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Sammanfattning 

Ett sätt att informera smartphone-användare om deras klimatpåverkan är genom att 
automatiskt identifiera vilket transportmedel användaren nyttjat och använda 
informationen för att uppskatta användarens utsläpp av växthusgaser. Målet med det 
här projektet var att sammanställa en översikt av befintliga lösningar och metoder för 
att detektera smartphone-användares transportmedel och utvärdera hur ett system 
presterar då testdata är samlad i ett annat geografiskt område än datan som använts 
för att träna systemet. Utvärdering av systemet skedde via kvantitativa metoder där 
sensordata samlades in och användes för att testa systemet. Sensordata samlades vid 
gång, stilla, tåg, buss och bil. Resultatet är ett system som med varierande 
sannolikhet kan avgöra transportmedel i Sverige. Systemets totala precision var 29 
procentenheter lägre då data som samlats i Sverige användes i testerna jämfört med 
data insamlad i samma geografiska område som träningsdatan. Slutsatsen är att det 
kan vara problematiskt att applicera en lösning i ett annat geografiskt område än 
lösningen utvecklats för. Genom testerna framkom att fordonstransport verkar 
särskilt känsligt vid byte av geografisk kontext. 
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Abstract 

 
A way to inform smartphone users about their climate impact is by automatically 
identifying their means of transport and use the information to estimate the user's 
emissions of greenhouse gases. The aim of this project was to create an overview of 
existing solutions and methods for detecting smartphone users' means of transport 
and evaluating how a system performs when test data is collected in a different 
geographical area than the data used to train the system. Evaluation of the system 
was done via quantitative methods where sensor data was collected and used to test 
the system. Sensor data was collected by walking, still, train, bus and car. The result 
is a system that, with varying probability, can determine the means of transport in 
Sweden. The system's total accuracy was 29 percentage points lower when data 
collected in Sweden was used in the tests compared to data collected in the same 
geographical area as the training data. The conclusion is that it can be problematic to 
apply a solution in a different geographical area than where the solution was 
developed for. The tests showed that vehicle detection seems particularly sensitive to 
changing geographical context. 
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1 Introduktion  

 
Till följd av utsläpp av växthusgaser står världen inför stora utmaningar. Den globala 
medeltemperaturen har höjts med ungefär 0,8 grader Celcius sedan 1880-talet [1]  
och en fortsatt temperaturökning förväntas ha stor negativ inverkan på djurliv, 
odling och tillgång till dricksvatten [2]. Inrikes transporter står för en tredjedel av 
växthusgasutsläppen i Sverige och huvuddelen av växthusgaserna som släpps ut från 
transportsektorn kommer från vägtrafiken [3]. 
 
En studie av Froehlich et al, [4] visar att deltagarna tenderar att välja miljövänligare 
transportalternativ vid ökad medvetenhet om sina transportmönster. Då 
smartphones [5] är vanliga kan de vara ett bra verktyg för att informera användare 
om sina val av transporter och dess miljöpåverkan. Smartphones har sensorer [6] 
som kan användas för att automatiskt detektera användarens transportmedel och 
resväg [7].  

 Bakgrund 

 
Ett sätt att använda en smartphone för att avgöra användarens transportmedel är att 
samla information från telefonens sensorer och sedan analysera datan [7]. Beroende 
på vilka sensorer och vilken metod för analys av data som används påverkas 
systemets prestanda och energieffektivitet [7]. Accelerometer [8] och gyroskop [9] är 
vanligt använda sensorer för att detektera färdmedel då de är energieffektiva och inte 
kräver uppkoppling till externa enheter [10]. 
 
Maskininlärning [11] är en teknik som kan användas för att klassificera data [12], 
vilket i det här sammanhanget innebär att avgöra vilket transportmedel användaren 
nyttjar baserat på sensordata. Systemet tränas på träningsdata och utvärderas sedan 
på separat testdata som är oberoende av träningsdatan [13]. Då systemet anpassar sig 
efter träningsdatan blir systemets prestanda beroende av att datan är korrekt, 
motsvarar tillämpningen samt att det finns tillräckligt med träningsdata [13]. Genom 
att använda maskininlärning kan problem lösas utan att systemet programmerats 
explicit för uppgiften [11]. 
 

 Problem 

 
Det finns flera föreslagna lösningar för att avgöra vilket transportmedel som 
smartphone-användare använt publicerade i den vetenskapliga litteraturen [7, 10, 14, 
15, 16, 17, 18].  Lösningarna är generellt sett baserade och testade på data insamlad 
inom samma land/region vilket är ett potentiellt problem om systemen ska användas 
på andra geografiska platser. Infrastruktur och fordonspark är exempel på faktorer 
som kan skilja mellan geografiska områden och kan ha påverkan på sensordata. 
 
Att validera en befintlig lösning för detektion av transportmedel och undersöka om 
den är applicerbar i en annan kontext, som ett annat geografiskt område kan vara 
värdefullt för att se om det går att använda lösningar utan att skräddarsy dem för 
respektive område. 
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För att förstå hur man kan realisera och driftsätta system som kan möjliggöra för 
smartphoneanvändare att förstå och potentiellt sett kunna förändra sin 
klimatpåverkan genom ändrade val av transportmedel behöver två problem studeras: 
 
Vilka tekniker och lösningar finns tillgängliga för att implementera system som via 
sensordata från smartphones kan avgöra vilket transportmedel som nyttjas av 
smartphone-användaren?  
 
Hur väl presterar ett system för detektion av transportmedel då systemet används i 
en annan kontext, som ett annat geografiskt område, än där det utvecklats och 
tränats? 
 

 Syfte 

 
Syftet med studien är att skapa ett underlag som kan användas för teknikval vid 
implementation av system som kan användas för att hjälpa smartphone-användare 
att minska sin klimatpåverkan genom att stimulera val av mer miljövänliga 
transportalternativ. Underlaget som presenteras är en sammanställning av föreslagna 
tekniker och lösningar som kan användas för att avgöra smartphone-användares 
transportmedel samt en mindre undersökning av hur kontextberoende ett sådant 
system kan vara. 
 

 Mål 

 
Målet är att ge en översikt av befintliga lösningar och metoder för att detektera 
smartphone-användares transportmedel och utvärdera hur ett system presterar då 
testdata är samlad i ett annat geografiskt område än datan som använts för att träna 
systemet. 

1.4.1 Samhällsnytta, Etik och Hållbarhet 

 
Det här projektet kan bidra till samhällsnytta genom att undersöka om lösningar för 
att automatiskt detektera transportmedel och bidra till att ge användare möjlighet till 
klimatsmartare val är applicerbara i andra geografiska områden än de utvecklats för. 
Potentiella möjligheter eller problem som upptäcks kan lyftas för att belysa 
möjligheter för framtida forskning inom området.  
 
Insamlande av sensordata från smartphones för att avgöra hur användare förflyttar 
sig kan vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Missbruk av tekniken kan 
användas för att övervaka användare, samla data från ovetande personer eller 
personer som inte vill dela med sig av sin data. All insamling av data i det här 
projektet sker av användarna själva och aldrig utan medgivande. 
 
En vanligt förekommande definition av begreppet hållbar utveckling myntades av 
Brundtlandkommisionen år 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov [19]”. Hållbar utveckling brukar normalt beskrivas i tre 
dimensioner: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet [20]. 
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Projektet kan komma att bidra till ökad hållbarhet på följande sätt: 
 
Ekologisk hållbarhet: En tillämpning av ett system som automatiskt identifierar 
transportmedel är att beräkna användares växthusgasutsläpp och ge ökad 
medvetenhet om transportmönster [21]. Genom att undersöka om ett sådant system 
är tillämpbart i ett annat geografiskt område än det utvecklats för undersöks även 
möjligheten till att nå fler användare för systemet.   
 
Social hållbarhet: Om det här projektet underlättar spridning av lösningar, 
begränsas inte användandet till geografiska områden där forskning bedrivs.  Ett 
system som kan avgöra användares transportmedel kan användas för att samla 
statistik över transportvanor. Statistiken skulle kunna ligga till grund för utbyggnad 
av kollektivtrafik för ökad tillgänglighet där behov finns, vilket är ett av målen för 
social hållbarhet hos Trafikverket [22]. 
 
Ekonomisk hållbarhet: Om redan tillgängliga system kan användas istället för att 
tränas för varje geografiskt område kan kostnader för upprepningar inom forskning 
och utveckling minskas. Befintliga system kan vidareutvecklas istället för att resurser 
läggs på att bygga upp system från grunden.  
Om systemet bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, bidrar det även till en 
minskning av de kostnader [23] som är en följd av klimatförändringarna. 
 

 Metod 

 
Det finns ett flertal vetenskapliga metoder som kan tillämpas beroende på vilket 
problem eller område som ska undersökas. I det här stycket presenteras ett urval av 
vanligt förekommande metoder vid vetenskapliga studier med teknisk inriktning 
[24]. 
 
De grundläggande klassificeringarna för vetenskapliga metoder är kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder bygger vanligtvis på experiment och tester 
där mätningar resulterar i numeriska värden. Vanliga användningsområden är att 
verifiera eller falsifiera teorier, hypoteser eller funktionalitet i exempelvis 
datorsystem. Kvalitativa metoder handlar om att förstå åsikter, meningar eller 
beteenden för att kunna nå nya hypoteser, teorier eller utveckla nya lösningar. Inom 
kvalitativa metoder används vanligtvis mindre datamängder än vid kvantitativa 
metoder. Det krävs dock att mängden data ändå är tillräcklig för att uppnå 
tillförlitligt resultat, data brukar samlas in fram till att mättnad uppnås [25]. 
 
Två vanliga tillvägagångssätt för att nå slutsatser är deduktion och induktion. 
Deduktion innebär att slutsatser dras genom kända premisser, resonemang förs rent 
logiskt eller teoretiskt. Induktion bygger på att information samlas in genom 
observationer eller mätningar av det studerade systemet. Genom att analysera 
informationen kan slutsatser dras och hypoteser bildas [25].  
 
I det här projektet genomförs en informationsinsamling som leder till en 
sammanställning och kvalitativ bedömning av tidigare lösningar. Bedömningen 
ligger till grund för val av system att validera och använda. 
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Kvantitativa metoder används för att validera och utvärdera prestanda hos systemet 
som valts att användas i projektet. Empiriska data samlas för att analysera systemets 
prestanda och funktionalitet. 

 Avgränsningar 

 
I studien valideras och testas endast ett system för att bestämma smartphone-
användares transportmedel. Andra studier och lösningar presenteras men kommer 
inte utvärderas praktiskt. 
 
Datainsamling kommer endast att ske i Sverige genom smartphones som använder 
operativsystemet Android [26] och innefatta transportmedel som är tillgängliga för 
författarna av det här projektet. Tillgängliga transportmedel är: buss, bil, tåg, färja, 
tunnelbana, spårvagn, cykel, gång, löpning, stilla. Datainsamlingen begränsas även 
till att endast inkludera de transportmedel som använts vid tester i den ursprungliga 
studien av det utvärderade systemet. 
 
Prestanda av systemet kommer endast att utvärderas som tillförlitlighet vid detektion 
av transportmedel och innefattar inte energieffektivitet, beräkningstid eller andra 
möjliga definitioner av prestanda. 

 Disposition 

 
Rapporten är strukturerad enligt följande:  
 
Kapitel 2 presenterar en teoretisk bakgrund för metoder som används för att 
klassificera data.  
 
Kapitel 3 presenterar och beskriver de vetenskapliga metoder som använts i 
projektet. Olika metoder presenteras och valet av de metoder som använts för att 
besvara projektets frågeställning motiveras.  
 
Kapitel 4 presenterar en sammanställning av relaterande arbeten och lösningar för 
att detektera smartphone-användares transportmedel.  
 
Kapitel 5 presenterar urvalskriterier och val av system att utvärdera. 
 
Kapitel 6 presenterar experimentplanering och tester som använts vid utvärdering av 
systemet. Den hårdvara och den mjukvara som används vid tester och datainsamling 
presenteras. 
 
Kapitel 7 beskriver systemet som valts ut samt hur det modifierats och validerats.  
 
Kapitel 8 beskriver insamling och förberedelse av sensordata samt hur testerna av 
systemet utförs.  
 
Kapitel 9 presenterar resultatet från testerna.  
 
Kapitel 10 diskuterar resultaten från studien och eventuella avvikelser i resultatet. 
 
