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Sammanfattning 

 

Många företag har idag ett trådlöst nätverk där klienter kan ansluta sina trådlösa enheter för 
att få åtkomst till internet eller till andra resurser. Det här möjliggörs genom en rad olika 
tekniker och protokoll. Idag används accesspunkter i nätverket inte till mycket annat än just 
detta. Dem skulle kunna användas till så mycket mer. 
Men vad skulle man mer kunna använda accesspunkterna till?  
Vilka möjligheter finns och vilka typer av data skulle man kunna få ut? 
Hur skulle dessa data kunna vara relevant för den respektive verksamheten? 
Den här rapporten behandlar ett område där en viss typ av data skulle kunna vara 
användbar. Genom att hämta data om anslutna klienter kan man skapa ett 
positioneringssystem där positioner av olika klienter visas upp visuellt. 
 

För att skapa ett positioneringssystem behöver man först och främst sätta upp en generell 
testmiljö. En testmiljö som de flesta företag mest sannolikt använder. Först då är det möjligt 
att skapa sitt system. Systemet som ska skapas kommer att behöva en del funktionalitet för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att dela upp arbetsuppgifterna inom systemet på ett 
smart och effektivt sätt gjordes valet att dela upp systemet i fyra delar: 

• Backend är den del av systemet som inte är synlig för slutanvändare, men som är 
grunden för att tillhandahålla data till databasen. 

• Databasen kommer att vara en central punkt i systemet. Där all viktig data har sin 
plats. 

• Frontend har till uppgift att förse applikationen med den data som behövs för att 
kunna representera en position visuellt. Data som hämtas från en databas. Ur ett 
säkerhetsperspektiv är det här en väldigt bra lösning. Då applikationen aldrig kommer 
att interagera direkt mot något annat än just frontend. 

• Applikationen är tänkt att representera positionerna för slutanvändare visuellt. 
Positioner som den får från frontend.  

 

Lämpar sig resultatet av detta arbete för vidare utveckling inom detta område eller ej är en 

viktig analys att göra. Systemet i sig är långt ifrån fulländat och klart, däremot presenterar det 

en lovande grund att jobba på. Systemets positionering fungerar som det var tänkt från start, 

genom att använda rssi data från accesspunkter är det möjligt att räkna ut distansen mellan 

AP och enhet för att sedan sammanfoga detta med en person. Rapporten visar och utmärker 

de problem som finns med teknologin vid detta skede, problematiken angående hur exakt 

positioneringen är och hur detta korrelerar till olika enheter samt miljö. 

Resultatmässigt fungerar systemets delar som de var tänkt att de skulle, resultatet 

presenteras i form av färdigställda tabeller med tillhörande operationer samt struktur för 

topologins utseende. Detta inkluderar även hur backend, frontend och applikationen arbetar. 

 

 

 



 

Abstract 

 

Many companies today have a wireless network, where clients can connect their wireless 
devices to gain access to the internet or other resources. This is made possible through 
various techniques and protocols. Today, access points in a network, is not really used for 
more than this. They could be used for so much more. 
But what else could access points be used for? 
What possibilities are available and what kinds of data are possible to access? 
How could this data be relevant to the respective business? 
This report addresses an area where a certain kind of data could turn useful. By fetching 
data regarding connected clients, there is a possibility to create a positioning system where 
the client positions a represented visually. 
 

In order to create a positioning system, you will need to setup a general test environment. A 
test environment that companies would be most likely to use. At this point, it is possible to 
create the system. The system that will be created will require a certain amount of 
functionality in order to perform its tasks. To split the tasks within the system in a smart and 
efficient way a decision was made to separate the system into four parts: 

• Backend is the part of the system which is not visible to the end user, but is the 
foundation for providing data to the database. 

• The database will be a central point in the system. Where all data has its place. 
• Frontend has the task to provide the application with the data required to represent 

positions visually. Data which is retrieved from a database. From a security 
perspective, this is a very good solution. Since the application never will be able to 
interact with anything else other than frontend. 

• The application is thought to be representing positions for the end user visually. 
Positions which are retrieved from frontend.     

 

Does the results of this paper warrant further development within this area or not, this is an 
important analysis to address. The developed system is far from complete, though it presents 
a promising foundation to build further work upon. The positioning aspect of the system 
works as intended, by using rssi data from access points it is possible to calculate the 
distance between AP and device. The intended device is then merged with the name of the 
person using it.  
This paper distinguishes the current problems with this technology, more specific the 
problematics regarding how precise the positioning is in correlation to different devices and 
environments.  
 
According to the results all the parts of the system is operational and works as intended, the 

result is presented in the shape of MySQL tables with associated SQL queries. There is also 

results regarding the finished structure of the topology, also included is the working 

schematics of backend, frontend and application. 
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1. Introduktion 
 

I dagens internet finns det stora möjligheter. Nya verktyg och infrastrukturer utvecklas 
dagligen som gör det möjligt att skapa någonting nytt. Något som underlättar för oss 
människor i vardagen. Eller som skapar nya möjligheter för företag. Det finns otroliga 
mängder data som skulle kunna vara intressant att använda för detta syfte. Det gäller först 
och främst att identifiera vilken data som är av intresse. För att sedan identifiera hur denna 
data skulle vara till hjälp för verksamheten. 
Den här rapporten behandlar accesspunkter och vad man skulle kunna använda dem till, 
annat än att ge användare anslutning till internet. Genom att använda protokoll som från 
början skapats för att övervaka enheter på ett nätverk kan man få ut väldigt intressant data, 
såsom klientdata eller systemdata.  
  

Syftet med den här rapporten är att visa på hur man skulle kunna utveckla ett 
positioneringssystem som kan visa vart en trådlös enhet geografiskt sett befinner sig. Det 
finns ett stort och djupt teoriavsnitt som beskriver vilka möjligheter och byggstenar som kan 
användas som bas för att skapa ett liknande system. Samt tillvägagångssätt som beskriver 
vad man bör tänka på när man utvecklar ett system. 
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2. Teori 
 

Här nedan presenteras den teoretiska delen av rapporten. I denna del förklaras teorin bakom 

de olika komponenter som använts för att utveckla systemet och hur dessa komponenter kan 

samspela. 

2.1 VM 
En virtualiseringsmiljö skapar möjligheter för att utnyttja en server maximalt, 

virtualiseringsprogramvara simulerar en eller flera virtuella maskiner med samma kapabilitet 

som en fysisk maskin. Inom virtualisering finns det något som heter full virtualisering, detta 

innebär att en fysisk maskin helt och hållet virtualiserar hårdvara. 

Genom att installera Esxi på en fysisk server kan sedan flertalet virtuella servrar installeras 

på samma hårdvara. Detta är en viktig del i dagens system. 

2.1.1 Esxi 

Esxi är en programvara för att använda virtualisering, programmet laddas inte ner som ett 
klassiskt software utan bäddar sig in i operativsystemet och utnyttjar operativsystemets 
funktioner. 
 
Esxi finns i olika versioner, en av de bättre och mer stabila är version 6.0. Denna version har 
bättre virtualiseringsmöjligheter än de tidigare versionerna, den stödjer även mer minne och 
CPU kraft. Det finns tillgängligt en softwareklient för att skapa virtuella maskiner på en Esxi 
server, denna programvara heter Vsphere client. I den finns det valmöjligheter för vilken 
hårdvara som skall användas samt vilket OS som ska installeras. [1]  

 
 

2.1.2 Ubuntu 

Ubuntu är ett Linux operativsystem som är debianbaserat. Det finns i både serverversioner 

där allt styrs via CLI och även i desktopversioner. Ubuntu är väldokumenterat och de flesta 

moduler stöds. Ubuntu server 16.04 är den senaste versionen som det finns support för. [2]  
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2.2 MySQL 
 

2.2.1 Databas 

En databas är en arkitektur för att lagra information, precis som byggnader kan en databas 
ha olika grunder, strukturer och mallar. I det stora hela kan man säga att databaser har två 
typer av struktur som bestämmer hur data ska lagras och hanteras. SQL-databaser och 
NoSQL-databaser. SQL lagrar information i en tabell struktur, med rader och kolumner för att 
definiera vad som är vad och var det är. Det är därför viktigt att göra välgenomtänkta tabeller 
och definiera de rätta datatyperna som ska in i dessa tabeller. NoSQL har däremot en 
dokumentliknande struktur, detta innebär att information kan skrivas in nästan hursomhelst. 
Man kan säga att SQL har en fast mall där datat alltid måste skjutas in på samma sätt, 
medan NoSQL är mer flexibelt.  
 
