný AP, protoţe na úseku 26 s by vypočtená 

vzdálenost byla konstantní. 

 

 

Obr. 6: Porovnání „dobrého“ a „špatného“ AP 
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Jsou-li všechny data zpracovány, můţou být přeneseny do souborů, se kterými demonstrační 

aplikace umí pracovat. Aplikace pro práci v rámci online fáze lokalizace vyţaduje textový soubor 

s fingerprinty a textový soubor se souřadnicemi kaţdého z nich. Kaţdý AP fingerprintů bude uloţen 

na nový řádek ve tvaru „MAC;RSSI;číslo fingerprintu“. Souřadnice jsou ukládány pro kaţdý 

fingerprint na jiný řádek, kde 1. řádek odpovídá 0. fingerprintu, 2. řádek 1. fingerprintu, další poloţky 

postupně inkrementuji číslo řádku a fingerprintu. Kaţdá sada souřadnic má 2 údaje, x-ovou a y-novou 

sloţku odděleny středníkem. 

Pro správný chod aplikace je nutné mít správně vytvořené soubory s daty. Soubory nesmí začínat 

prázdným řádkem, mezi jednotlivými údaji nesmí být volný řádek, posledním údajem končí soubor, 

tzn. ţádné prázdné řádky, nebo znaky. Soubor se souřadnicemi musí obsahovat právě tolik souřadnic 

kolik je fingerprintů. 
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8. Diskuze výsledků 

Cílem této práce bylo navrhnout a zrealizovat lokalizační knihovnu pro operační systém android, 

která byla následně pouţita v demonstrační aplikaci. 

Pro vývoj knihovny bylo potřeba nastudovat problematiku lokalizace pomocí metody 

fingerprinting. Tato metoda pracuje na jednoduchém principu a zdá se být lehce realizovatelná.  

Při vývoji se naskytlo několik problému, které bylo potřeba vyřešit. Zejména v prvních stadiích 

vývoje byla zvolena metoda EWKNN, která ačkoliv měla mít nejlepší výsledky, způsobovala 

zkreslení výsledné polohy. To bylo způsobeno vyřazováním fingerprintů z výpočtu, které mělo často 

za následek určení polohy pouze z 1 fingeprintu. K tomuto jevu docházelo díky nízkému počtu 

fingerprintu v oblasti testování metody. Po přechodu na metodu WKNN byl tento problém odstraněn. 

Dalším zásadním problémem bylo chybné zobrazování polohy v online fázi, které způsobovala 

viditelnost AP s velkým útlumem, které se nacházejí na opačné straně budovy. K odstranění tohoto 

problému bylo třeba upravit RSSI mapu a vyfiltrovat AP bez pozorovatelného trendu s měnící se 

vzdálenosti od fingerprintů. 

Při lokalizaci se projevoval neţádoucí jev a to „kmitání“ výsledné pozice. Tento jev byl 

způsobován pomalými úniky signálu. Řešením bylo zavedení filtru vstupních dat v podobě 

klouzavého průměru. Tento filtr také přispěl k plynulejšímu posunu bodu na mapě. 

Pro zvýšení přesnosti byl do metody vypočítávající vzdálenost od fingerprintu umocňující člen. 

Tento člen provede 4 mocninu výsledné vzdálenosti. Tím byla zvýšená účinnost váţeného průměru 

tím, ţe vzdálené fingerprinty mají sníţenou váhu a významně neovlivňují výslednou polohu.  

Přes všechny korekce mapy je zobrazování polohy nepřesné v rámci patra. Tato skutečnost je 

způsobena špatnou kvalitou AP. Po přezkoumání viditelných AP se zdá pouţitelných pouze 46 zdrojů 

signálu, které ve většině zvolených poloh pro fingerprinty dosahují útlumu kolem -80 dBm. V případě 

rozdělení mapy pouze na křídlo EA a EB je přesnost lokalizace přibliţně 3 metry. Ovšem při pouţití 

kompletní mapy dochází ke značnému zkreslování polohy s přesností vhodnou pouze pro úspěšné 

určení křídla budovy.  

Výsledek by mohl být vylepšen například zavedením pravděpodobnostní metody, které jsou 

typicky sloţitější a mnohem hůře implementovatelné oproti deterministickým, ale v tomto případě by 

mohly vést k přesnější lokalizaci. 
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9. Závěr 

Hlavním problémem lokalizace v budovách je stínění budovy samotné. Proto není moţné vyuţít 

lokalizaci pomocí GPS. Ovšem nabízí se vyuţití všudypřítomného rádiového signálu, obzvláště pak 

WiFi, které dnes pokrývá velké mnoţství budov. Pro omezený dosah WiFi signálu musí být pro 

pokrytí celé budovy vytvořena síť vysílačů. Ideální metodou pro lokalizaci v prostředí s dostatečným 

pokrytím WiFi je fingerprinting. 

V rámci této práce vznikla knihovna určena pro dnes velmi rozšířený operační systém Android, 

která implementuje základní metody pro pouţití lokalizační techniky fingerprinting. Při dobrém 

pokrytí a korektně vytvořené mapě RSSI signálu lze pomocí metod této knihovny docílit vysoké 

přesnosti lokalizace. 

Zároveň s touto prací byla vytvořena aplikace pro demonstraci funkcí knihovny. Aplikace byla 

vytvořena tak, aby byla pohodlně pouţitelná na mobilních zařízeních s operačním systémem Android 

verze 4.0.3 a vyšší. Jedná se o aplikaci určenou výhradně pro zobrazování polohy uţivatele doplněnou 

o moţnost získávání dat pro tvorbu RSSI mapy. 

Největší přínos této práce je vytvoření základních metod potřebných k lokalizaci v budovách. 

Pravděpodobným pokračováním této práce bude rozšíření RSSI mapy a případné vylepšení algoritmu 

pro lokalizaci. 
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