Kapitel 11 presenterar resultat och slutsatser från projektet samt förslag på 
frågeställningar för framtida studier. 
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2 Teknisk bakgrund 

 
Det här kapitlet presenterar de begrepp och tekniker som är nödvändiga att förstå för 
att ta del av rapportens kommande kapitel. I stycke 2.1 förklaras maskininlärning 
[11] och några begrepp inom området. Olika metoder för att klassificera data 
presenteras i stycke 2.2-2.8. I stycke 2.9 presenteras beräkningar för att behandla 
sensordata insamlad från accelerometer [8]. 
 

 Maskininlärning 

 
Maskininlärning är en teknik inom artificiell intelligens [27] och kan användas för att 
klassificera data. Maskininlärningsmodeller använder insamlad data för att hitta 
mönster. Den insamlade datan delas upp i två delar: oberoende träningsdata och 
testdata. Träningsdata används för att träna modellen och testdata används för att 
mäta modellens precision [13].  
 
Om träningsdatan inte är representativ för hela datasetet eller om systemet tränats 
mot en för liten mängd data, riskerar systemet att bli överanpassat [28] till 
träningsdatan. Överanpassning innebär att systemet inte är tillräckligt generaliserat 
för uppgiften utan anpassat sig för mycket efter träningsdatan. Vid överanpassning 
presterar systemet bra på träningsdatan men dåligt när det testas mot annan data 
[28]. 
 
Modellen markerar data med en markör som representerar hur datan tolkats av 
systemet, vilket kallas för klassificering [29]. I det här projektet kommer insamlad 
data bestå av sensordata och klassificeringen kommer vara systemets uppskattning 
av vilket färdmedel som använts, exempelvis tåg, bil eller buss. Om det vid träning av 
systemet är känt hur träningsdatan skall klassificeras, kallas inlärningsprocessen  
supervised learning [11]. Om de korrekta svaren för klassificering vid träning är 
okända kallas inlärningsprocessen för unsupervised learning [11].  
 
Inom maskininlärning förekommer även att ett flertal modeller kombineras för att 
tillsammans klassificera data, vilket kallas för ensemble learning [30]. Ensemble 
learning kan utföras på olika sätt, exempelvis genom att använda olika 
klassificeringsalgoritmer för de olika modellerna eller olika typer av träningsdata. 
Resultatet från modellerna kombineras och blir systemets slutgiltiga resultat [30]. 

 

 Neurala Nätverk 

 
Neurala nätverk [31] är en maskininlärningsmetod som efterliknar neuronerna [32] i 
den mänskliga hjärnan [33]. Metoden består av 3 typer av lager [33], input layer, 
hidden layer och output layer. De olika lagren består av ett flertal perceptroner [34] 
som är kopplade till alla perceptroner i föregående och nästkommande lager, vilket 
bildar en riktad graf [35].  
 
Alla perceptroner i input layer tilldelas värden som modifieras och skickas vidare till 
hidden layer, se figur 1. Värdet för varje perceptron bestäms av alla perceptroner i 
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det föregående lagret gånger kantvärdet på kanten som kopplar ihop perceptronerna. 
Värdena modifieras för varje lager som de passerar tills de kommer till output layer. 
De slutgiltiga värdena som når output layer tolkas till ett resultat [33].  
 

 
Figur 1. Illustrerar kopplingen mellan perceptroner från lager i till lager i + 1. 

 
Perceptronens värde bestäms av formeln 𝑦 =  ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  där 𝑥  är värdet på en 

perceptron i ett tidigare lager och 𝑤 är vikten på kanten som kopplar ihop de två 
perceptronerna. Värdet som genereras av förgående formel kommer adderas med en 
bias [33] som är ett värde för varje perceptron. Det slutgiltiga värdet 𝑧  för 
perceptronen bestäms av 𝑧 = 𝑓( 𝑦 + 𝑏𝑖𝑎𝑠 ) där  𝑓 är en 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [34].  
 
Ett nätverk tränas genom att data skickas till input layer och resultatet från output 
layer jämförs med förväntat resultat. Perceptronernas bias-värden och kantvikter 
justeras sedan för att få nätverket att anta de värden som representerar det sökta 
resultatet. Denna process repeteras till dess att nätverket ger ett tillräckligt bra 
resultat [33]. 
 

 Beslutsträd 

 
Beslutsträd inom klassificering producerar logiska regler som kan översättas i ord 
eller boolesk algebra [36]. Beslutsträd är uppbyggda med sammankopplade noder 
där varje nod representerar en frågeställning eller en klassificering. Baserat på 
egenskaper i träningsdatan kan klassificeringsmodeller baserade på beslutsträd 
skapa nya frågeställningar för att anpassa trädet till hur datan ska klassificeras [37].  
 
Entropi [38] är ett mått på datans oförutsägbarhet eller orenhet [37]. För att minska 
entropin partitioneras testdatan rekursivt [39] efter något valt attribut fram till dess 
att ett bestämt värde av entropi uppnås. För att kunna klassificera data med hög 
sannolikhet eftersträvas en låg entropi vid partionering av data. Den förväntade 
minskningen av entropi vid partitionering kallas för information gain [37]. 
Beslutsträd har hög varians [40, p. 52], vilket innebär att de är benägna att anpassa 
sig efter små fluktuationer i träningsdatan, se överanpassning i 2.1. 
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 Random forest 

 
Random forest [41] är en klassificeringsalgoritm som används inom 
maskininlärning.  Träningsdatan [30, pp. 41-42] delas slumpmässigt upp i ett flertal 
delmängder där varje delmängd används för att träna ett oberoende beslutsträd. 
Varje beslutsträd anger ett resultat oberoende av de andra träden, se figur 2. Det 
slutgiltiga resultatet av klassificeringen utgörs av vilket delresultat som får majoritet 
[42].  

 

 
Figur 2. Illustration av hur oberoende beslutsträd tillsammans ger ett slutgiltigt 

resultat utifrån en given indata.  
 
Figur 2 visar ett exempel på hur klassificering sker genom random forest givet en 
indata, 𝑋. Varje oberoende beslutsträd, Träd 1, Träd 2 och Träd 3 ger ett delresultat. 
Träd 1 och Träd 3 anger Buss som resultat, Träd 2 anger Bil som resultat. Slutgiltigt 
resultat från klassificeringen är Buss då det är det resultat som är i majoritet. Antalet 
beslutsträd och maximalt djup på träden i en modell baserad på random forest 
varierar med tillämpningen [42]. 
 

 Adaptive boosting 

 
Adaptive boosting [43] är en maskininlärningsmetod som liknar random forest och 
använder sig av ensemble learning [44]. Metoden baserar sig på ett flertal 
beslutsträd som alla tränas med olika delar av träningsdatan. När data ska 
klassificeras, skickas datan till alla beslutsträd som alla gör en oberoende 
klassificering. Klassificeringarna från beslutsträden jämförs och den klassificering 
som är i majoritet blir systemets slutgiltiga resultat. Det som skiljer adaptive 
boosting från random forest är att adatptive boosting har vikter till de olika träden 
som avgör hur mycket ett träd påverkas av en träningssekvens. Vikterna skapas med 
ett värde som bestäms av formeln 𝑊𝑖 = 1/𝑁 där W är vikten och N är storleken på 
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datamängden [45]. Om något av träden svarar fel, kommer det få högre prioritet av 
träningen genom att kantvikten på den kant som leder till trädet ökas. Beslutsträd 
med en högre kantvikt kommer att påverkas mer av en träningssekvens än 
beslutsträd med en lägre kantvikt [45]. 
 

 Stödvektormaskiner 

 
Stödvektormaskiner [46] är en metod som används för att klassificera data. Metoden 
använder linjär klassificering [47] vilket betyder att metoden försöker klassificera 
datan genom att dela upp den med en rät linje. Om träningsdatan inte går att dela 
upp med linjär klassificering, omvandlas datans dimension [48] till en högre 
dimension för att försöka klassificera datan. Exempelvis kan 1-dimensionell data 
omstruktureras till 2-dimensionell data, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Illustrerar ett icke linjärt klassificerbart problem i 1 dimension konverterat 

till 2 dimensioner med en stödvektormaskin. 
 

I figur 3 representerar de olikfärgade cirklarna olika typer av data. Datan går inte att 
dela upp med linjär klassificering i en dimension, däremot går det att dela upp datan 
med linjär klassificering i 2 dimensioner [47]. 
 

 Bayesian network 

 
Bayesian network [49] är en grafisk representation av betingad sannolikhet och 
orsakssamband mellan variabler. Modellen beskrivs kvalitativt genom riktade [50, p. 
9], acykliska [50, p. 35] grafer, där noder representerar variabler och kanter 
representerar beroenden mellan variabler, se figur 4. Klassificering utförs genom att 
modellen beräknar den betingade sannolikheten mellan variabler och klassificerar 
datan efter svaret som är beräknat som mest sannolikt [30]. 
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Figur 4. Illustrerar med hjälp av ett bayesian network, sannolikheten att det blåser i 

rummet. 
 

Figur 4 illustrerar ett fiktivt exempel där sannolikheten att det blåser i ett rum 
modelleras med ett bayesian network. Sannolikheten att det blåser i rummet 
påverkas av sannolikheten att fönstret är öppet och om fläkten är på- eller avslagen. 
Tabellerna i figuren visar den beräknade sannolikheten för de olika fallen. 
 

 K-nearest neighbor 

 
K-nearest neighbor [51] är en maskininlärningsmetod som kan användas för att 
klassificera data. Metoden tränas genom att ta in data som är markerad och placerar 
datan som en punkt i en graf. Med markerad menas att datan har märkts med vad 
den representerar. När metoden ska klassificera data, väljer metoden ut de K 
datapunkter som är närmast datan i grafen, se figur 5. Datans klass sätts till den mest 
frekvent förekommande klassen av de K utvalda datapunkterna, där K är ett heltal 
som är större än 0 [51]. 

   
Figur 5. Illustrerar maskininlärningsmetoden K-nearest neighbor där de röda och 
blå cirklarna representerar klassificerad data. Den gröna cirkeln representerar data 

som ska klassificeras och K = 3. 
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I figur 5 försöker metoden klassificera data som representeras med en grön cirkel. 
Metoden läser in de 3 närmsta datapunkterna och tilldelar datan den klassificering 
som majoriteten av de 3 datapunkterna har.  
 

 Accelerationsberäkningar 

 
Vid insamling av accelerometerdata från smartphones måste hänsyn tas till att 
telefonens orientering och därmed accelerationsriktning kan variera under resan 
[15]. Två metoder som använts i några av de forskningsarbeten som presenteras i 
kommande kapitel är accelerationssyntetisering [15] och 
accelerationsdekomposition [15]. 
 
Vid accelerationssyntetisering omvandlas accelerationen till en skalär [52], 
magnitud. 𝑎, magnituden beräknas som längden av accelerationsvektorn enligt 

följande, 𝑎 = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2 . Där 𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧  är mätvärden från accelerometerns tre 

axlar. Magnituden är en enhetslös storhet och används för att ange totala 
accelerationen oberoende av riktning [15].  
 
Vid accelerationsdekomposition separeras den vertikala och horisontella 
accelerationen. I metoden approximeras gravitationens accelerationsbidrag och 
subtraheras från mätvärdena [15]. 
Gravitationens påverkan på varje axel estimeras genom att beräkna medelvärdet för 

alla accelerationsmätningar på respektive axel och representeras som en vektor �⃗� . 

För varje mätvärde 𝑎 , kan då den relativa accelerationen 𝑑   estimeras genom att 

subtrahera gravitationens påverkan, 𝑑 = 𝑎 − �⃗� . Genom att projicera 𝑑  längs 

gravitationsriktningen �⃗�  kan den vertikala accelerationen �⃗�  uppskattas enligt 

följande, �⃗� = (
𝑑 •�⃗⃗� 

�⃗⃗� •�⃗⃗� 
). Då tredimensionella vektorer är summan av de vertikala och 

horisontella bidragen kan horisontella accelerationen ℎ⃗  beräknas på följande sätt, 

ℎ⃗ = 𝑑 − �⃗�  [53]. 
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3 Vetenskapliga metoder och arbetsprocess 

 
I det här kapitlet beskrivs de vetenskapliga metoder och den arbetsprocess som 
används i projektet. 3.1 beskriver vilka vetenskapliga metoder som används i 
projektet. 3.2-3.5 beskriver de olika stegen av arbetsprocessen. 

 Vetenskapliga metoder 

 
De vanligaste klassificeringarna för vetenskapliga metoder är kvantitativa metoder 
och kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder används vanligtvis för att dra slutsatser 
eller skapa hypoteser från observationer som inte resulterar i rent numeriska värden. 
Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer och gruppdiskussioner. Kvantitativa 
metoder är experimentet och mätningar leder fram till numeriska värden [25].  
 