Detta leder till olika fördelar, om du har en stor mängd data som inte går att kontrollera är det 
bättre att använda NoSQL, men SQL är bättre om du vet att datat alltid kommer se ut på ett 
visst sätt och att det alltid är en kontrollerad mängd som ska hanteras. SQL stödjer även 
relationer mellan data och tabeller på ett helt annat sätt än NoSQL. 
 
En av de mest populära SQL databaserna är MySQL, det är en open-source databas som 
fungerar på de flesta systemplattformar. Det är en RDBMS, relational database 

management system. Den är väldokumenterad och har stöd för flera olika verktyg, bland 
annat PhpMyAdmin som är ett gui för att utföra operationer i MySQL. [3]  
 

2.2.2 Tabeller 

Tabeller är det systemet som används för att strukturera den lagrade datan i MySQL. En 
tabell består av kolumner och rader. Varje kolumn indikerar vad det är för typ av data som 
ska lagras inuti. Först specificeras vad kolumnen ska heta, sedan vad för datatyp den ska 
hantera, tex integers, varchar eller blob. Sedan specificeras längd/storlek, exempelvis hur 
många bitar datatypen max får vara.  
 
För att göra varje rad unik kan man använda något som kallas för primary key, en primary 
key är en kolumn som på något sätt gör varje rad unik, detta görs oftast genom ett auto-
increment id.  
 
Detta innebär att man har en kolumn som enbart består av siffror som ökar automatiskt varje 
gång en ny rad läggs till. Första raden blir 1, andra raden blir 2 osv. Det kan inte finnas flera 
rader med samma primary key, detta innebär att man kan söka på vissa rader enbart genom 
att söka på id. 
 
Genom att göra varje rad unik kan man skapa ett lagringssystem med avancerade relationer 
som samarbetar för att skapa ett större system. [4]  
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2.2.3 Foreign Key 

Foreign keys är nycklar som används för att länka samman olika tabeller. En parent tabell 

har ett värde som man vill sprida, då replikerar man det och stoppar in det i en child table, 

detta blir då en foreign key. Genom att ha två identiska kolumner i olika tabeller som är 

länkade via foreign key kan man göra avancerade sökningar och kopplingar mellan dessa 

tabeller. [5]  

 

2.2.4 Index 

Om man vill ha en kolumn med unika värden och inte sätta det som primary key kan man 

istället göra det till unique. När man sätter den flaggan i en kolumn innebär det att det inte får 

finnas två identiska värden. Detta går att utveckla ännu längre genom att göra det till ett 

index. Det går att ta flera kolumner och göra dom unique tillsammans via index, detta innebär 

att i en rad får inte värdena för de indexerade kolumnerna tillsammans vara samma som i en 

annan rad. [6] 

 

2.2.5 CASCADE 

När man länkar samman tabeller via foreign keys finns det en funktion som heter cascade. 

Detta innebär att när en query görs i parent tabellen ska den eka ner genom child tabellerna. 

Med andra ord om en delete görs på en rad i parent tabellen ska även alla relaterade rader i 

child tabellen bli borttagen. Detta heter On Delete Cascade. Det finns en till variant som 

fungerar på samma sätt, skillnaden är att den sker om det istället är en uppdatering, den 

heter On Update Cascade. [6] 

 

2.2.6 SQL 

Structured Query Language är “språket” som används för att utföra operationer i MySQL. 
Dessa operationer definieras som olika kommandon som sedan kopplas samman i en följd 
för att uppnå önskat resultat. Exempel på dessa kommandon är, SELECT, INSERT, 
DELETE, UPDATE. [6] 
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2.3 Trådlöst nätverk 
 

2.3.1 WLC & Accesspunkter 

Inom trådlösa nätverk finns det olika lösningar för att bygga upp ett komplett wlan, ett 
alternativ är att använda en wlan controller tillsammans med lightweight accesspunkter, detta 
innebär att accesspunkterna laddar in all konfiguration från wlan controllern och all 
administration görs även där. Ett annat alternativ är att köra med autonoma accesspunkter 
som konfigureras individuellt för att jobba tillsammans i ett större nätverk.  
 
Det blir mer konfiguration men varje AP kan vara mer unik. I ett wlan controller kontrollerat 
wlan används två olika protokoll för att accesspunkterna skall prata med wlan controllern. 
Dessa två protokoll är LWAPP och CAPWAP, det andra protokollet är en nyare variant av 
LWAPP med några få skillnader. Därför är det mycket bättre att använda CAPWAP om det 
finns tillgängligt. Att använda sig utav en central wlan controller underlättar vid konfiguration 
av större trådlösa nätverk. [7] 
 

2.3.2 Utplacering 

När ett trådlöst nätverk skall byggas är det viktigt att göra en grundlig undersökning och 
planering. Detta för att maximera prestandan av nätverket. Det finns ett antal saker som är 
viktiga att tänka på, till att börja med är det viktigt att placera accesspunkterna på 
genomtänkta platser.  
När man placerar accesspunkter är det viktigt att få en god signalstyrka i en stor omkrets. 
Väggar, pelare och dylikt bromsar signalstyrkan som färdas igenom, därför ska man tänka på 
att placera den i ett område där den får ligga fritt utan hinder. När man använder flera 
accesspunkter är det även viktigt att tänka på kanalbegränsningarna inom 2,4ghz nätet. Det 
finns elva tillgängliga kanaler men bara tre utav dessa överlappar inte. Dessa kanaler är 1, 6 
och 11. För att undvika överlappning skall de placeras ut med jämna mellanrum och aldrig 
två accesspunkter med samma kanal bredvid varandra. [7] 
 

2.3.3 RSSI 

Uppkopplingen från en enhet till en accesspunkt mäts i signalstyrka, även kallat rssi. Rssi 

mäts i enheten dBm, det finns olika standarder för vilka IP tjänster som bör användas vid ett 

visst rssi. Men det är inte det enda som rssi kan göra. Rssi kan även användas för att mäta 

avståndet en enhet har från en accesspunkt baserat på dess rssi, för att göra detta används 

en matematisk formel. [7]  
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2.4 SNMP 
 

SNMP är ett protokoll som till stor del används för att övervaka enheter i ett nätverk. Det är 
även möjligt att via SNMP modifiera informationen hos vissa enheter. SNMP har för 
närvarande tre olika versioner, 1,2 och 3. Dessa tre versioner har olika säkerhets 
funktionalitet. SNMP har olika operationer som används för att läsa information eller skriva 
information. Som standard krävs det tre komponenter för att använda SNMP optimalt. En 
manager, agent och ett NMS (network management station). SNMP har blivit en standard för 
de flesta enhetstillverkare och är därför kompatibelt med de flesta enheterna. [8] 
 

2.4.1 SNMPWALK 

I SNMP finns det olika kommandon som kan köras för att hämta eller skriva information, två 
av dessa kommandon kommer utforskas här. 
Det första kommandot är snmpget, detta kommando används för att hämta information från 
ett specifikt OID nr, vad ett OID nr är förklaras nedan. Med detta kommando hämtas alltså en 
rad från en specifik plats i ett OID träd. 
Nästa kommando är snmpwalk, detta kommando är lite annorlunda jämfört med snmpget. 
Istället för att endast ta informationen från det specifika OID numret kommer snmpwalk att 
starta vid det numret och fortsätta genom trädet tills det inte finns något kvar att hämta. En 
snmpwalk kan stoppas genom ett stoppkommando eller genom att det gått igenom hela 
trädet. [8] 
 

2.4.2 MIB/OID 

En Management information base (MIB) är en databas utformat som en hierarkisk 
trädstruktur. I denna struktur finns det moduler för olika enheter från olika företag. I dessa 
moduler hittar man OID nr. Dessa nummer refererar till hämtning av olika sorters information 
ur en enhet. Detta används i högsta grad utav SNMP. Detta har hög funktionalitet ur ett 
övervakningsperspektiv. Med andra ord innebär det att man selektivt kan välja vad man vill 
övervaka på varje enhet, exempelvis anslutna klienter, CPU temperatur, kvarvarande minne 
osv. [9] 
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2.5 PYTHON 
 

Python är ett välanvänt programmeringsspråk som skapades av Guido van Rossum. Det är 
designat för att vara enkelt att läsa och har en syntax som gör det möjligt för 
programmeraren att skriva samma program med mindre rader kod jämfört med exempelvis 
Java eller C++. Python är Open Source och baseras på en community-modell. Community-
modellen innebär att andra programmerare och utvecklare kan skapa sina egna moduler och 
göra dessa tillgängliga för allmänheten. Det här kan vara till en stor fördel ifall man snabbt vill 
komma igång och använda färdig kod för sitt projekt. Python fungerar dessutom på de flesta 
olika operativsystemen tack vare att det är cross-plattform. 
  