För mer information om kvalitativa och kvantitativa metoder, se stycke 1.5.  
 
Den här studien omfattar en överblick av tidigare forskningsarbete, validering av en 
tidigare lösning samt utvärdering av hur systemet presterar med testdata samlad i ett 
annat geografiskt område än systemets träningsdata. Överblicken innehåller en 
informationsinsamlingsprocess där kvalitativa metoder används för att välja ett 
lämpligt system att använda. Bedömningen sker kvalitativt då fler attribut än mätbar 
prestanda spelar roll vid val av system. Bedömningskriterierna beror av de 
förutsättningar som finns för att använda systemet, exempelvis tillgänglighet, 
författarnas kunskapsnivå och tillgång till transportmedel. Validering och tester av 
det utvalda systemet sker kvantitativt genom insamling av testdata där systemets 
funktionalitet och prestanda utvärderas. 
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 Arbetsprocess 

 
Studiens arbetsprocess består av fyra steg: Informationsinsamling, Existerande 
programvara, Datainsamling och Sammanställning, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Illustrerar arbetsprocessen för det här projektet. 

 
Här nedan presenteras arbetsprocessens indelning i steg som illustreras i figur 6 och 
de delsteg som ingår i varje steg.  
 
Informationsinsamling består av litteraturstudie och val av system att validera. 
I litteraturstudie ingår en litteratursökning av information om projektområdet och 
tidigare forskningsarbete. När informationen samlats, kontrolleras allt funnet 
material och valet av system som ska användas genomförs. Mer information om 
informationsinsamling återfinns i 3.3. 
 
Existerande programvara påbörjas när Informationsinsamling är färdig och 
består av beskrivning, implementation och validering av programvara. Mer 
information om existerande programvara presenteras i 3.4. 
 
Datainsamling inkluderar tester och insamling av sensordata. Programmets 
prestanda utvärderas med den insamlade datan. Datainsamling består av två delsteg: 
insamling av data och Tester av systemet med insamlad data. Mer information om 
datainsamling presenteras i 3.5. 
 
Sammanställning består av sammanställning av resultat och slutsatser. 
Informationen och resultatet från testerna av systemet sammanställs och 
presenteras. Genom granskning av testresultatet diskuteras och sammanställs 
studiens resultat och slutsatser. 
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 Informationsinsamling 

 
Arbetsprocessen för att göra en sammanställning av tidigare forskningsarbete samt 
att välja en lösning att använda/återskapa innefattar delmomenten litteraturstudie 
och val av system att validera. 
 
Litteraturstudien är projektets första fas där kunskap samlas om tillgängliga 
tekniker och metoder för att avgöra smartphone-användares transportmedel. 
Litteraturstudien resulterar i en sammanställning av tidigare forskningsarbete inom 
området samt utformning av bedömningskriterier vid val av system att validera. 
 
För att hitta relevant litteratur och information används online-verktygen Google 
[54], Google Scholar [55] och Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek (KTHB) [56]. 
Litteraturstudiens informationsökningsflöde illustreras i figur 7. Informationen som 
hittas kan bestå av ett flertal delområden som måste undersökas för att förstå 
ursprungsområdet. Som pilarna visar i figur 7 går därmed litteratursökningsflödet i 
två riktningar: från området som undersöks till delområden, för att sedan gå tillbaka 
till ursprungsområdet. 
 

 
Figur 7. Illustrerar litteratursökningsflödet för litteraturstudien. 

 
När litteraturstudien är färdigställd övergår projektet till val av system validera. 
 
Syftet med val av system att validera är att välja en av de metoder eller tidigare 
arbeten som lämpar sig att användas i projektet. Informationen som samlas i 
litteraturstudien används för att definiera kriterier som systemet måste uppfylla för 
att kunna användas, eller om nödvändigt återskapas. Kriterierna utformas för att 
säkerställa förutsättningar för att systemet kan användas/återskapas, valideras och 
testas korrekt. Om ingen av metoderna eller de tidigare arbetena uppfyller kriterierna 
återgår projektet till litteraturstudie. 
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 Existerande programvara 

 
När informationsinsamlingen genomförts och ett system har valts ut, övergår 
projektet till existerande programvara.  
 
Beskrivning av systemet sker genom att studera och tolka den dokumentation 
som hittats under informationsinsamlingen. 
 
Implementation av programvara innefattar att installera, eller om nödvändigt 
återskapa valt system samt att genomföra eventuella modifikationer av 
programvaran.  
 
Validering av programvara innebär att systemets prestanda kontrolleras så att 
den motsvarar prestandan som publicerats av systemets ursprungsförfattare. Om 
programvaran behöver modifieras, ska den modifierade programvaran valideras och 
kontrolleras så att inte systemets funktionalitet eller klassificeringsförmåga 
påverkats. 
 

 Datainsamling 

 
Efter att systemet implementerats, modifierats och validerats, övergår projektet till 
datainsamling. Datainsamling består av två delsteg: insamling av data och 
utvärdering av systemet med insamlad data som presenteras nedan. 
 
Insamling av data 
 
Vid datainsamling i den här studien instrueras deltagarna om möjligt med samma 
instruktioner som användes vid datainsamling i den ursprungliga studien. Detta för 
att undvika systematiska skillnader mellan sensordatan samlad i den här studien och 
den data som använts av systemets ursprungsförfattare. Den data som samlas in i 
den här studien ska vara så representativ som möjligt där eventuella skillnader beror 
av lokala skillnader som exempelvis fordonsmodeller i kollektivtrafiken eller 
vägstandard men inte av metoden för datainsamling. För att testdatan ska vara 
representativ för Sverige bör data insamlad i både större och mindre städer finnas 
representerad. 
 
Tester och utvärdering av systemet 
 
Systemet testas och utvärderas både genom användning av testdata insamlad i den 
här studien och den ursprungliga datan som insamlades i ett annat geografiskt 
område. Resultaten jämförs för att undersöka eventuella prestandaskillnader. För att 
kunna göra ytterligare jämförelser upprepas testerna och utförs både då systemet 
tränats med data från den här studien och när systemet tränats med den 
ursprungliga datamängden från ett annat geografiskt område. 
 
Klassificering av varje transportmedel presenteras separat för att undersöka om vissa 
transportmedelstyper är svårare att klassificera än andra. 
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4 Överblick av tidigare arbeten  

 
I det här kapitlet presenteras en sammanställning av forskning som publicerats med 
syfte att avgöra användarens transportmedel med hjälp av en smartphone. Stycke  4.1 
presenterar arbeten som baseras på ensemble learning [30],  4.2 presenterar arbeten 
baserade på beslutsträd [37],  4.3 presenterar lösningar där neurala nätverk [31] 
använts. I de fall där flera metoder för klassificering använts återfinns arbetet under 
den rubrik som motsvarar metoden som resulterade i bäst prestanda för systemet. 
 
Sammanställningen används som underlag för att skapa bedömningskriterier för att 
välja ett system att utvärdera i mer detalj. 
 

 Arbeten baserade på ensemble learning 

 
I en studie som genomfördes 2018 av Carpineti, et al. [7] presenterades en lösning 
för att avgöra smartphone-användares transportmedel. Tillsammans med lösningen 
publicerade författarna all sensordata som samlats in i studien. De menar att 
forskning inom området saknar standardisering och att studier därmed är svåra att 
jämföra och vidareutveckla. Genom att publicera insamlad data och verktyg för 
datainsamling hoppas de bidra till utformning av en standard som inkluderar hur 
data samlas in samt vilka sensorer som bör användas.  
 
Ett annat problem som lyfts fram i studien är att många tidigare studier fokuserar på 
system som måste kunna urskilja ett flertal olika transportmedel. Författarna menar 
att det kan finnas tillämpningar där urskiljning av endast ett fåtal transportmedel är 
tillräckligt och valde därför att även inkludera tester där endast två transportmedel 
ska urskiljas åt gången. Testet genomfördes för alla möjliga kombinationer av 
transportmedelstyperna stilla, gång, buss, bil och tåg. 
 
Författarna har publicerat en samling sensordata som de kallar US-TMD 
(Unconstrained Sensors Transportation Mode Dataset). US-TMD konstruerades 
genom att 13 personer använde en mobilapplikation skapad av författarna som 
samlar in data från en smartphones tillgängliga sensorer.  Användarna av 
applikationen samlade in data när de var stilla, promenerade, åkte bil, buss och när 
de åkte tåg. Deltagarna fick inga instruktioner om hur de skulle hålla eller placera sin 
smartphone under mätningen. Detta gjordes för att få deltagarna att placera mobilen 
på ett sätt som de anser naturligt. 
 
Carpineti, et al testade fyra olika maskininlärningsmetoder för att klassificera data 
och därmed avgöra transportmedel, beslutsträd, random forest, stödvektormaskiner 
[46]  och neurala nätverk.  Författarna konstruerade tre olika grupper av sensordata 
som presenteras nedan. 
 

• Grupp 1: Accelerometer [8], ljudsensor [57], gyroskop [9]. 

• Grupp 2: Alla sensorer i grupp 1 och orientering av smartphonen, linjär 
acceleration, rotationsvektor, game rotation vector och okalibrerat gyroskop. 
För överblick av sensorerna, se [57]. 

• Grupp 3: Alla sensorer i grupp 2 och en mjukvarusensor speed [57] som 
detekterar hastighet. 
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Författarna poängterar att grupp 2 och 3 har högre energiförbrukning än grupp 1 då 
de använder Global Positioning System (GPS) [58]. Vilka sensorer som bör användas 
beror på vilka krav som finns på systemets precision i förhållande till 
energiförbrukning. Grupp 3 resulterade i högst precision och uppnådde följande 
resultat, angivet i procent positiva utfall [59]: 
 

• Beslutsträd, 86% 

• Random Forest, 93% 

• Stödvektormaskin, 90% 

• Neurala nätverk, 91% 
 
I Japan utfördes en studie år 2014 av Shafique och Hato [10] där målet var att 
detektera smarphone-användares transportmedel genom att använda data från 
smartphonens accelerometer [8]. Fyra olika metoder användes för att klassificera 
data: stödvektormaskiner, adaptive boosting [60], beslutsträd och random forest. 
Datan samlades in i tre japanska städer, Niigata, Gifu, Matsuyama där sammanlagt 
46 personer samlade data. Programmet som utvecklades kan detektera följande 
transpormetoder, gång, cykel, bil och tåg. 
 
Maskininlärningsmetoderna tränades med två olika kategorier av insamlade data. 
Kategorierna definierades som equal number selection och equal proportion 
selection. Equal number selection innebär att maskininlärningsmetoderna tränades 
med lika stor mängd data för alla transportmedelskategorier. Equal proportion 
selection betyder att de tränar maskininlärningsmetoderna med en procentuell 
mängd av den tillgängliga träningsdatan.   
 
Testresultaten av studien uttryckt som procent korrekta klassificeringar: 
 

• Equal number selection 

o Support vector machine, 82,66% 

o Adaptive boosting, 88,45% 

o Decision tree, 86,98% 

o Random forest, 92,87% 

• Equal proportion selection 

o Support vector machine, 93,84% 

o Adaptive boosting, 93,02% 

o Decision tree, 97,76% 

o Random forest, 99,82% 

 
Widhalm, Notsche och Brändle [14] publicerade år 2012 en studie där de 
använde GPS [58], anslutet mobilnätverk [61] och accelerometer [8] för att 
bestämma smartphone-användarens transportmedel. Mobilnätverket användes för 
att approximera användarens position om GPS-signalen var otillräcklig. Programmet 
designades för att detektera buss, bil, cykel, spårvagn, tåg, tunnelbana, gång och 
motorcykel.  
 
Metoderna som användes för klassificering är randomized ensemble [62] kombinerat 
med ett bayesian network [49], som tränades med 355h av resesdata insamlat av 15 
personer. 
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I punktlistan nedan presenteras testresultatet av studien som transportmedel följt av 
procent korrekta klassificeringar av transportmedlet. 
 

• Buss, 84% 

• Bil, 67% 

• Cykel, 95% 

• Spårvagn, 72% 

• Tåg, 65% 

• Tunnelbana, 65% 

• Gång, 82% 

• Motorcykel, 80% 
 
Författarna misstänker att deras metod gav sämre resultat då personerna som 
samlade in datan inte fick några instruktioner kring hur data skulle samlas och var 
mobilen skulle vara placerad. Det resulterade i att de fick anomalier i träningsdatan 
till klassificeringsmetoderna. Ett exempel som skulle kunna skapa en anomali är om 
personen går inuti ett tåg som är i rörelse [14]. 
 

 Arbeten baserade på beslutsträd 

 
Wang et al. [15] utvecklade år 2010 ett system där smartphones används för att 
avgöra användares transportmedel. Målet var att undersöka hur ett system som kan 
detektera transportmedel genom att enbart använda smartphones inbyggda 
accelerometer [8] kan utformas. Wang et al. menar att befintliga lösningar är svåra 
att använda i praktiken då många lösningar förlitar sig på GPS [24] för att uppskatta 
position och hastighet. Dålig mottagning av GPS-signaler samt förhållandevis stor 
energikonsumtion när GPS används är några av problemen som gör system baserade 
på GPS-data svåra att tillämpa i praktiken. Genom att enbart använda 
accelerometerdata menar Wang et al. att systemet blir energisnålt och oberoende 
extern kommunikation. 
 
Ett problem som författarna vill åtgärda är att accelerometerns mätvärden och 
uppmätta accelerationsriktning varierar ihop med telefonens orientering. En källa till 
osäkerhet i mätningar är att mätvärden beror av hur användarna förvarar sin telefon 
under resor. För att hantera källorna till osäkerhet i mätningar testade och 
utvärderade Wang et al. metoderna accelerationssyntetisering samt 
accelerationsdekomposition [15]. 
 
Data samlades av sju användare vid 6 olika transportmedel: cykel, buss, bil, 
tunnelbana, promenad och stilla. Totalt samlades mer än 12 timmar data. För att 
jämföra prestanda mellan accelerationssyntetisering och 
accelerationsdekomposition användes klassificeringsalgoritmerna beslutsträd [63], 
k-nearest neighbor [64] och stödvektormaskin [46].  
 
Högst precision uppnåddes genom klassificering med beslutsträd där 
accelerationssyntetisering och accelerationsdekomposition uppnådde 70,73%, 
respektive 60,71% korrekta utfall. 
Wang et al. drar slutsatsen att accelerationssyntetisering presterar bättre än 
accelerationsdekomposition vid detektion av transportmedel. Den huvudsakliga 
problematiken vid accelerationsdekomposition identifierades som felaktig 
gravitationsestimering, vilket föreslås som ett område för framtida studier. 
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Manzoni, et al [16] presenterade år 2011 en teknisk rapport med ett förslag på hur 
man kan använda en smartphones sensorer för att estimera användarens 
koldioxidutsläpp baserat på vilket transportmedel som använts. För att avgöra vilket 
transportmedel som nyttjats, använde Manzoni, et al. metoden beslutsträd som 
tränats med data samlad från accelerometern [65]. Programmet använde GPS [58] 
och mobilnätverket för att beräkna hur långt användaren hade åkt med 
transportmedlet. Programmet designades för att detektera följande transportmedel: 
buss, tunnelbana, gång, cykel, tåg, bil, stillastående och motorcykel. Datan som 
användes för att träna och testa programmet samlades in av sammanlagt 5 personer. 
 
Testresultatet från rapporten är följande, uttryckt i procent korrekta klassificeringar: 
 

• Buss, 82,5% 

• Tunnelbana, 73,75% 

• Gång, 95,0% 

• Cykel, 88,75% 

• Tåg, 77,5% 

• Bil, 91,25% 

• Stilla, 70,0% 

• Motorcykel, 85,0% 

 Arbeten baserade på neurala nätverk 

 
Byon, Abdulhai och Shalaby [17] utförde år 2009 en studie i Greater Toronto 
Area där smartphones GPS-funktion användes för att detektera användarnas 
transportmedel. Två olika neurala nätverk användes för att detektera 
transportmedel där ett av dem är tränat på specifika gator och vägar medan det andra 
nätverket är tränat med all insamlade data. Programmet kan detektera skillnaden på 
buss, bil motorväg, bil huvudled, gång och spårvagn. Det samlades in 60h av GPS 
data som träningsmaterial åt nätverken. Nedan presenteras testresultatet från 
studien för ett Neuralt nätverk tränat med all data. Resultatet är angivet som procent 
korrekta utfall: 
 

• Bil motorväg, 60% 

• Bil huvudled, 87% 

• Buss, 82% 

• Spårvagn, 84% 

• Gång, 98% 
 
Författarna konstaterade att programmets precision ökade när skillnaderna i 
acceleration och hastighet mellan transportmetoderna var större. De poängterar att 
resultatet förbättrades på vissa mätpunkter för nätverket som tränades med data från 
specifika gator. Exempelvis detekterade nätverket tränat på specifika gator 
transportmedlet bil med 92% träffsäkerhet, medan nätverket tränat med all data 
detekterade transport med bil med 60% träffsäkerhet. 
 
Wang, Wang och Zhao [18] genomförde år 2017 en studie där målet var att ta 
fram en energieffektiv lösning för att avgöra individers transportmedel med hjälp av 
sensordata från mobila enheter. Systemet använder Neurala nätverk [31] för att 
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avgöra transportmedel och är online-baserat för att undvika att beräkningsintensiva 
uppgifter behöver köras på den mobila enheten.  
 
Datan som användes för att träna systemet kommer från en annan studie [66], ett 
nationellt projekt där specialdesignade enheter användes för att samla in sensordata 
från över 100 000 studenter.  
Wang, Wang och Zhao samlade i sin studie in testdata från 9 deltagare och använde 
en likadan enhet [66] som användes vid insamling av träningsdatan. 
 
Wang, Wang och Zhao använde data från accelerometer [8], gyroskop [9], 
magnetometer [67] och WiFi [68] för att avgöra användarnas transportmedel. Enligt 
författarna är sensorerna vanligt förekommande i smartphones vilket gör att 
systemet på sikt kan anpassas för att använda smartphones till datainsamling. För att 
hålla lösningen energieffektiv var genomsnittlig frekvens för datainsamling 0,067Hz, 
vilket var lägre än någon annan lösning som författarna kände till. Resultatet av 
studien var ett system som klassificerade gång, bil, buss och tunnelbana med 87% 
genomsnittlig precision. 
 

 Andra metoder 

 
Feng och Timmermans [69] konstruerade ett program för att detektera 
smartphone-användares transportmedel år 2013. När författarna utförde studien så 
kände de inte till något program som kunde kombinera GPS-data och 
accelerometerdata för att bestämma användarens transportmedel. De genomförde 
därför en studie där de implementerade och utvärderade en applikation som använde 
GPS och accelerometer för att avgöra transportmedel.  
 
I studien användes bayesian network [70] för att klassificera data och estimera vilket 
transportmedel användaren nyttjade. Programmet tränades med sensordata 
insamlad i London. Träningen genomfördes med 3 olika metoder: Enbart GPS-data, 
enbart accelerometerdata och kombinerad GPS-data och accelerometerdata. 
Programmet designades för att kunna detektera följande transportmedel: gång, 
löpning, cykling, buss, motorcykel, bil, tåg, tunnelbana, spårvagn och 
snabbspårväg.   
 
I studien uppmättes följande testresultat uttryckt som procent korrekta 
klassificeringar: 
 

• Enbart GPS data, 78,4% 

• Enbart accelerometerdata, 88,8% 

• GPS och accelerometerdata, 91,7% 

 

UbiGreen [4] är en applikation som utvecklades år 2009, som detekterar 
användarens transportmedel semi-automatiskt. Författarna definierar semi-
automatiskt som att programmet kan avgöra om användaren sitter, står, går, springer 
och cyklar. Programmet kan avgöra om användaren åker med ett fordon men kan 
inte urskilja fordonstyper från varandra. Programmet använder sig av en extern 
sensor som användaren har på benet för att kunna detektera rörelse, detta används 
för att UbiGreen är designad för mobiler utan accelerometer och gyroskop. UbiGreen 
presenterar informationen för användarna genom olika bilder som symboliserar träd. 
Beroende på användarens beräknade klimatpåverkan blommar eller vissnar trädet. 
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Författarnas mål med UbiGreen var att skapa en applikation som kan spåra 
användarens transportmedel och att försöka få användarna att transportera sig mer 
miljövänligt.  
 
Google API [71] är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt [72] (API) som är 
konstruerat för smartphones med operativsystemet Android [26] installerat. Google 
API har en inbyggd klass som heter ActivityRecognitionClient [73]. Klassen har en 
inbyggd metod som heter requestActivityTransitionUpdates som returnerar en 
abstrakt klass Task [74]. Task beskriver användarens nuvarande transportmedel. 
Task kan tilldelas följande värden av metoden [73]: 
 

• IN_VEHICLE 

• ON_FOOT 

• RUNNING 

• WALKING 

• ON_BICYCLE 

• STILL 
 
Värdena representerar vilket transportmedel som Google API anser att användaren 
använder.   
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5 Bedömningskriterier vid val av lösning att använda  

 
I det här stycket presenteras det system som valts att användas i projektet och hur 
urvalet genomfördes. Följande kriterier för valet av system är utformade för att 
säkerställa förutsättningar för att korrekt använda och validera en tidigare lösning: 
 
Dokumentation – För garantera att systemet används korrekt bedöms 
dokumentationen av det tidigare arbetet. Dokumentationen av systemet ska finnas 
tillgänglig och vara på en sådan nivå att systemet kan användas, eller om nödvändigt 
återskapas.  
 
Tillgång till träningsdata – Då system baserade på maskininlärning till stor del 
beror av träningsdatan [13] är det fördelaktigt om samma data som användes av 
ursprungsförfattarna för att skapa och testa systemet även kan användas i den här 
studien för att använda och validera systemet. 
 
Systemets precision – För att arbetet i den här studien ska vara rättvisande och 
trovärdigt måste de tekniker och det system som väljs vara relevanta för 
forskningsområdet. Om systemet inte klarar att avgöra smartphone-användares 
färdmedel är det därmed inte relevant för studien. Efter att ha undersökt prestanda 
för tillgängliga tekniker i 4.1-4.3, sattes ett krav på 90% genomsnittlig precision. 
Gränsen sattes till 90% då författarna efter granskning av tillgängliga tekniker ansåg 
det vara en rimlig förväntan av ett väl presterande system för att klassificera 
transportmedel. Det kan vara problematiskt att göra en direkt jämförelse mellan de 
olika systemen då inte alla studier har genomfört jämförbara tester. På grund av 
problematiken vid jämförelse, kan andra kriterier komma att prioriteras så länge 
90% precision uppnås. 
 
Färdmedel – För att säkerställa att systemets fulla funktionalitet testas kommer det 
utvalda systemet att testas på samma färdmedel som användes för att testa det 
ursprungliga systemet. De färdmedel som ska testas behöver därför vara tillgängliga 
för deltagarna som samlar in datan. Vi har möjlighet att samla data från följande 
aktiviteter: gång, löpning, cykling, bil, buss, tåg, färja, tunnelbana, spårvagn, stilla 
(stillasittande och stillastående). 
 

 Valt system för utvärdering 

 
Bedömningskriterierna resulterade i att arbetet publicerat av Carpineti, et al. [7] 
valdes ut för att valideras och testas i det här projektet. Dokumentationen av arbetet 
visar hur insamlad sensordata behandlas för att användas av systemet. Systemets 
design och använda verktyg återfinns till viss del i rapporten och tydliggörs 
ytterligare genom att all källkod publicerats [75]. All sensordata använd av Carpineti, 
et al [7] finns publicerad via en hemsida [59], där även den applikation som användes 
för insamling av sensordata finns tillgänglig. 
 
Systemets precision för att avgöra smartphone-användares transportmedel är svår att 
jämföra med andra lösningar då lösningarna testar olika transportmedel och olika 
många transportmedel. Vi bedömde att systemet framtaget av Carpineti, et al. [7] 
med 93% genomsnittlig precision vid klassificering av transportmedel, presterade 
tillräckligt bra i förhållande till övriga lösningar presenterade i kapitel 4. Vi har 
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möjlighet att samla data från samtliga färdmedel inkluderade i arbetet av Carpineti, 
et al: gång, bil, buss, tåg och stilla. 
 

5.1.1 Teknisk information 

 
I det här stycket presenteras en del av den tekniska informationen som återfinns i 
dokumentationen av Carpineti, et al. [7]. Informationen som presenteras här ligger 
till viss del som grund för planeringen av arbetsprocessen som presenteras i kapitel 6. 
 
Vid utveckling av systemet använde Carpineti, et al. [7] programmeringsspråket 
Python 2.7 [76] med de externa biblioteken Scikit-learn [77] och Pandas [78]. 
 