Pythons syntax baseras först och främst på indentering. Genom att indentera avgränsas 
block med kod. Till skillnad från många andra programmeringsspråk, behöver man i Python 
inte definiera vad en variabel är av för typ. Python håller själv koll på om en variabel 
exempelvis är av typen integer eller sträng. [13] 
 

2.5.1 PySNMP 

PySNMP är en SNMP-motor gjord helt och hållet i Python. Likt Python är även PySNMP 
cross-platform. Stödjer samtliga versioner av SNMP. Den har även stöd för aktiv och passiv 
övervakning (pollning och traps). Aktiv övervakning kan exempelvis vara snmpget, snmpset 
eller snmpwalk. 
PySNMP förlitar sig på att man konfigurerar communities (version 1 och 2c) och användare, 
lösenord och krypteringar (version 3) på agenten. Som man gör när man konfigurerar SNMP 
exempelvis i Cacti, OpenNMS eller annat NMS. [14] 
 

 

2.5.2 MySQLdb 

MySQLdb är en tredjeparts-modul för den populära MySQL-databasen. Den här modulen gör 

det möjligt för utvecklaren att utföra SQL-queries mot en databas samt att kunna erhålla 

felmeddelanden om det uppstår ett fel. För att ansluta till en databas, behöver man som 

standard ange ett antal parametrar. “Host” definierar vilken host du vill ansluta dig till, det kan 

vara ett namn eller en IP-adress. “User” är den användare som finns fördefinierad på 

databasen, det är lämpligt att konfigurera en ny användare per databas. “Passwd” är det 

tillhörande lösenord som finns mappat mot en användare. “DB” är den databas som man 

avser att ansluta sig till. Vidare finns det stora konfigurationsmöjligheter. Man kan definiera 

en specifik teckenkodning eller om man exempelvis vill använda en SSL-anslutning. [15] 

 

2.5.3 SocketServer 

SocketServer är en modul som gör det lättare att skapa en nätverksserver. Istället för att 
själv skriva en nätverksserver är det bara att importera SocketServer, skriva ett par rader kod 
och sen har du en server som är designad för att alltid kunna vara igång. Med SocketServer 
kan man skapa en server som använder antingen UDP eller TCP. Det finns också möjlighet 
att skapa motsvarigheten hos Unix, Stream eller Datagram. Dessa två kan dock endast 
användas mot Unix-plattformar.  
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När man skapar sin server, behöver man specificera host och port. Host är det namn eller IP-
adress som används på den dator där server ska köras. Port är den UDP eller TCP-port som 
servern ska lyssna på för att etablera kontakt mot en klient. [16] 
 

2.5.4 Math 

Math är en standardmodul som alltid finns tillgänglig i alla Python-implementationer. Math 
ger tillgång till de matematiska funktioner som definieras av C-standarden.  
Math kan tillhandahålla funktioner som exempelvis math.fabs, som returnerar det absoluta 
värdet av x. [17] 
 

2.5.5 Threading 

Threading är en modul som tillhandahåller funktionalitet för att kunna köra flera olika program 
samtidigt. Att utveckla med trådar ger två fördelar: 
Flera trådar inom en process delar samma datautrymme inom huvudtråden och kan därför 
dela information eller kommunicera med varandra lättare, jämfört med om dessa hade varit 
separata processer. 
Trådar kan ibland kallas “lättvikts-processer” eftersom de inte kräver lika mycket memory-
overhead; de är “billigare” än processer för datorn. 
Att jobba med trådar är ett sätt att effektivisera datorns prestanda. Med hjälp av Threading 
kan man erhålla väldigt bra funktioner för att exempelvis schemalägga när funktioner ska 
köras. ”Threading.Timer” är ett exempel på det här, det är en tråd som exekverar en funktion 
efter att ett specificerat tidsintervall har passerat. [18] 
 

2.5.6 Teckenkodning 

Teckenkodning är ett sätt att representera en vald uppsättning tecken. Python använder som 

standard ASCII. Vilket är en amerikansk standard för att representera bokstäver och andra 

tecken i en dator. A-Z (stora och små) är de bokstäver som finns i ASCII. Om man utvecklar 

en applikation som inte behöver andra symboler än det amerikanska alfabetet, är det inga 

problem. Men för andra länder med alfabet som innehåller fler tecken som exempelvis å, ä 

och ö. Då kommer inte ASCII inte att räcka till eftersom den inte vet vad det här är för tecken. 

Man måste då byta teckenkodning i Python. Om det endast är å, ä och ö som behöver visas, 

räcker det med UTF-8. [19] 

 

2.6 Applikationsutveckling 
 

2.6.1 Visual Studio 

Visual Studio är en “integrated development environment” (IDE) skapad av Microsoft. Det 
används för att utveckla datorprogram, hemsidor, webbapplikationer, webbtjänster och 
mobilapplikationer.  Visual Studio inkluderar en redigerare som stödjer IntelliSense, vilket har 
egenskaper som komplettering och rekonstruering av kod. Den används dels för ett 
snabbare flöde i utveckling, men även för att ge förslag på vad man bör skriva. Visual Studio 
innehåller också en debugger som visar för dig som utvecklare vad som händer både i 
hårdvaran och i koden när programmet exekveras. 
Det som framför allt får många utvecklare att välja Visual Studio är just det faktum att det 
finns många olika programmeringsspråk som ingår i grundutbudet, såsom exempelvis C, 
C++ och C#. Det finns även möjlighet att köra exempelvis Python, men det här följer inte 
med i grundutbudet, utan måste installeras separat. [20] 
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2.6.2 C#/.NET 

C# är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. Det här innebär att språket i sig är 
skapat för att utvecklaren ska kunna använda det mest lämpliga sättet att programmera. 
Eftersom olika sätt att lösa problem inte nödvändigtvis är det bästa eller mest effektiva sättet. 
C# är designat för att förenkla redan befintliga programmeringsspråk som exempelvis C/C++. 
Som namnet antyder tillhör C# språkfamiljen C. Till skillnad från exempelvis Python som 
använder indentering för att avgränsa block med kod, använder C# klammerparentes för att 
åstadkomma samma sak. Det hör dock till god sed att indentera koden i alla fall, även fast 
det inte på något sätt bidrar till något annat än att det ser snyggt ut. 
  

.NET är ett ramverk utvecklat av Microsoft som främst körs på Windows. Det består av de två 
huvudkomponenterna Framework Class Library (FCL) och Common Language Runtime 
(CLR).  
FCL tillhandahåller användargränssnitt, datatillgänglighet, databasanslutning, kryptografi, 
webbapplikationsutveckling, numeriska algoritmer och nätverkskommunikation. 
CLR tillhandahåller tjänster som säkerhet, minneshantering och undantagshantering. [21] 
 

2.6.3 Xamarin 

Om man tidigare skulle utveckla en applikation till Android, iOS och Windows. Var man 
tvungen att använda tre olika språk för att lyckas. Java, Swift och C#. 
Men med tiden har möjligheten kommit för att bara behöva använda sig utav ett språk för att 
kunna utveckla applikationer till alla tre. Det här resulterade i exempelvis Xamarin. Som är ett 
verktyg designat för att C#-programmerare ska kunna utveckla applikationer till Android, iOS 
och Windows på samma plattform med samma eller liknande kod. [22] 
 