Scikit-learn är ett maskininlärningsbibliotek för Python som förenklar utvecklingen 
av program som använder maskininlärning [77]. Carpineti, et al. använde färdiga 
klassificeringsalgoritmer inkluderade i Scikit-learn: neurala nätverk, besultsträd, 
random forest och stödvektormaskiner. För mer information om 
klassificeringsalgoritmer, se 2.2-2.7. 
 
Pandas [78] är ett biliotek till Python som innehåller färdiga datastrukturer och 
verktyg för dataanalys. Pandas används av Carpineti, et al. för att organisera, 
paketera och modifiera data [75]. 
 
Källkoden som är framtagen av Carpineti, et al. och publicerad av Lomonaco [75] 
finns tillgänglig under MIT-licens [79] för öppen källkod. Tillåten användning av 
källkoden inkluderar användning för kommersiellt bruk, modifiering, distribuering 
och användning för privat bruk. Licensen inkluderar inte garanti eller ansvar för 
användande [80]. 
 
SensorCollector [59] är namnet på den mobilapplikation som användes av 
Carpineti, et al. för att samla sensordata från smartphones. Applikationen registrerar 
varje gång en sensor uppdaterar sitt värde med 20Hz maximal frekvens. För att 
använda applikationen måste användaren skriva in namn och vilket transportmedel 
som används. Datan sparas på telefonen i filformatet Comma-separated values 
(CSV) [81], vilket är ett filformat som används för att spara data organiserat i 
tabellform. Csv-filer kan öppnas, sparas och redigeras med Pandas [82]. 
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6 Experimentplanering 

I det här kapitlet presenteras experimentplaneringen för systemet från Carpineti, et 
al [7]. I 6.1 presenteras hur systemet ska implementeras och valideras. I 6.2 beskrivs 
planeringen av de tester som ska utföras på systemet och i 6.3 beskrivs vilken 
experimentuppställning som kommer att användas. 

 Implementation och validering av systemet 

 
Implementationen och valideringen av systemet består av stegen implementation av 
programvara och validering av programvara, som förklaras nedanför. 
 
Implementation av programvara innefattar både att återskapa/installera 
systemet samt att genomföra eventuella modifikationer av programvaran.  
 
Då inte alla tester i den här studien är identiska med de tester som utfördes av 
Carpineti, et al kan systemet behöva modifieras. Eventuella modifikationer ska inte 
påverka systemets precision vid avgörande av transportmedel och behöver därmed 
kontrolleras. Modifieringsprocessen sker enligt 4 delsteg, validera programvara, 
designa modifikation, validera programvara efter modifikation och validera 
modifikation, se figur 8. 
 
 

 
Figur 8. Illustrerar modifikationsflödet av systemet. 

 
I delmomentet validera programvara kontrolleras systemets prestanda och 
funktionalitet utan modifikation av koden.  
 
Vid designa modifikation undersöks nödvändiga förändringar av mjukvaran och hur 
de ska implementeras i det befintliga systemet. Inga ändringar kommer att utföras 
som påverkar systemets metod eller förmåga för att avgöra transportmedel. När 
designen av modifikationen är färdig implementeras förändringarna.  
 
Validera programvara efter modifikation innebär att programvarans ursprungliga 
funktionalitet och prestanda valideras. Om valideringen misslyckas genomförs 
designa modifikation igen. Om validera programvara efter modifikation lyckas, 
genomförs validera modifikation. 
 
Validera modifikation innebär att modifikationens funktionalitet valideras. Om 
valideringen lyckas, anses modifikationen vara färdig. Om valideringen misslyckas, 
genomförs designa modifikation igen. 
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Validering av programvara sker genom black box testing [83] och white box 
testing [83], se figur 9.  
 

 
Figur 9. Illustrerar black box testing och white box testing. 

 
 
Vid black box testing har testaren tillgång till en mjukvara där testaren enbart kan se 
datan som skickas in till programmet och datan som returneras av programmet. 
Testaren har inte tillgång till koden och kan därför inte se hur programmet fungerar 
internt [83]. White box testing är när testaren har tillgång till koden och kan se hur 
den fungerar. Testaren kan se datan som skickas in till programmet och undersöker 
om datan som kommer ut stämmer överens med förväntat resultat. Till skillnad från 
black box testing, testas vid white box testing oftast mindre delar av programmet 
istället för att testa hela programmet [83].  
 
Black box testning används på systemet utvecklat av Carpineti, et al [7] och white box 
testning används på eventuella modifikationer av systemet.  
 

 Tester av systemet 

 
Systemets klassificeringsprestanda utvärderas genom 4 olika tester: 
 
Italiensk träningsdata, italiensk testdata:  Systemet både tränas och testas på 
sensordatan publicerad av Carpineti, et al. Testet genomförs för att validera systemet 
och används som referens för de andra testerna. 
 
Italiensk träningsdata, svensk testdata:  Systemet tränas med sensordatan 
publierad av Carpineti, et al. och testas med datan insamlad i Sverige. Testet 
genomförs för att undersöka om systemet klarar att klassificera transportmedel i ett 
annat geografiskt område än det tränats på. 
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Svensk träningsdata, svensk testdata: Systemet både tränas och testas på 
sensordatan insamlad i Sverige. Testet genomförs för att undersöka om datan 
insamlad i Sverige kan användas för att avgöra transportmedel. Systemets förmåga 
att klassificera transportmedel bör vara likvärdig med resultatet från test 1.   
 
Svensk träningsdata, italiensk testdata: Systemet tränas på sensordatan 
insamlad i Sverige och testas på datan publicerad av Carpineti, et al. Används som 
komplement till testet italiensk träningsdata, svensk testdata för att dra slutsatser 
om eventuella skillnader i klassificeringsförmåga då systemets tränings- och testdata 
är samlade i skilda geografiska områden. 
 
Samtliga tester genomförs med klassificeringsmetoderna beslutsträd, random forest, 
neurala nätverk och stödvektormaskin. Resultatet presenteras både som prestanda 
för enskilda transportmedel och genomsnittlig klassificeringsprestanda. Resultatet 
från testerna används för att jämföra prestanda vid användning av data från de olika 
geografiska områdena. 
 
Klassificering av enskilda transportmedel innebär att resultatet för klassificering av 
varje transportmedel presenteras separat. Detta test genomförs för att undersöka om 
vissa transportmedelstyper är svårare att klassificera än andra. 
 
Genomsnittlig klassificeringsprestanda innebär att en total klassificeringsprestanda 
beräknas genom att addera andelen korrekta klassificeringar för varje 
transportmedel, uttryckt i procent och sedan dividera med antal transportmedel. 
Syftet med testet är att ge en rättvis genomsnittlig prestanda för systemet. 
 

 Experimentuppställning 

 
I det här stycket presenteras den mjukvara och hårdvara som används för att utföra 
tester av systemet och insamling av data.  
 
Testbädd 
 
Systemet implementeras och testas på en stationär dator med en Intel Core i7-8700K 
[84] -processor med en klockfrekvens fixerad vid 3.7GHz. Datorn har 16GB DDR4 
SDRAM [85] internminne och ett grafikkort Asus STRIX Geforce GTX 1070 [86] med 
8GB minne. Operativsystemet som används vid mätningarna och implementationen 
är Windows 10 pro 64bit [87].  
 
Vid implementationen används programmeringsspråket Python 2.7 [76], samma som 
användes i arbetet av Carpineti, et al. [7]. JetBrains PyCharm 2019.01.01 [88] 
används som utvecklingsmiljö för implementationen. De externa biblioteken Scikit-
learn version 0.20.3 [77] och pandas version 0.24.2 [78] används då de innehåller 
de funktioner som används i koden publicerad av Lomonaco [75].  
 
Insamlingsverktyg 
 
Datan samlas in med 5 smartphones, Samsung Galaxy S5 [89], Samsung Galaxy S8 
[90], Huawei P20 pro [91] och 2 stycken Lenovo P2 [92]. Applikationen 
SensorCollector [59] utvecklad av Carpineti, et al. används på samtliga enheter. 
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Systemens specifikationer presenteras nedan där endast sensorer som används i 
projektet finns listade. 
 
Samsung Galaxy S5 [93] har en 2.5GHz quad-core processor och 2GB internminne. 
Smartphonen har sensorerna accelerometer [8], gyroskop [9], magnetometer [67] 
och mikrofon [94]. Smartphonen använder operativsystemet Andorid [26] version 
5.0 lollipop [95].  
 
Samsung Galaxy s8 [96] har en 2.3GHz + 1.7 GHz octa-core processor och 4GB 
internminne. Smartphonen har sensorerna accelerometer, gyroskop, magnometer 
och mikrofon. Operativsystemet som smartphonen använder är Android version 9.0 
pie [97]. 
 
Huawei p20 pro [98] har en 2,36GHz + 1,8GHz octa-core processor och ett 
internminne på 6GB. Smartphonen har sensorerna gyroskop, accelerometer, 
magnetometer och mikrofon. Smartphonen använder operativsystemet Android 
version 9.0 pie. 
 
Lenovo p2 [99] har en 2.0Ghz octa-core processor och ett internminne på med ett 
internminne på 4GB. Smartphonen har sensorerna gyroskop, accelerometer, 
magnetometer och mikrofon. Operativsystemet som smartphonen använder är 
Android version 7.0 nougat [100].  
 
För mer information om gyroskop, accelerometer och Android, se Appendix A. 
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7 Implementation och validering av systemet 

I det här kapitlet presenteras validering och modifiering av systemet utvecklat av 
Carpineti, et al [7]. I 7.1 presenteras författarnas analys av systemet genom 
granskning av källkoden. Stycke 7.2 beskriver installationen och valideringen av 
systemet. I 7.3 presenteras författarnas modifieringar av systemet. Processen för att 
validera modifikationerna presenteras i 7.4. 
 
I kapitlet används datans geografiska tillhörighet för att särskilja datan publicerad av 
Carpineti, et al. från datan som samlats in i det här projektet. I det här projektet har 
data samlats in i Sverige och datan publicerad av Carpineti, et al. är insamlad i 
Italien. 
 

 Beskrivning av systemet 

 
I det här stycket presenteras författarnas beskrivning av systemet som valts att 
användas. I 7.1.1 presenteras den mappstruktur som används av systemet. För mer 
information om systemet och arbetet utfört av Capineti, et al. se 4.1.   
 
Systemet som studeras är skrivet i programmeringsspråket Python 2.7 med de 
externa biblioteken Scikit-learn och pandas, se 5.1.1. Systemet består av 3 delar, 
programmen: Download_dataset.py, TMDataset.py och TMDetection.csv. Här 
nedan presenteras en summering av de 3 programmens funktion och relation till 
varandra, se figur 10. 
 

 
Figur 10. Illustrerar författarnas tolkning av systemet skapat av Carpineti, et al. [7]. 
  
Download_dataset.py är ett program som laddar ner sensordatan publicerat av 
Carpineti, et al. och skapar två mappar på datorn som exekverar programmet. 
Mapparna som skapas är TransportationData och _RawDataOriginal. Mappen 
_RawDataOriginal skapas inuti TransportationData och innehåller den nedladdade 
sensordatan, sparad i csv-format, se 5.1.1.  
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Util.py innehåller globala funktioner som används av TMDataset.py 0ch 
TMDetection.py för att tolka och modifiera data. Bland funktionerna återfinns 
funktionen fill_nan_with_mean_training() som används för att kompensera för 
saknad sensordata. Om data för en sensor vid någon tidpunkt saknas, ersätts det 
saknade värdet med träningsdatans medelvärde för den sensorn. Systemet lär sig 
hantera saknade sensorvärden och klassificering kan utföras med minskad påverkan 
av den saknade sensorn. 
 
Const.py innehåller konstanta, globala värden som kan användas av systemet. 
Dessa inkluderar filnamn, filsökvägar och parametrar. I Const.py återfinns 
parametrarna TRAINING_PERC och TEST_PERC som anger hur stor andel av datan 
som ska användas till att träna, respektive testa systemet. Andelarna anges som 
decimaltal mellan 0.0-1.0, summan av de båda måste vara 1.0. I Conts.py listas även 
de sensorer som ska exkluderas från datasetet. 
 
TMDataset.py används för att konvertera datan insamlad via applikationen 
SensorCollector [59], till ett format som kan användas och hämtas av 
TMDetection.py. TMDataset.py använder filen Const.py för att hämta referenser till 
sensordatans filsökväg på datorn.  TMDataset.py behandlar data i 4 delsteg med 
metoderna clean_files(), transform_raw_data(), create_dataset() och 
create_balanced_dataset(), se figur 11. 
 

 
Figur 11. Illustrerar arbetsflödet i TMDatset.py. 