2.6.4 XML 

Om man använder Xamarin för utveckling till Android kan man välja att antingen skapa ett 
user-interface (UI) direkt med programmering. Eller kan man välja att använda XML, för att 
delvis “designa” exempelvis positionera och delvis peka på vilka resurser som ska användas. 
Nästan alla Android applikationer har någon typ av resurser i sig. Dem har åtminstone ett UI i 
form av XML filer. 
XML står för Extensible Markup Language. Det är från början designat för att lagra och 
transportera data, samt att vara både lättläst för både människor och maskiner. [23] 
 

2.6.5 Activity 

Activities är ett ovanligt programmeringskoncept specifikt för Android. I traditionella 
applikationer finns det en statisk main metod, som exekveras för att starta applikationen. 
Men med Android, är det annorlunda. Android kan startas från vilken activity som helst inom 
applikationen. Activities har fyra olika states i följande prioritetsordning; 
Active eller Running 

Paused 

Stopped/Backgrounded 

Restarted 

Med hjälp av denna prioritetsordning kan operativsystemet välja ut vilken activity som ska 
dödas först ifall minnet skulle ta slut. Activities har även annan funktionalitet, exempelvis att 
man i activity A kan ta information och sedan skicka vidare denna till activity B när det är 
dags att byta activity. [24] 
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2.6.6 Socket 

Sockets är en del av .NET som skapar kommunikation mellan två olika processer på samma 

eller olika datorer. Med Socket kan man välja att antingen använda TCP eller UDP. [25] 

 

2.7 Beräkningar 
 

2.7.1 Triangulering 

Triangulering är processen som beskriver hur man bestämmer en position utifrån tre andra 

givna positioner och distanser. Positioner i detta fall anges i antal pixlar och distans anges i 

meter multiplicerat med antal pixlar per meter. [26] 

2.7.2 Distanskonvertering 

Signalstyrka i det här fallet är ett mått på hur stark en signal är när den når en antenn (mäts i 
dBm). För att göra om signalstyrka till meter måste man veta ett antal parametrar. 
Frekvensen som radioantennen använder. 
En konstant med ett värde som aldrig ändras. 
Sändareffekt som radioantennen sänder med. [27] 
 

2.8 Administrationsverktyg 
 

2.8.1 PHP/HTML som språk 

PHP är ett server-side språk som används främst för att brygga webbutveckling och 
databaser. Det jobbar utmärkt tillsammans med HTML-kod, och kan blandas för att formatera 
interaktiva avancerade webb-projekt. HTML är det mest standardiserade språket för att 
bygga webbsidor, HTML använder tags för att bädda in kod.  
 
För att visualisera HTML-kod och göra den stilren, används cascading style sheet(CSS). Ett 
annat populärt språk som används tillsammans med HTML och PHP är Javascript. 
Javascript är ett client-side scripting språk som har stora användningsområden. 
[10]  

 
 

2.8.2 Netbeans 

Det finns x antal verktyg och hjälpmedel för att optimera kodningsprocessen. Ett av dessa 
verktyg är Netbeans. Netbeans är en utvecklingsmiljö för att underlätta kodning. Den har 
stöd för flera olika språk och insticksmoduler. I Netbeans är det simpelt att få fram en synlig 
struktur för koden, med olika färger och blad. När man skriver kod i Netbeans kommer 
programmet varna om det finns felaktigheter i koden och ge förslag hur dessa kan rättas till.  
Ett annat enkelt och bra verktyg är Wamp. Wamp är ett program som installerar en server 
som körs i bakgrunden för lätt användning, det är lätt att koppla projekt till wamp för att testa 
och utveckla. Wamp kör MySQL som standard med tillbehör såsom Phpmyadmin. 
[11] 
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2.8.3 MySQLi 

Mysqli är PHP:s nya sätt att hantera databasen MySQL. Det finns ett gäng inbyggda mysqli 

funktioner i PHP som används för att hämta och skriva data till en databas. Ett exempel på 

detta är mysqli_query($connect,$query). Denna funktion tar två variabler, den första är 

anslutning till en databas. Den andra är den sql querien som ska köras. [10] 
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3. Metod 
 

Här nedan presenteras metoden för att bygga ett system för trådlös positionering. Detta 

kommer involvera vissa konkreta förslag på hur detta bör göras men vissa delar kommer 

även handla om hur tankegången bör vara i en utvecklingsprocess. 

3.1 Nätverkstopologi 
 

För att optimera prestandan av den tilltänkta programvaran är det viktigt med en topologi 
som uppfyller alla de krav som ställs. Denna topologi inkluderar såväl nätverk som databas. 
Den centrala punkten i nätverksdelen av topologin är wlan controllern, den har ett antal olika 
uppgifter att göra. Den första och viktigaste uppgiften är att förmedla konfiguration till 
accesspunkterna. Därför är det viktigt att konfigurera wlan controllern optimalt för de nätverk 
du ska bygga. Inled med att besluta om hur topologin ska se ut i färdigt format, sedan 
bestäm vilka tjänster som ska finnas på nätverket. I detta fall var det viktigt att ha ett väldigt 
avskalat och “rent” nätverk. Topologin bestod utav endast 6 enheter. Dessa enheter beskrivs 
nedan. 
3 stk Lightweight Accesspunkter: 1702I-E-K9 x 2, 2702I-E-K9 x 1 
1stk Wlan Controller: Model 2504 
1stk Switch: Model 2960 
1stk Router: Model 1900 
 

3.1.1 Router 

Till en början konfigurerades routern, detta för att få tillgång till det lokala nätverket. Det 

första som gjordes var att sätta upp en Port Address Translation (PAT). Detta för att 

begränsa de nät som skall skapas och även för att frigöra en ny adressrymd. För att detta 

ska fungera krävs det även att en DHCP server skall finnas. En DHCP pool skapas därför för 

att interagera med PAT. Två interface konfigurerades på routern, ett designeras som inside 

interface, detta ligger mot de inre enheterna och ska förmedla DHCP operationer. Det andra 

interfacet ligger mot utsidan och hanterar portöversättning. IP-adressen för interfacet på 

utsidan är inställt på DHCP istället för att sätta en statisk adress. Däremot det interfacet på 

insidan får adressen 192.168.0.1, detta för att de ska agera som gateway och det är enklast 

att välja den första adressen i en rymd för detta. 

 

3.1.2 Switch 

Efter router konfigurationen är komplett ska switchen konfigureras, i det här fallet behövs en 

switch för att öka antalet öppna portar i nätverket. Här ska alla trådlösa enheter kopplas in 

samt wlan controllern, men även de datorer som används. Konfigurationen här är väldigt 

simpel, det enda som behövs är portfast och minimalt med säkerhet. Vilken säkerhet som 

används är beroende av hur ditt nätverk ser ut. Det rekommenderas dock att iallafall säkra 

upp SSH och CLI med lösenord. Även någon form utav port-security. Efter detta är färdigt 

går det att koppla in de trådlösa enheterna. 
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3.1.3 WLAN 

Den konfiguration som utfördes på wlan controllern är som följande, först generell 
konfiguration med ssid, välj vilka aktiva 802.11 standarder som ska användas. I detta fall 
stängdes alla 5ghz nät av. Sedan är det dags att konfigurera DHCP, Det finns två alternativ 
här som är av vikt. Antingen använder man en extern DHCP-server, exempelvis en router 
eller liknande. Om detta inte finns tillgängligt är det möjligt att använda en intern DHCP, detta 
innebär att man konfigurerar wlan controllern för att agera DHCP. I detta fall valdes en router 
som extern DHCP. Dessa val är möjliga att göra under den initiala start-up konfigurationen. 
När detta är färdigt bör det gå att få tillgång till webbgränssnittet. Logga in där med angivna 
uppgifter, sedan är det tillfälle att välja säkerhetsinställningar. 
  
Om det ej finns tillgång till en radiusserver för autentisering finns det ett annat alternativ som 
är dugligt. Det är wpa2-psk, där används en pre-shared key för autentisering. 
  
Det sista som måste konfigureras är SNMP. I wlan controllerns gränssnitt finns det 
lättillgängliga flikar där man kan konfigurera SNMP. Det är ett fåtal ting som behöver göras 
för att få SNMP att fungera. Den första är att sätta upp ett community, detta ska vara samma 
som används på backend. Skapa ett community för läsrättigheter och ett för skrivrättigheter. 
Ställ även in vilka IP-adresser dessa communities ska gälla för. 
  