 
Metoden clean_files() går igenom den insamlade datan och kontrollerar att den 
inte är defekt. Om en fil innehåller icke-numeriska värden eller är tom, raderas filen. 
Information om vilka filer som raderats skrivs till filen cleanlog.log.  
 
Efter att eventuell defekt data raderats av clean_files(), anropas funktionen 
transform_raw_data() som modifierar datan för att bli oberoende av telefonens 
orientering. Beräkningsmetoden som används är accelerationssyntetisering, vilken 
presenterades i stycke 2.9. Vid accelerationssyntetisering beräknas längden av 
accelerationsvektorn för att få ett numeriskt accelerationsvärde, magnitud. 
 
Metoden create_dataset() tar bort de sensorer som ska exkluderas och omvandlar 
sensordatan till 5 sekunder långa tidsfönster. Varje tidsfönster innehåller maxvärdet, 
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minimivärdet, medelvärdet och standardavvikelsen för varje sensor inom 
tidsintervallet. När datan omvandlats, skapas en ny fil, dataset.csv där datan sparas. 
 
Metoden create_balanced_dataset() skapar ett balanserat dataset, vilket betyder 
att metoden skapar ett nytt dataset som innehåller lika stor datamängd från samtliga 
transportmedel. Det innebär att det transportmedel som representeras av minst 
datamängd kommer att begränsa hur mycket data som används från övriga 
transportmedelstyper. När datan balanserats, sparas den till filen 
dataset_balanced.csv. Från datan sparad i dataset_balanced.csv skapas därefter två 
filer training_balanced.csv och test_balanced.csv, se figur 12. 
 

 
Figur 12. Illustrerar innehållet av mappen _Dataset. 

 
test_balanced och training_balanced skapas av oberoende data från filen 
dataset_balanced. Procentuella fördelningen av data mellan filerna bestäms av 
TRAINING_PERC och TEST_PERC som återfinns i filen Const.py. 
 
TMDetection.py genomför träning och testning av systemet. Datan i filen 
training_balanced.csv används som systemets träningsdata och test_balanced.csv 
används som testdata. Om mätdata saknas för någon sensor inom ett tidsintervall, 
kallas funktionen fill_nan_with_mean_training i Util.py. Den saknade datan ersätts 
med medelvärdet av träningsdatan. TMDetection.py använder 
klassificeringsmetoderna beslutsträd, random forest, stödvektormaskiner och 
neurala nätverk vid träning och testning av systemet. Prestanda presenteras enskilt 
för varje klassificeringsmetod. 

7.1.1 Mappstruktur 

 
Systemet skapar en mappstruktur på den dator där koden exekveras. 
Mappstrukturen är viktig då systemet inte fungerar utan den. I 7.3 kommer 
mappstrukturen att modifieras och därför förklaras den ursprungliga 
mappstrukturen här. Mappsystemet består av mappen TransportationData som 
innehåller mapparna RawDataOriginal, RawDataTransform, RawDataFeatures, 
RawDataHeaders, RawDataCorrect och Dataset, se figur 13.  
 

 
Figur 13. Illustrerar mappstrukturen som skapas av systemet utvecklat av Carpineti, 

et al. [7]. 
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Mappen RawDataOriginal innehåller alla sensorfiler som konverteras till test- och 
träningsdata av TMDataset. TMDataset skapar mapparna RawDataTransform, 
RawDataFeatures, RawDataHeaders, RawDataCorrect och Dataset. 
RawDataTransform innehåller en modifierad version av sensorfilerna där datan har 
modifierats för att bli beroende av smartphonens orientering.  
 
Mapparna RawDataFeatures, RawDataHeaders och RawDataCorrect används av 
TMDataset för att lagra filer som koden använder för att beräkna filerna i Dataset. 
Dataset innehåller filerna dataset, dataset_balanced, training_balanced, 
test_balanced, som presenterades i 7.1 

 Validering av systemet 

 
I det här stycket presenteras hur systemet utvecklat av Carpineti, et al.  -installerades 
och hur implementationen validerades.  
 
Källkoden för systemet laddades ner och öppnades med PyCharm. Scikit-learn och 
Pandas laddades ner och installerades via PyCharm. När systemet var nedladdat 
utfördes black box testning för att validera att programmet installerats korrekt, se 6.1 
för förklaring av black box testning. Testet utfördes i följande ordning: 
 

• Exekvera Download_dataset.py 

• Exekvera TMDataset.py 

• Exekvera TMDetection.py 
 
Italienska datan laddades ner av Download_dataset.py och mapparna 
TransportationData och RawDataOriginal skapades, se 7.1. TMDataset.py 
transformerade sensordatan som förväntat, se 7.1. TMDetection.py lyckades träna 
och testa programmets maskininlärningsmetoder med 3 olika grupper av sensorer, se 
4.1. Samtliga maskininlärningsmetoder kördes 20 gånger där den högsta precisionen 
för beslutsträd, random forest, stödvektormaskin och neuralt nätverk presenteras i 
tabell 1. 
 
Tabell 1. Illustrerar testbäddens precision och precisionen som Carpineti [7] noterat 

i deras rapport, resultaten är avrundat till heltal. 

Maskininlärningsmetod Testbädd Carpineti, et al 

Beslutsträd 86% 86% 

Random Forest 93% 93% 

Stödvektormaskin 91% 90% 

Neuralt nätverk 91% 91% 

 
 
Den högsta uppmätta precisionen för beslutsträd, random forest och neurala 
nätverk överensstämmer väl med resultatet presenterat av Carpineti, et al. se 4.1. Då 
valet av träningsdata sker slumpmässigt kan man förvänta sig att resultaten kan 
variera något mellan körningarna. Precisionen för stödvektormaskin var 1% högre än 
det som presenterades av Carpineti, el al. Valideringen av systemet anses lyckad då 
analysen av koden stämmer överens med dokumentationen av Carpineti, et al. och 
samtliga maskininlärningsmetoder presterar som förväntat. 
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 Modifikation av systemet 

 
Ett av problemen som undersöks i det här projektet är att testa hur det utvalda 
systemet presterar då test- och träningsdata är samlade i olika geografiska områden. 
Systemet hade i sin ursprungliga form inte stöd för att hantera separata dataset. På 
grund av kodens struktur räckte inte extra filsökvägar för att använda ytterligare 
datamängder. Ett flertal av filerna och funktionerna i systemet behövde därmed 
modifieras. I det här stycket beskrivs de modifikationer som genomfördes för att 
utföra de tester som presenterades i 6.2. 
 
För att kunna träna ett system med data från Italien och testa systemet med data från 
Sverige användes två mappstrukturer av formen som presenterades i 7.1.1, se figur 
14.  
 

 
Figur 14. Illustrerar systemets mappstruktur efter modifikation. 

 
Mappstrukturen presenterad som Mappstruktur Italien innehåller datan publicerad 
av Carpineti, et al. och skapades genom att köra Download_dataset.py och 
TMDataset.py utan modifikation, se 7.2.  
 
För att skapa Mappstruktur Sverige, skapades mapparna TransportationDataSwe 
och RawDataOriginal manuellt och sensordatan samlad i Sverige kopierades till 
RawDataOriginal. Genom att manuellt skapa mapparna och kopiera sensordata 
behövde download_dataset.py inte köras eller modifieras. 
 
För att utöka systemet till att hantera två mappstrukturer och utföra de tester som 
planerats i 6.2, modifierades filerna Const.py, TMDataset.py, TMDataset.py och 
Util.py. Systemets struktur före och efter modifikation illustreras i figur 15. 
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Figur 15. Illustrerar hur författarna har modifierat strukturen av systemet från 

Carpineti [7], et al för att systemet ska kunna tränas och testas från olika 
mappstrukturer. 

 
Const.py modifierades med separata sökvägar för mappstrukturen med svensk data 
och mappstrukturen med italiensk data. Två nya konstanter TRAINING_PERC_SWE 
och TEST_PERC_SWE infördes med värdena 0.0 och 1.0. Konstanterna används likt 
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TRAINING_PERC och TEST_PERC som beskrevs i 7.1, vilket innebär att all svensk 
data används som testdata. För att garantera att systemet endast använder de 
sensorer som finns representerade i datan publicerad av Carpineti et al, modifierades 
Const.py till att exkludera de sensorer som inte ska användas. 

 
Util.py modifierades så att metoden fill_nan_with_mean_training() även hanterar 
den svenska testdatan. Saknade sensorvärden ersätts med sensorns medelvärde ur 
träningsdatan. 
 
Util.py modifierades även genom att metoden print_confusion_matrix() skapades. 
Metoden print_confusion_matrix() skriver ut en matris där systemets  genomförda 
klassificeringar för varje transportmedel presenteras radvis, uttryckt i procentuell 
fördelning mellan klassificeringarna. Metoden används för att se hur väl systemet 
presterar för varje transportmedel. 

 
TMDataset modifierades för att hantera mappstrukturerna som illustreras i figur 
14. Metoderna för att returnera test- och träningsdata, get_train(), get_test() och 
get_dataset(), modifierades för att ta emot en variabel requestSweData som 
argument. Om requestSweData har värdet True, returneras det svenska datasetet, 
annars returneras italienska datasetet. TMDataset hämtar filsökvägarna till det 
svenska datasetet från Const.py. 
 
TMDetection innehåller metoden _get_sets_for_classification() som hämtar 
träningsdatan och testdatan genom att anropa metoderna get_train(), get_test() och 
get_dataset() från TMDataset. Koden modifierades genom att skapa en ny metod 
_get_set_for_classification_swe() med samma funktionalitet som 
_get_sets_for_classification() men med skillnaden att data hämtas ur det svenska 
datasetet.  
 
Klassificeringsmetoderna decision_tree(), random_forest(), neural_network(), 
support_vector_machine() i TMDetection modifierades så att de använder både 
_get_sets_for_classification() och _get_sets_for_classification_swe(). 
Klassificeringsmetoderna har efter modifikationen tillgång till både den italienska 
och Svenska datan. Efter modifikationen tränas samtliga klassificeringsmetoder med 
den italienska träningsdatan och testas därefter med den svenska och italienska 
testdatan. Varje klassificeringsmetod anropar därefter print_confusion_matrix() 
från Util.py, en gång för det italienska testsetet och en gång för det svenska testsetet. 
 

 Validering av modifikation 

 
I 7.3 beskrevs de modifikationer som genomfördes för att systemet ska kunna tränas 
med data från Italien och testas med data från Sverige. För att säkerställa att 
systemet fungerar som förväntat även efter modifikationerna, måste systemet 
valideras. Systemet validerades enligt beskrivningen i 6.1. Första steget i 
valideringsprocessen innebär att systemets ursprungliga funktionalitet valideras med 
den italienska datan. När ursprungliga funktionaliteten har validerats, valideras 
modifikationen som införts. 
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Validering av ursprungsfunktionalitet 
 
I 7.2 beskrivs ett black box test som utfördes för att validera att programmet har 
blivit korrekt implementerat. Samma test utfördes på systemet igen där systemet 
tränades och testades med den Italienska datan. Systemet hade samma prestanda 
som presenterades i 7.2. 
 
Validering av modifikationer 
 
När ursprungsfunktionaliteten validerats, validerades modifikationen. Detta gjordes 
genom white box testning som presenterades i 6.1. Följande tester genomfördes: 
 

• Validering av modifieringar i Const.py 

• Validering av modifieringar i Util.py 

• Validering av modifieringar i TMDataset.py 

• Validering av modifieringar i TMDetection.py 
 
Validering av Const.py skedde genom granskning av koden. Då ändringarna inte 
innefattar någon funktionalitet granskades och kontrollerades endast filsökvägarna 
och konstanternas värden. 
 
Util.py validerades genom att validera funktionerna 
fill_nan_with_mean_training() och print_confusion_matrix(). För att validera 
fill_nan_with_mean_training() testades koden och resultatet jämfördes med 
resultatet av en omodifierad variant av funktionen. Testet ansågs lyckat om värdet 
som användes för att fylla saknade sensorvärden var samma som vid användning av 
den omodifierade varianten av funktionen.  
 
För att validera print_confusion_matrix() jämfördes systemets testresultat mot de 
korrekta svaren i testdatan. Om print_confusion_matrix() skrev ut en matris där 
klassificeringarna av varje transportmedel fanns korrekt fördelat i procent  ansågs 
funktionen validerad. 
 
När valideringen av fill_nan_with_mean_training() och print_confusion_matrix() 
lyckats, ansågs Util.py vara validerad. 
 