Nu när Wlan Controllern är färdig konfigurerad ska accesspunkterna kopplas in, tre 
accesspunkter användes, de är de båda 1700 modellerna och en 2702 modell. De kopplas in 
via POE portar, när de ansluter till Wlan Controllern bör dessa enheter ladda konfigurationen 
därifrån. Kontrollera detta via cli. Om allt fungerar bör det inom några minuter dyka upp ett 
trådlöst nätverk med det ssid som valdes tidigare. Om detta inte sker kan det krävas en 
omstart utav alla enheter. 
 

3.2 Databastopologi 
 

3.2.1 Esxi 6.0 

Att installera en Esxi server är relativt enkelt. Starta upp den maskin som esxi installationen 

ska ske på, därefter rensa hårddiskarna och skapa nya partitioneringar för de virtuella 

maskinerna. Sätt in installationsmediet som ska användas, i detta fall var det en cd-skiva. 

Installationen bör flyta på utan problem. När installationen är färdig är det dags att 

konfigurera nätverksinställningar. Använd en giltig nätverksadress och nätmask. Installera 

sedan vsphere client på din arbetsmaskin, för att kunna skapa dina virtuella maskiner. 

3.2.2 MySQL 

Installation av MySQL på en ubuntu maskin är väldigt simpelt, när ubuntu maskinen 

installeras välj även att installera lamp-stacken där MySQL ingår. Då sker installationen 

automatiskt, det enda som krävs är att välja lösenord. När detta är färdigt kan det vara 

lämpligt att även installera phpmyadmin. Detta görs genom att skriva apt-get install 

phpmyadmin i ubuntu konsolen. När detta är klart, logga in i phpmyadmin genom att skriva in 

ubuntu maskinens IP-adress följt av /phpmyadmin i en webbläsare. Därefter är det fritt fram 

att skapa databaser och tabeller. 
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3.2.3 Tabeller 

 

När man skapar tabeller är det viktigt att ha ett mål i åtanke, närmare bestämt, vad ska dina 
tabeller ha till uppgift? Vilken information ska lagras och hur ska de användas samt 
interagera? 
I detta projekt var det i största mån tre olika typer av information som var av vikt. Namn, 
enhets Mac-adresser och accesspunkts Mac-adresser. Denna information skulle jobba 
tillsammans dynamiskt i dessa tabeller, samt vara relaterade till varandra. Ett namn ska 
kunna ha x antal enheter, samt en enhet ska kunna ha x antal accesspunkter. Detta gick inte 
att lösa med endast en tabell, det krävdes tre stycken uppbyggda i en hierarkisk trädstruktur. 
Roten av trädet fick vara namn tabellen. 
 
Det är viktigt att bestämma först hur relationerna ska se ut, vilka tabeller ska vara beroende 
av varandra. I detta fall handlar det om one to many relationer som ska placeras via foreign 
keys. När en ny enhet läggs till ska den kunna kopplas till ett namn på ett smidigt sätt. Detta 
görs via foreign keys. På detta vis är det möjligt att koppla flera enheter till ett namn.  
Mer konkret information finns tillgängligt i resultat delen. 

 
För att lägga till foreign keys i tabeller måste det först finnas en klar struktur i tabellerna för 
detta. En rad ska vara tillgänglig för att användas som foreign key. Detta görs enkelt i 
verktyget Phpmyadmin genom att gå in under struktur sedan relationer, där är det möjligt att 
välja precis vilka relationer som skall finnas genom foreign keys. Det finns även ett annat 
alternativ att utföra. Detta är Cascade som tidigare nämnts i teorin. Här är det möjligt att sätta 
upp hur cascade funktionen ska jobba, samt vilka tabeller som ska påverkas.  
 

3.2.4 Formatering 

När tabeller skall byggas är det viktigt att tänka på vad för data det är som ska lagras i varje 

kolumn. Är det kanske namn, adresser, siffror?  Beroende på vad det är som ska lagras 

krävs det att rätt datatyp väljs. Exempel på datatyper är integers och varchars. Det är även 

viktigt att bestämma hur stora dessa datatyper får vara i bit form. Detta är inte det enda som 

är viktigt när det gäller formatering på data i tabeller. Det finns även något som kallas 

kollationering. Kollationeringen styr hur bokstäver och siffror ska formateras. Vad varje 

tecken betyder. Om det inte är rätt kan specialtecken som t ex å, ä, ö bytas ut mot annat. 
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3.3 Backend 
 

Backend är den del av systemet som inte är synlig för slutanvändare, men som är grunden 

för att frontend ska ha uppgifter att utföra. 

 

3.3.1 Material 

För att utveckla det här systemet kommer följande material att behövas. 
Python 

PySNMP 

Math  
Threading  
MySQLdb 
 

3.3.2 Tillvägagångssätt 

När man väljer att dela upp ett system till backend och frontend. Är det viktigt att tänka 

igenom vilka uppgifter som ska utföras var. För att man i slutändan ska få ett 

prestandavänligt och optimerat system. I det här fallet gjordes valet att ha en databas som 

en central punkt i topologin. Backend har till uppgift att med SNMP hämta information om 

anslutna klienter hos wlan controllern. Den här informationen ska sedan formateras och 

läggas in i databasen. 

 

3.4 Frontend 
 

Frontend är den del system som applikationen kommer att interagera mot. 

3.4.1 Material 

För att utveckla det här systemet kommer följande material att behövas. 
Python 

SocketServer 
MySQLdb 

Math 

Teckenkodning 
 

3.4.2 Tillvägagångssätt 

Frontend kommer att fungera som en server. Här kan klienter via TCP fråga efter 

information. Frontend kommer att kolla upp vad det är för typ av fråga, bearbeta den och 

fråga databasen om information baserat på frågan. Svaret från databasen kommer sedan att 

formateras så mycket som möjligt och sedan skickas tillbaka som svar till applikationen. Här 

är det viktigt att se till att applikationen inte behöver arbeta för mycket för att kunna 

representera dess mottagna värden. Det är bättre att frontend utför så mycket som möjligt, 

då applikationer oftast finns på enheter som inte har lika snabba processorer som en server. 
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3.5 Applikation 
 

Applikationen är den del av systemet som slutanvändaren kommer att interagera mot. 

 

3.5.1 Material 

För att utveckla det här systemet kommer följande material att behövas. 
En nätverkstopologi. (Se bild EDIT) 
Visual Studio 

C#.NET 

Xamarin 
 

3.5.2 Tillvägagångsätt 

Applikationen kommer att grundas som en TCP-klient för att hämta information över internet 

hos frontend. Den kommer att skrivas i C# med ramverket .NET. Men även med Xamarin för 

att kunna skapa en androidapplikation. Med Xamarin är det väldigt smidigt att arbeta med 

activities för att begränsa vad som visas på skärmen. Det är som att byta sida i en bok. Med 

Xamarin får man också två olika sätt att visa grafik, antingen med hjälp av XML-filer eller 

med ren kod. 

3.6 Administrationsverktyg 
 

För att bygga ett verktyg som administrerar databasen med användare och dess enheter 
krävs tillgång till vissa ting. Först och främst en färdig strukturerad databas inbygg i en 
nätverkstopologi, se bilaga. 
Ytterligare behövs någon form utav utvecklingsmiljö, i detta fall valdes Netbeans[5] 
I databasen ska det finnas färdiga konfigurerade användare med lämpliga rättigheter, detta 
behövs för att skapa en connection till databasen via PHP. Sedan är det viktigt att tänka på 
säkerheten när man skickar information till och från databasen, ska lösenord krypteras eller 
skickas i klartext. Är det lämpligt att strukturera för att förhindra SQL injections. Vilka kommer 
ha tillgång till administrationsverktyget. Tanken är att från verktyget ska det via PHP visas 
information om användare i databasen och sedan ska dessa kunna editeras. Detta betyder 
att PHP behöver ett select statement i SQL form för att hämta data, samt ett insert statement 
i SQL form för att skriva data. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten av rapporten, vilka beslut som togs, hur strukturerna ser 

ut för de olika delarna samt hur det färdiga systemet arbetar. Detta illustreras med hjälp av 

bilder och text.  

4.1 Backend 
Här presenteras resultat relaterade till databashantering, struktur och relationer av tabeller 

och viktiga SQL Queries som använts. Även ett flödesschema för att representera hur 

backend arbetar. 