För att validera TMDataset.py validerades programmets modifierade metoder. De 
modifierade metoderna var get_dataset(), get_train() och get_test() med den 
tillagda parametern requestSweData. Två tester gjordes för att validera TMDataset. 
Det första testet var att anropa metoderna då parametern requestSweData tilldelades 
värdet False. Om get_dataset() returnerade det italienska datasetet, get_train() 
returnerade den italienska träningsdatan och get_test() returnerade den italienska 
testdatan, ansågs testet lyckat.   
 
Det andra testet genomfördes på samma sätt men med skillnaden att 
requestSweData tilldelats värdet True. Om get_dataset() returnerade det svenska 
datasetet, get_train() returnerade den svenska träningsdatan och get_test() 
returnerade den svenska testdatan, ansågs testet lyckat. 
 
När båda testerna lyckats ansågs TMDataset.py vara korrekt implementerad och 
validerad. 
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För att validera TMDetection.py kontrollerades att alla modifikationer till 
programmet presterade som förväntat. Metoderna som validerades var 
_get_sets_for_classification_swe(), decision_tree(), random_forest(), 
neural_network() och support_vector_machine(). 
 
Metoderna validerades genom white box testing där koden analyserades och 
resultatet inspekterades visuellt. Valideringen bestod av 3 tester:  
 
Test 1 kontrollerade att _get_sets_for_classification_swe() returnerade data med 
samma struktur som _get_sets_for_classification(). För att kontrollera att data 
returnerades korrekt av metoden, ersattes datan i Mappstruktur Sverige med datan 
från Mappstruktur Italien. Om _get_sets_for_classification_swe() och 
_get_sets_for_classification() returnerade identisk data, ansågs test 1 lyckat. 
 
Test 2 genomfördes precis som test 1 med italiensk data i Mappstruktur Sverige. 
Testet kontrollerade att klassificeringsmetoderna decision_tree(), random_forest(), 
neural_network(), support_vector_machine() använde den testdata som 
returnerades av _get_sets_for_classification_swe() korrekt. Samtliga 
klassificeringsmetoder tränades med den italienska datan och testades sedan med 
testdatan från _get_sets_for_classification_swe() och 
_get_sets_for_classification(). Om resultatet var identiskt för de båda testseten 
ansågs testet lyckat. 
 
Test 3 kompletterade test 1 genom att kontrollera att filsökvägen till Mappstruktur 
Sverige användes korrekt i metoden _get_sets_for_classification_swe(). 
Mappstruktur Sverige innehöll den svenska datan när testet genomfördes. Då 
metoden returnerade träningsdata och testdata från det svenska dataset ansågs testet 
lyckat. 
 
När test 1, 2 och 3 lyckats ansågs _get_sets_for_classification_swe() vara korrekt 
implementerad och validerad.  
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8 Datainsamling och tester 

I det här kapitlet presenteras genomförandet av datainsamlingen och de tester som 
genomfördes på systemet. I 8.1 presenteras hur data samlades in och vilka 
instruktioner som användes vid datainsamling. I 8.2 presenteras hur testerna av 
systemet utfördes och vilken data som användes. 

 Insamling av sensordata 

 
I det här stycket presenteras genomförandet av datainsamling samt de instruktioner 
som användes av användarna. Instruktionerna presenterade här är en precisering av 
de övergripande instruktioner som finns presenterade i 3.5. 
 
Data samlades in av 3 deltagare genom användning av applikationen SensorCollector 
som presenterades i 5.1.1. Insamlingsverktyg vid datainsamling var 5 smartphones 
som finns beskrivna i stycke 6.3.  
2 deltagare samlade in data för samtliga transportmedel, den tredje deltagaren 
samlade endast in sensordata för transportmedlet bil. Data samlades in i följande 
svenska städer: Stockholm, Uddevalla, Lidköping, Götene, Skara och Skövde. 
 
SensorCollector kräver att användaren anger namn och vilket transportmedel som 
används innan mätningen kan påbörjas. För att data insamlad av de 3 användarna 
utan modifikation ska kunna användas av systemet, användes riktlinjer som 
presenteras nedan. 
 

• Vid insamling av transportmedlet gång ska Walking skrivas in som 
transportmedel. Insamling av data startas när personen börjar gå och avslutas 
när personen byter transportmedel eller står stilla. 

 

• Vid insamling av transportmedlet stilla ska Still skrivas in som 
transportmedel. Samlingen startas när personen står eller sitter stilla och 
avslutas när personen ska transportera sig. 

 

• Vid insamling av transportmedlet tåg ska Train skrivas in som 
transportmedel. Insamling av data startas när personen går på tåget och 
avslutas när personen går av tåget. 

 

• Vid insamling av transportmedlet bil ska Car skrivas in som transportmedel. 
Insamling av data startas när bilen börjar åka och avslutas när 
slutdestinationen nåtts eller om motorn på bilen stängs av. 

 

• Vid insamling av transportmedlet buss ska Bus anges som transportmedel. 
Datainsamling ska startas när användaren går på bussen och avslutas när 
användaren går av bussen. 

 
Användarna instruerades att förvara telefonen som de brukar förvara sin telefon när 
de transporterar sig, utan vidare restriktion. Instruktionerna motsvarar de 
instruktioner som användes av Carpineti, et al. med förtydligande om att insamling 
ska avbrytas när användaren byter transportmedel. Resultatet av datainsamlingen 
presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Presenterar mängden sensordata insamlad i Sverige, angiven i antal 

megabyte. 

Buss Bil Stilla Tåg Gång Totalt 

27,1 28,1 29,5 19,0 42,9 146,6 

 
Insamling av sensordata vid transportmedlet buss samlades in i stadsmiljö, 
landsvägar mellan städer samt motorväg. Bussarna var av varierande storlek, från 
mindre stadsbussar, ledbussar, till större tvåvåningsbussar. 
 
Sensordata vid transportmedlet bil samlades in vid användning av små till 
medelstora personbilar. Sensordata samlades in vid körning i stadsmiljö, motorvägar 
samt större och mindre landsvägar. 
 
Sensordata då användaren var stilla samlades in vid stillastående eller stillasittande 
aktiviteter. Stilla inkluderar även datainsamling då användaren lagt ifrån sig 
telefonen vid aktiviteten, exempelvis på ett bord. Insamling av data skedde både 
inomhus och utomhus. 
 
Insamling av sensordata vid transportmedlet tåg inkluderar både lokalbana och 
höghastighetståg mellan städer.  
 
Sensordata vid gång samlades in vid varierande promenader. Promenaderna som 
finns representerade inkluderar korta och långa promenader med varierande tempo. 
Sensordata samlades i stadsmiljö, skog, villaområden och glesbygd. 
 
Totalt samlades 146,6 megabyte sensordata från samtliga transportmedel. 
 
Sensordatan förbereddes genom att köra den modifierade versionen av programmet 
TMDataset.py som beskrevs i 7.3. Som presenterades i 7.1, begränsas datasetet av det 
transportmedel som representeras av minst data. Då tåg är det transportmedel som 
representeras av minst mängd data begränsas datasetet av transportmedlet. 
Datasetet genererat av den svenska sensordatan resulterade i 14546 stycken, 5 
sekunder långa tidsfönster, motsvarande 20,2 timmar data. Omvandling av 
sensordata till tidsfönster förklaras i 7.1. Efter omvandling representeras det svenska 
datasetet av 12,76 megabyte data. 
 

 Tester av systemet 

 
I det här stycket presenteras testerna som utfördes på det modifierade systemet. 
Testerna genomfördes med 4 olika fördelningar av data. 
 
Italiensk träningsdata, italiensk testdata: Det italienska datasetet delades upp 
där 80% av datan, 4,20 megabyte användes som träningsdata och 20%, 1,05 
megabyte användes som testdata. Testet utfördes för att validera systemet, resultatet 
används även som referens vid jämförelse av de andra testerna. 
 
Italiensk träningsdata, svensk testdata: Samma tränade system som användes 
i testet italiensk träningsdata, italiensk testdata användes för att testa systemets 
prestanda vid användning av sensordata insamlad i Sverige. Testsetet skapades 
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genom att använda 100%, 12,76 megabyte av det svenska datasetet. Testet utförs för 
att undersöka om systemet är applicerbart i ett annat geografiskt område än det 
tränats på. 
 
Svensk träningsdata, svensk testdata: Det svenska datasetet delades upp där 
80% av datan, 10,2 megabyte användes som träningsdata och 20%, 2,55 megabyte 
användes som testdata. Testet genomförs för att undersöka om datan insamlad i 
Sverige kan användas för att klassificera transportmedel.  
 
Svensk träningsdata, italiensk testdata: Testet använder samma tränade 
system som vid testet svensk träningsdata, svensk testdata. 100% av det italienska 
datasetet, 5,26 megabyte användes som testdata. Testet utförs som ett komplement 
till testet italiensk träningsdata, svensk testdata. Det kombinerade resultatet från 
testerna kan användas för att hitta orsaker till eventuella skillnader i 
klassificeringsförmåga då systemets tränings- och testdata är samlade i skilda 
geografiska områden. 
 
Samtliga tester genomfördes genom att köra programmet TMDetection.py 10 
iterationer med klassificeringsmetoderna beslutsträd, random forest, neurala 
nätverk och stödvektormaskin. För varje klassificeringsmetod och iteration tränas 
och testas systemet 3 gånger, en gång för varje grupp av sensorer. Indelningen av 
sensorgrupper (grupp 1-3) utfördes på samma sätt som vid testerna av Carpineti, et 
al. se 4.1.  
 
För varje sensorgrupp och klassificeringsmetod redovisas iterationen med högst 
genomsnittlig klassificeringsprestanda. Efter träning kommer systemet alltid att ge 
samma svar vid en särskild input. Systemet med högst precision redovisas då det 
konsekvent kommer att prestera bäst på testdatan. Genomsnittlig 

klassificeringsprestanda beräknas enligt formeln 𝑔𝑝 =
𝑝𝐵𝑖𝑙+𝑝𝐵𝑢𝑠𝑠+𝑝𝑇å𝑔+𝑝𝐺å𝑛𝑔+𝑝𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎

5
 , 

där gp är den genomsnittliga prestandan och pBil, pBuss, pTåg, pGång, pStilla är 
procent korrekta klassificeringar av respektive transportmedel, 0 ≤
𝑝𝐵𝑖𝑙, 𝑝𝐵𝑢𝑠𝑠, 𝑝𝑇å𝑔, 𝑝𝐺å𝑛𝑔, 𝑝𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 ≤  100. 
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9 Resultat  

I det här kapitlet presenteras resultatet från testerna som beskrevs i 8.2. I 9.1 
presenteras resultatet från testerna då systemet tränades med det italienska 
datasetet. I 9.2 presenteras resultatet från testerna då systemet tränades med data 
samlad i Sverige. För varje test tränades och testades systemet på 3 olika grupper av 
sensorer, grupp 1, 2 och 3. Indelningen av sensorer är densamma som användes av 
Caprineti, et al. och förklarades i 4.1. 
 
Grupp 1: accelerometer, gyroskop och ljudsensor. 
Grupp 2: Alla sensorer i grupp 1, orientering av smartphonen, linjär acceleration, 
rotationsvektor, game rotation vector och okalibrerat gyroskop. 
Grupp 3: Alla sensorer i grupp 2 och sensorn speed. 
 
I 9.1 och 9.2 presenteras den genomsnittliga klassificeringsprestandan för samtliga 
klassificeringsmetoder som testades. Resultatet vid klassificering av varje 
transportmedel redovisas i det här kapitlet enbart vid metoden random forest. 
Random forest valdes ut då mätningarna visar att den har bäst genomsnittlig 
prestanda oavsett träningsdata och sensorgrupp. Resultaten för 
klassificeringsmetoderna beslutsträd, stödvektormaskin och neuralt nätverk 
redovisas i Appendix B. 

 Tränat med italiensk träningsdata  

 
Nedan presenteras resultatet från testerna där systemet har tränats med den 
italienska datan. I figur 16 presenteras den genomsnittliga klassificeringsprestandan 
för beslutsträd (BT), random forest (RF), neuralt nätverk (NN) och 
stödvektormaskin (SVM).  
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Figur 16. Illustrerar den genomsnittliga klassificeringsprestandan för varje 

maskininläsningsmetod vid användning av grupp 1, 2 och 3. Systemet har tränats 
med italiensk data och testat med både svensk och italiensk data. 

 
Figur 16 visar en ökning av prestanda vid användning av fler sensorer för alla 
maskininlärningsmetoder när den italienska testdatan användes. Fler sensorer 
resulterade även i högre prestanda när den svenska testdatan användes för alla 
klassificeringsmetoder utom beslutsträd där prestandan minskade vid användning av 
grupp 3.  
 