4.1.1 Flödesschema 

Backend har som uppgift att hämta data från accesspunkter och lagra denna på en databas. 
Se figur 1 och bilaga 1. 

 

Figur 1 
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4.1.2 SNMP 

 

Snmpwalk för att kolla kanaler för anslutna accesspunkter. Se figur 2. 

 
Figur 2 

  

  
Snmpwalk för att få fram rssi för anslutna klienter till alla accesspunkter. Se figur 3.

 
Figur 3 

  
Den MIB som används heter AIRESPACE-WIRELESS-MIB. [12] 
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4.1.3 Databas 

Komplett struktur av hela databasen med tabeller och dess innehåll samt relationer mellan 
dessa. Se figur 4. 
  

  

 

 

 

Figur 4 
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4.1.4 Tabeller 

 

Name_Table 
  
Innehåller ID och namn, ID är primary key med auto-increment. Se figur 5. 
  

 
Figur 5 

 

  
Device_Table 
  
ID är primary key, NAME_ID är foreign key som refererar till ID från Name_Table. DEVICE är 
en enhets Mac-adress formaterat som en char med 12 tecken som max storlek. Se figur 6. 
  

 
Figur 6 
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Access_point_table 

  
ID är primary key, DEVICE_ID är foreign key som refererar till ID från Device_Table. 
AP_MAC är Mac-adress för en accesspunkt som är associerad till ett visst DEVICE_ID. 
DISTANCE är utmätt distans i meter mellan accesspunkt och associerad enhet baserat på 
ett givet rssi, detta är formaterat som en float högst 7 siffror varav tre av dessa måste vara 
bakom ett decimaltecken. GHZ är en kontrollbit representerad av en 1 eller en 0. 0 innebär 
att det är på 2.4Ghz bandet och 1 innebär att det är på 5Ghz bandet. 
DEVICE_ID, AP_MAC och GHZ är bundna genom ett unikt index, detta för att se till att varje 
rad är unik och att ingen information är duplikat. Se figur 7. 
  

 
Figur 7 

  

  

 

Distance_table 

  

  
ID är primarykey, MAC är Mac-adress för en accesspunkt med en tillhörande unik nyckel. 
Denna unika nyckel är där för att förhindra att samma accesspunkt dyker upp flera gånger. 
DISTANCEX är positionen av accesspunkten på en X axel, DISTANCEY är dess position på 
en Y axel. DISTANCEX och DISTANCEY är koordinater för accesspunkternas placering i det 
fysiska utrymmet relaterat till punkter på applikationens karta. Se figur 8.  
  

 
Figur 8 
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4.1.5 Query 

 

Sortiment av använda queries för hantering av databasen och dess tabeller. 
  
X = Enhets Mac-adress 
Y = Accesspunkts Mac-adress 
Z = Distans i meter mellan enhet och accesspunkt 
A = Kontrollbit för frekvens 
  
Query som används för att skjuta in information i tabellen för accesspunkterna angående 
dess distans till en enhet. 
  
INSERT INTO ACCESS_POINT_TABLE (DEVICE_ID,AP_MAC,DISTANCE,GHZ)  
VALUES ((SELECT ID FROM DEVICE_TABLE WHERE DEVICE = 'X'), 'Y',Z,A) 
on duplicate key update DISTANCE = Z 
  

  
Query som används för att få fram alla enhetspositioner i relation till accesspunkternas 
position för en specifik person. 
  
SELECT ACCESS_DISTANCE.DISTANCEX,ACCESS_DISTANCE.DISTANCEY,ACCESS_POINT_TABLE.DISTANCE, 
DEVICE_TABLE.DEVICE  
FROM ACCESS_POINT_TABLE INNER JOIN ACCESS_DISTANCE on ACCESS_POINT_TABLE.AP_MAC = 
ACCESS_DISTANCE.MAC INNER JOIN DEVICE_TABLE on ACCESS_POINT_TABLE.DEVICE_ID 
=DEVICE_TABLE.ID INNER JOIN NAME_TABLE on DEVICE_TABLE.NAME_ID = NAME_TABLE.ID  
WHERE NAME_TABLE.FIRST_NAME = 'John' AND NAME_TABLE.LAST_NAME = 'Smith'  
ORDER BY ACCESS_DISTANCE.ID ASC, DEVICE_TABLE.ID ASC,ACCESS_POINT_TABLE.ID ASC 
  

  
Query som används för att se alla personer i Name_Table 
  
SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME FROM NAME_TABLE 
 

  

http://10.200.84.76/phpmyadmin/url.php?url=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/select.html
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4.1.6 Topologi 

Se figur 9.  

Figur 9 
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4.2 Frontend 
 

Frontend har uppgiften som server att hantera förfrågningar från klienter. På begäran 

hämtar den information ifrån en databas, utför beräkningar och returnerar datat som 

begärts. Se figur 10 och bilaga 2.

 

Figur 10 
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4.3 Applikation 
 

Applikationen ska kunna representera data grafiskt för slutanvändaren. Med hjälp av TCP 

kan applikationen etablera kontakt med frontend och skicka förfrågningar. Se figur 11, 12, 

13, 14 och bilaga 3. 

 

Figur 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12 Figur 13 Figur 14 
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4.4 Administrationsverktyg 
Sida för sökfunktion från personer i databasen, samt sida för att editera vald person och 

uppdatera dess information. Det går även att lägga till nya enheter samt personer. Se figur 15. 

 

 

Figur 15 
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5. Diskussion 
 

Vad är det egentligen för resultat som skulle uppnås med denna topologi, den skulle vara 
optimal för våran programvara, men vad menas egentligen med det? Optimalt i detta fall 
innebär att den ska vara generell. Poängen med denna topologi är att den ska representera 
en generell bild av hur det kan se ut på ett företag. Det ska inte finnas en geografisk låsning 
eller prestandakrav. Våran lösning ska fungera på majoriteten av enheter och topologier. 
Därför var det viktigt att inte låsa fast sig till tillverkarspecifik programvara. Därför används 
protokoll som SNMP och SQL databasen MySQL som är allmänt tillgänglig. Det är även 
därför som de virtuella maskinerna är Ubuntu 16.04 servrar. 
 

5.1 Nätverk 
Topologin planerades för att utföra endast de nödvändigaste elementen som krävdes för att 
bygga programvaran. Fokus låg därför ej på säkerhet eller liknande faktorer. Till en början är 
det viktigt att diskutera nätverket. Här var det i synnerhet två faktorer som var av vikt, DHCP 
och NAT. NAT behövdes för att skilja test-nätverket från företagets interna nätverk. Det 
möjliggjorde att det kunde frigöras en adress rymd med hjälp av DHCP. Detta är den andra 
viktiga punkten, för att kunna ansluta klienter till det trådlösa nätverket såväl som det 
trådbundna nätverket var det nödvändigt att skapa en pool av adresser, dessa delas då ut 
via DHCP. Ett beslut togs om att låta routern sköta DHCP istället för wlan controllern. Detta 
för att minska konfigurationen hos wlan controllern och låta den fokusera endast på att sköta 
klienterna. 
  
På den trådlösa sidan sköttes allt genom wlan controllern, alla tre accesspunkterna agerade 
lightweight. Detta projekt hade även fungerat utan en wlan controller, med accesspunkter 
som sköter allt jobb själv. Detta var dock inte optimalt, fokus låg på att detta skulle i framtiden 
kunna användas i en större produktionsmiljö, detta innebär att flertalet accesspunkter skulle 
finnas. I större miljöer är det vanligare att använda en central controller för att sköta all 
konfiguration istället för att låta accesspunkterna göra detta jobb. Det ansågs därför rimligt att 
grunda arbetet i vad som kan anses vara en standard. Ytterligare en anledning till varför 
användning utav en wlan controller används finns. Genom att wlan controllern är den 
centrala punkten innebär detta att den får all nödvändig information om accesspunkternas 
tillstånd och anslutningar. Detta innebär att man kan köra SNMP endast mot wlan controllern 
istället för att köra mot accesspunkterna, det utgör en minskad trafik på nätverket och mindre 
utförda SNMP operationer. 

 
 

5.2 SNMP 
SNMP är som tidigare nämnt en utav stommarna i programvaran. Det finns flera anledningar 
till varför SNMP valdes, några av dessa går att läsa i inledningen av diskussionen. Det är 
dock värt att upprepas, SNMP är ett protokoll som majoriteten av tillverkare har stöd för, det 
är det protokollet som används för majoriteten utav övervakningssystem. Det är därför lätt att 
konfigurera och det finns väldokumenterat. Det existerar massvis med moduler och externa 
lösningar till SNMP för att utöka dess förmåga. Det är helt klart ett mångsidigt protokoll. 
  
Nackdelarna med SNMP är främst ur ett säkerhetsperspektiv. Den version som används är 
mestadels version 2c, denna version som är community baserat har sina brister i hur datat 
krypteras.  
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I denna lösning används version 2c trots dess brister, detta gjordes dock endast ur ett 
utvecklingsperspektiv. Det är simplare att använda version 2c när tester ska göras och 
information konstant ändras och redigeras. 
Dock är det viktigt att poängtera att lösningen även är kompatibel med den nyare version 3. 
Version 3 är betydligt säkrare och stödjer mer former av kryptering och hashning eftersom att 
den är userbased snarare än communitybased.  
Dessa nackdelar vägs mot fördelarna när ett val om användning görs. Fördelarna i detta fall 
är att SNMP är tillgängligt för alla, att de inte är bundet till specifika enheter och även alla 
Management Information Bases som finns tillgängliga. 
  
Slutligen är det värt att nämna att SNMP är värdefullt för detta projekt, av de tillgängliga 
protokoll som finns just nu är SNMP det mest optimala för att detta system skall funka. 
 

5.3 Databas 
Strukturen av tabellerna är slutsatsen av många itereringar, det är den mest optimala 
strukturen som vi hade kapacitet att skapa. Tabellerna förutsätter att det finns tillgång till 
namn för varje individ som skall delta i systemet samt att Mac-adresserna för dess enheter 
finns tillgängligt. Detta möjliggör dock att den sista tabellen kan jobba helt och hållet 
dynamiskt genom information från SNMP. 
 

5.4 Administrationsverktyg 
Under produktion och test av systemet gjordes all databashantering manuellt, detta fungerar 
i en testmiljö när man är i en utvecklingsfas, men i skarp användning blir detta obrukligt. Det 
ska finnas möjlighet för flera hundra personer med ytterligare hundra enheter att finnas i 
databassystemet. Att därför manuellt lägga till detta genom SQL queries blir lätt onödigt 
tidskrävande, därför krävs det ett system som simplifierar detta. Ett simpelt webinterface 
byggdes därför för att hantera databasen och göra processen enklare. Detta gjordes främst i 
PHP. 
Detta är dock endast en temporär lösning, det optimala är att interagera systemet med ett 
active-directory eller liknande system för att sköta hela processen dynamiskt. 
 

 

5.5 Systemutveckling 
Under arbetet fick vi först och främst sätta upp en tidsplan som är rimlig att uppnå. Samt 
identifiera hur vi skulle kunna gå till väga för att kunna uppnå slutresultatet i tid. Genom att 
forska kring relevanta områden, upptäckte vi att Python lämpar sig väldigt väl för att på ett 
snabbt och enkelt sätt kunna skapa ett helt nytt system. Tack vare att konceptet som Python 
bygger på, så kunde vi identifiera ett flertal moduler som skulle komma att underlätta arbetet 
markant. Genom att använda moduler, kunde ett flertal tyngre moment i systemet slutföras 
snabbt i jämförelse med andra språk. Där man exempelvis skulle behöva skapa en egen 
SNMP-motor. 
I arbetet ingick det att skapa en applikation till Android för att kunna representera datat på ett 
grafiskt sätt för slutanvändaren. För att skapa en applikation till Android så finns det flera 
olika vägar att ta. Man kan exempelvis skriva applikationen med Java, som är det vanligaste 
sättet. Eller använda sig av Python. Vi valde till slut att använda oss av Xamarin, som gör det 
möjligt att skriva applikationen i C#. Vilket underlättade väldigt mycket, då vi tidigare inte 
bekantat oss speciellt mycket med Java. Xamarin är även något som utvecklarna på Atea 
använder. 
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Python har enorma fördelar. Bara det faktum att man kan köra Python på i princip vilket 
operativsystem som helst gjorde valet för oss mycket lättare. Med Python kan man snabbt 
utan speciellt mycket tidigare erfarenhet skapa ett system som fungerar alldeles utmärkt. 
Med färre rader kod och mindre bekymmer kring syntax. 
Xamarin ger som tidigare nämnt den enorma fördelen att kunna jobba med ett språk för att 
kunna utveckla applikationer, oberoende av vilken plattform som man siktar att att köra. 
  

  

Det enkla koncept som Python innebär kan också vara till en nackdel. Eftersom man i Python 
inte har lika stor kontroll på vad som händer hårdvarumässigt. Till skillnad mot andra språk 
som exempelvis C++ där man på djupet kan styra vilka delar som ska få tillgång till vilka 
resurser. Programmerar man i Python, kommer Python att ha kontroll över exempelvis 
minneshanteringen. Medans i C++, har du själv som programmerare full kontroll på 
minneshanteringen. 
Att välja Xamarin och C#/.NET kan också vara till en nackdel. Då dessa ramverk och språk 
är helt enormt stora och fullt med olika funktionaliteter. Det kan vara svårt att identifiera hur 
du ska kunna tackla ett problem på ett effektivt och smart sätt. C# kräver generellt mer rader 
kod än andra språk för att utföra en uppgift. Det här bidrar till att det är väldigt tidskrävande. 
Och tid är inte alltid en faktor man har när man arbetar. Ibland behöver man bara kunna 
skapa något väldigt snabbt. 
 

5.6 Slutsats 
Målet med detta arbete var att skapa ett trådlöst positioneringssystem för att sedan visa var 
personer anslutna till det trådlösa nätet befinner sig. Till viss mån har detta mål uppnåtts. Det 
är möjligt att visa personer som är anslutna till wlanet och se var dessa befinner sig. Däremot 
är det högst villkorligt. Det kan endast ske om personen och dess enhet finns tillgängliga i 
databasen. Just nu är processen för att lägga till denna person väldigt statisk, det krävs en 
manuell hantering. Därför har detta arbete endast nått målet till en viss mån.  
  
Det finns även en viss problematik med att använda trådlös teknik för positionering, i en miljö 
utan väggar eller hinder fungerar positioneringen felfritt, men direkt ett hinder finns framför 
signalen förändras hela situationen. I och med att signalstyrka försämras när den färdas 
genom ett hinder innebär detta att den matematiska formeln kommer använda ett högre rssi-
värde när beräkningen görs. Detta leder till att distansen blir längre än vad den egentligen är. 
Det är därför omöjligt att få en exakt position som faktiskt stämmer 100%. Det går ej att 
förutse vilka hinder som är i vägen för signalen vid en specifik tidpunkt om man ej gör kartan 
väldigt dynamisk. Om det skulle finnas tillgängligt en karta, med hinder utplacerade som 
visar hur mycket signalstyrkan försämras av dessa hinder är det möjligt att få en exakt 
positionering i de flesta fallen. 
  
Vi kan definitivt konstatera att detta även är enhetsberoende, vissa enheter får sämre 
signalstyrka än vad de egentligen bör ha, vad detta beror på är ännu ej upptäckt. 
Ett typexempel på detta är Samsung Galaxy s7, denna enhet har av någon anledning en 
väldigt dålig signalstyrka majoriteten av tiden. Om detta beror på modellen eller att det är ett 
måndagsexemplar går ej ännu att säga. Detta är dock inte fallet med den nyare modellen av 
samma telefon. Nämligen Samsung Galaxy s8, den modellen har fungerat absolut bäst 
tillsammans med applikationen. Den har en väldigt hög uppdateringsfrekvens vilket innebär 
att dess position förflyttas ofta, samt att antennerna i den fungerar utmärkt. Detta leder till att 
positionen på kartan blir väldigt exakt samt att den ändras kontinuerligt var 5 sekund när den 
förflyttas. 5 sekunder är i detta fall hur ofta databasen uppdateras.  
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Vidare är det noterat att olika enheter har olika uppdateringsfrekvenser som vi valt att kalla 
det. En uppdateringsfrekvens är hur ofta accesspunkterna får ny rssi data från enheterna och 
vidarebefordrar denna till wlan controllern. Denna frekvens skiljer sig från enhet till enhet i 
hur ofta den sker, men den är också annorlunda beroende på om en enhet är aktiv eller i ett 
“viloläge”. Detta skapar en mängd problem om man vill ha en exakt position kontinuerligt. Vid 
skrivande tillfälle finns det ett sätt för att trigga dessa uppdateringar. Detta är att försätta en 
enhet i ett viloläge för att sedan sätta den i ett aktivt läge, på en telefon kan detta ske genom 
att låsa den samt att låsa upp den igen. Men detta betyder då att uppdateringar kan triggas, 
om det går att göra fysiskt bör det gå att göra via ett protokoll, det är den just nu stående 
analysen. Ett tillvägagångssätt för att lösa detta på protokollnivå har dock ej ännu hittats. 
 
Arbetsfördelning för att slutföra detta arbete har varit väldigt tydlig från start till mål. En 
person som har ansvar över programmeringen för frontend, backend och applikation. Den 
andra personen har haft ansvar över topologin med allt dess innehåll, alltså databas, 
virtualiserings, nätverk och PHP verktyg. Genom att ha en tydlig uppdelning har arbetet 
kunnat fortskrida jämsides utan att orsaka problem eller stopp i flödet. Det har skapat ett 
flexibelt flöde där uppmärksamheten har lagts på det mest nödvändiga först. Om den ena 
individen behövt något har den andra löst det. Det har även funnits en viss prioritetsordning 
som uppstått genom noggrann planering. Upplägget har varit som så att det aldrig ska finnas 
en period där man behöver vänta på att en annan person blir färdig med något för att få 
fortsätta med sitt eget arbete. 
 
Det finns en del funktionalitet som skulle kunna implementeras i framtiden. En viktig del 
skulle kunna vara att utöka SNMP-funktionaliteten hos backend. Här skulle man kan lägga 
stöd för snmptraps exempelvis. Med traps behöver man inte begära ut information. Man får 
information utskickad när ett visst kriterium uppfylls hos SNMP-agenten, vilket skulle 
innebära en mindre belastning på nätverket och nätverksenheter. Just nu körs snmpwalks 
var femte sekund, vilket rent teoretiskt kanske görs helt i onödan. Ifall informationen på 
accesspunkterna inte har uppdaterats finns det ju ingen anledning att belasta nätverket i 
onödan. 
Det skulle också vara till fördel att generalisera systemet ännu mer. Att man ser till att 
systemet fungerar oavsett vilken tillverkare man kör mot. Tyvärr har endast Ciscos produkter 
testats. 
I applikationen finns det en del saker som skulle behöva ses över. Framför allt behöver den 
göras snyggare. Bättre sökfunktioner skulle behöva implementeras.  
  
Under arbetets gång så valde vi att göra en del förändringar. Till en början var det tänkt att 
hela systemet skulle byggas i C#. Framför allt fanns det ingen tid att köra C# då exempelvis 
endast SNMP-funktionalitet skulle kräva all tid som fanns att tillgå till arbetet. 
Databasen fick också genomgå en del förändringar. Till en början skapades tabeller helt utan 
relationer. Det här hade inte varit hållbart i längden. Just nu uppdateras bara en tabell med 
information. Utan relationer mellan tabellerna skulle flera tabeller behöva uppdateras med ny 
information. Det hade dessutom inte heller varit möjligt att exempelvis koppla flera enheter till 
en person utan att skriva in extra onödig information till databasen. Det är då bättre att 
återanvända information som redan finns. 
  
Arbetet som utförts har en viktig betydelse. Det visar på att man inte alltid nödvändigtvis 
måste använda sig utav komplicerade GPS-system för att kunna skapa ett 
positioneringssystem. Det faktum att man kan använda sig utav redan befintlig infrastruktur 
för att uppnå ett liknande resultat. Att man inte behöver utöka sin infrastruktur, utan istället 
återanvända något som kanske inte alltid används till sin fulla kapacitet. 
Genom en djupgående undersökning av möjligheterna hos accesspunkterna så har flera 
olika typer av data kunnat identifieras som något bra. Något som skulle vara till stora nytta 
för olika verksamheter med olika syften. 
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7. Ordlista 
 

TCP - Transmission Control Protocol 

UDP - User Datagram Protocol 

dBm - Decibel-milliwatt 

dBi - Decibel-isotropic 

NMS - Network Management System 

CLI – Command Line Interface 

SNMP – Simple Network Management Protocol 

WLC – Wlan Controller 

AP – Access point 

WLAN – Wireless Local Area Network 

LAN – Local Area Network 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

SQL – Structured Query Language 

PHP - Personal Home Page/ PHP: Hypertext Preprocessor 

VM – Virtual Machine 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 

 

 

För alltid, kör. 

Så länge som backend är igång kommer efterkommande funktioner att köras. 

 

Var 5:e sekund. 

Var 5:e sekund ska backend utföra 2 SNMP-walks. En för att hämta rssi om anslutna 

stationer samt en för att hämta vilken kanal som stationerna sänder på. Det här görs med 

hjälp av modulen PySNMP. 

 

Formatera data. 

Vissa data som erhålls via SNMP behöver göras om från decimaler till hexadecimaler. När 

det här gjorts kommer rssi att räknas om till meter med hjälp av Distanskonvertering. Sedan 

läggs samtliga data som behövs i databasen till i en lista. 

 

Lägg till data i DB. 

Datat tas ur från listan och är nu redo att läggas in på databasen. Det här görs med hjälp av 

modulen MySQLdb. 

 

Var 10:e minut. 

Var 10: onde minut rensas en utav tabellerna på databasen. För att ta bort gammalt data om 

klienter som inte längre är anslutna. 

 

Rensa DB. 

Nu rensas tabellen i databasen. 
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8.2 Bilaga 2 

 

 

För alltid, lyssna på frågor. 

Så länge som frontend är igång kommer den att lyssna på frågor som ställts via TCP av 

klienten/applikationen. Det här görs möjligt med hjälp av modulen SocketServer. 

 

Om namnförfrågan. 

Förfrågan behandlas som giltig eller ogiltig. 

 

Hämta alla namn ifrån DB. 

Förfrågan har behandlats som giltig och frontend kommer nu att hämta alla namn på 

personer som finns i databasen. Med hjälp av MySQLdb. 

 

Formatera. 

Varje namn som blivit hämtat från databasen läggs till i en lista. 

 

Skicka tillbaka svar till klient. 

Listan skickas nu tillbaka som svar till klienten/applikationen. 

 

Om specifikt namn. 

Förfrågan behandlas som giltig eller ogiltig. 

 

Hämta namnets data. 

Förfrågan har behandlats som giltig och frontend kommer nu att hämta data om en specifik 

person.  

 

Utför beräkningar. 

Data som hämtats kommer att användas för att räkna ut var respektive person befinner sig. 

Med hjälp av Triangulering skapas en eller flera positioner. När beräkningar utförts läggs 

positionerna till i en lista. 

 

Skicka tillbaka svar till klient. 

Listan skickas nu tillbaka som svar till klienten/applikationen. 
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8.3 Bilaga 3 
 

Activity 1. 

Det här är den activity som visas först när applikationen startas. 

 

Om knapp 1 tryckt. 

Om knapp 1 blir tryckt kommer applikationen att byta till activity 2. 

 

Activity 2, knappar skapas. 

I activity 2 kommer en automatisk förfrågan gå iväg till frontend. Där personers namn begärs 

ut från databasen. De här namnen kommer att användas för att skapa knappar. 

 

Om knapp tryckt. 

Om en knapp med ett namn blir tryckt kommer en förfrågan gå iväg till frontend som 

innehåller det här specifika namnet. Applikationen får sedan en eller flera positioner som 

läggs till i en lista.  

 

Formatera data. 

Viss formatering av datat krävs eftersom det skickas mellan två olika programmeringsspråk 

som inte har samma syntax vad gäller exempelvis listor. 

 

Skicka med data till Activity 3. 

Applikationen byter till activity 3 med positionerna som erhållits från frontend. 

 

Activity 3, rita upp grafiskt. 

Positionerna ritas nu upp grafiskt för slutanvändaren. Med en inlagd karta samt en bild som 

representerar den uppskattade positionen/positionerna relativt till verkligheten. 

 