Användning av den svenska testdatan resulterade i lägre klassificeringsprestanda för 
systemet jämfört med när italiensk testdata användes. Jämfört med när den 
italienska testdatan användes minskade precisionen för grupp 3 med 38 
procentenheter vid beslutsträd, 29 procentenheter vid random forest, 32 
procentenheter vid neuralt nätverk och 38 procentenheter vid stödvektormaskin. 
Högst prestanda uppnåddes vid användning av random forest, grupp 2 och 3 som 
båda resulterade i 64% korrekta klassificeringar. 
 
Random forest presterade bäst av klassificeringsmetoderna oavsett vilken data eller 
grupp som användes. Figur 17 illustrerar klassificeringsresultatet för varje 
transportmedel vid användning av random forest. 
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Figur 17. Illusterar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, stilla, 
tåg, gång vid använding av grupperna 1,2, 3 och klassificeras genom random forest. 
Systemet är tränat med italiensk data och testat med både svensk och italiensk data. 

 
Vid användning av italienska testdatan klassificerade systemet samtliga 
transportmedel med minst 90% precision vid användning av sensorerna i grupp 3. 
Vid användning av färre sensorer minskade klassificeringsprestandan för alla 
transportmedel, undantaget stilla och buss som presterade likvärdigt vid grupp 2 som 
grupp 3.  
 
När svensk testdata användes var klassificeringsprestandan lägre för buss, bil och tåg 
än vid motsvarande test med italiensk testdata. Klassificering av stilla och gång 
uppnådde högre prestanda vid användning av svensk testdata. För bil, stilla, och gång 
uppnåddes högst prestanda vid användning av grupp 3. Buss och tåg uppnådde högre 
prestanda vid användning av grupp 2 än vid grupp 1 och 3. I tabell 3 visas 
fördelningen av klassificeringar för varje transpormedelstyp och sensorgrupp.  
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Tabell 3. Visar fördelningen av klassificering för varje transportmedelstyp och för 
varje grupp för maskininlärningsmetoden random forest där systemet har blivit 

tränat med Italiensk träningdata. 

 
 
Deltabellerna till vänster i tabell 3 presenterar fördelningen av klassificeringar av den 
svenska testdatan, motsvarande fördelning för den italienska testdatan presenteras i 
deltabellerna till höger. Förväntat/korrekt svar vid klassificering visas i första 
kolumnen i varje deltabell och antalet resulterande klassificeringar för varje 
transportmedel presenteras i de efterkommande kolumnerna på samma rad. De 
grönmarkerade cellerna presenterar andelen korrekta klassificeringar av 
transportmedlet. 
 

 Tränat med svensk träningsdata  

 
I det här stycket presenteras resultat från testerna där systemet har blivit tränat med 
svensk träningsdata och testat med både svensk och italiensk testdata. I figur 18 
presenteras den genomsnittliga klassificeringsprestandan av 
maskininlärningsmetoderna beslutsträd (BT), random forest (RF), neuralt nätverk 
(NN) och stödvektormaskin (SVL).   
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Figur 18. Illustrerar den genomsnittliga klassificeringsprestandan för varje 

maskininläsningsmetod vid användning av grupp 1, 2 och 3. Systemet har tränats 
med svensk data och testat med både svensk och italiensk data. 

 
Som visas i figur 18 uppnår testerna med italiensk testdata högst genomsnittlig 
klassificeringsprestanda vid sensorgrupp 1, oavsett maskininlärningsmetod. När den 
svenska testdatan användes uppnåddes istället högst prestanda genom att använda 
grupp 3. 
 
Användning av den italienska testdatan resulterade i lägre klassificeringsprestanda 
för systemet jämfört med när den svenska testdatan användes. När sensorerna i 
grupp 3 användes presterade systemet 48 procentenheter lägre vid metoden 
beslutsträd, 46 procentenheter lägre vid metoden random forest, 51 procentenheter 
lägre vid metoden neuralt nätverk och 52 procentenheter lägre vid 
stödvektormaskiner jämfört med motsvarande tester med svensk träningsdata. 
 
Precis som när systemet tränades på den italienska datan presterade random forest 
bäst av maskininlärningsmetoderna, oavsett vilken data som användes. 
 
I figur 19 presenteras klassificeringsprestandan för de olika transportmedelstyperna 
vid användning av random forest.  
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Figur 19. Illusterar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, stilla, 
tåg, gång vid använding av grupperna 1, 2, 3 och klassificering genom random forest. 

Systemet är tränat med svensk data och testat med både svensk och italiensk data. 
 
När systemet testades på den svenska testdatan uppnåddes högst prestanda genom 
grupp 3 för samtliga transportmedel. När grupp 3 användes klassificerades samtliga 
transportmedel med mer än 92% korrekta utfall. 
 
Vid användning av italienska testdatan varierade prestandan för de olika 
sensorgrupperna. Vid klassificering av buss och bil presterade systemet bäst vid 
använding av grupp 3. Högst klassificeringsprestanda vid stilla, tåg och gång 
uppnåddes med sensorgrupp 1. Fördelningen av klassificeringar för varje 
transportmedel och sensorgrupp visas i tabell 4. 
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Tabell 4. Visar fördelningen av klassificering för varje transportmedelstyp och för 
varje grupp för maskininlärningsmetoden random forest när systemet tränats med 

svensk träningdata. 

 
 
I deltabellerna till vänster visas fördelningen av klassificeringar av den svenska 
testdata, motsvarande fördelning för den italienska testdatan presenteras i 
deltabellerna till höger. Förväntat/korrekt svar vid klassificering visas i första 
kolumnen i varje deltabell och antalet resulterande klassificeringar för varje 
transportmedel presenteras i de efterkommande kolumnerna på samma rad. De 
grönmarkerade cellerna presenterar andelen korrekta klassificeringar av 
transportmedlet. 
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10 Diskussion 

 
I det här kapitlet presenteras en diskussion om resultaten från projektet. I 10.1 
diskuteras olika faktorer som kan påverka insamlingen av testdata. I 10.2-10.3 
diskuteras testresultaten som presenterades i kapitel 9. Stycke 10.4 presenteras övrig 
diskussion. 
 
I det här kapitlet används uttrycket grupper och syftar då till grupperna av sensorer 
som användes vid testerna av Carpineti, et al. se 4.1.  

 Insamling av sensordata 

 
Det finns ett flertal faktorer som skulle kunna påverka sensordatan som samlades in 
under projektet. Det kan uppkomma anomalier i datan som skulle kunna påverka 
klassificeringen. Ett exempel på en anomali som presenterades i en rapport av 
Widhalm, Notsche och Brändle i 4.1 är om en användare går inuti ett tåg. Andra 
anomalier skulle kunna vara när en buss eller ett tåg står stilla på en hållplats vilket 
skulle kunna bidra till data som är svår att klassificera. Även om olika placering av 
mobiltelefonen kan spela en roll för systemets förmåga att klassificera datan anser vi 
att systemet måste kunna hantera sådana skillnader för att vara användarvänligt.  
 
Reglerna som användes under insamlingen av data presenterades i 8.1 och är 
utformade för att stämma överens med instruktionerna som användes av Carpineti, 
et al. En instruktion var att deltagarna skulle placera smartphonen där de brukar 
förvara den under transport. Detta gör att det inte framgår exakt hur telefonerna 
placerades under insamling av data och kan skilja mellan insamling av den svenska 
och den italienska datan.  
  
Datainsamlingen i Italien genomfördes av 13 personer medan den svenska datan 
samlades in av 3 personer. Det skulle kunna resultera i att den italienska datan 
innehåller en större variation av hur smartphonen placerades än vad som finns 
representerat i den Svenska datan. I 7.1 presenterades att systemet använder 
accelerationssyntetisering för att göra sensorer oberoende av smartphonens 
orientering under insamling av data, vilket potentiellt sett skulle kunna reducera 
skillnader beroende på telefonens placering. Den metoden kan dock inte helt 
reducera inverkan av smartphonens placering för datan som samlas in. Om 
användaren förvarar telefonen i en väska, håller den i handen eller förvarar den i 
fickan, skulle det kunna medföra att mobilen utsätts för olika typer av 
vibrationer/acceleration för samma transportmedelstyp. Om datan som tränar 
systemet inte innehåller alla olika typer av placeringar för telefonen skulle det 
potentiellt kunna leda till felklassificeringar.  
 
Bland sensorerna i grupp 2 och 3 används GPS-data. Enligt arbetet av Wang, et al. 
som presenterades i 4.2, kan störningar i GPS-signal påverka systemets 
klassificeringsförmåga negativt. Om telefonerna som användes under insamling av 
data mottog opålitlig GPS-data, skulle det kunna orsaka felaktiga mätvärden. GPS-
beroende sensorvärden som exempelvis hastighet skulle kunna registreras felaktigt 
och orsaka felklassificering. Det är också en risk att störningar GPS-signaler 
förekommer olika ofta i det svenska och italienska datasetet. 
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Infrastrukturen i området där sensordata samlades in kan också vara en källa till 
skillnader i datan. Vägarnas utformning, hastighetsbegränsning och vilket 
vägunderlag som finns i området för datainsamling är exempel på skillnader som 
potentiellt kan påverka sensordatan. Under datainsamlingen upplevde deltagarna att 
olika bussar, bilar och tåg vibrerade olika mycket, vilket potentiellt indikerar att en 
del variationer inom samma transportmedel kan förekomma. 
 

 Test- och träningsdata från samma område 

 
Vid testet italiensk träningsdata, italiensk testdata kunde vi konstatera att 
random forest är den metod som presterar bäst vid klassificering av datan, oavsett 
vilken grupp av sensorer som användes. Bäst resultat uppnåddes vid användning av 
sensorgrupp 3, vilket gav 93% genomsnittlig klassificeringsprestanda. Vi kan med 
hjälp av testresultaten bekräfta systemet fungerar som förväntat och att resultaten 
stämmer väl överens med resultatet publicerade av Carpineti, et al.  
 
Testet svensk träningsdata, svensk testdata resulterade i 97% genomsnittlig 
klassificeringsprestanda vid användning av random forest och sensorerna i grupp 3. 
Resultatet indikerar att vi lyckats samla data som kan användas av systemet. En 
förklaring till att systemet presterar bättre än vid testet italiensk träningsdata, 
italiensk testdata kan vara att datainsamling i Sverige genomfördes med färre 
deltagare. Om färre deltagare resulterade i att den svenska test- och träningsdatan 
generellt sett innehåller färre variationer kan datan potentiellt vara lättare att 
klassificera.  
 
Vid användning av färre sensorer avtog klassificeringsprestandan något men 
systemet presterade förhållandevis väl. Prestandan minskade med 2 procentenheter 
när sensorn speed stängdes av och minskade ytterligare 5 procentenheter när enbart 
accelerometer, gyroskop och ljudsensor användes. Precis som vid testet italiensk 
träningsdata, italiensk testdata indikerar testresultatet att buss, bil och tåg är de 
transportmedel som gynnas mest av användning av fler sensorer. En potentiell 
förklaring kan vara att fordonens accelerations- och vibrationsmönster liknar 
varandra och kan vara svårare att särskilja genom att bara använda accelerometer, 
ljudsensor och gyroskop.  
 

 Test- och träningsdata från olika områden 

 
Testerna där test- och träningsdata samlats i olika geografiska områden resulterade i 
betydligt lägre klassificeringsprestanda än vid användning av testdata från samma 
område som träningsdatan. Systemen presterade betydligt sämre oavsett om de 
tränades på det svenska eller italienska datasetet. 
 
Vid klassificering av buss i testet italiensk träningsdata, svensk testdata, 
klassificerades buss felaktigt som bil 76% av fallen när sensorerna i grupp 3 
användes. Precisionen för klassificering av buss blev bättre när sensorn speed 
uteslöts men buss klassificerades fortfarande oftare som bil än som något annat 
transportmedel. Då felklassificeringen sker konsekvent tyder det på att attribut i den 
svenska datan för bussresor liknar attribut i den italienska träningsdatan för bilresor. 
En anledning till att buss felklassificerades mer i testet som inkluderar sensorn speed 
skulle kunna vara att hastigheterna under bussresorna i Sverige inte finns 
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representerade bland bussresorna i det italienska datasetet. Förmodligen är det inte 
hela sanningen då buss även i stor utsträckning felklassificerades vid användning av 
sensorer i grupp 1 och 2. 
 
Under testet svensk träningsdata, italiensk testdata klassificerade systemet buss 
med högre precision än vid testet italiensk träningsdata, svensk testdata. 
Prestandan var fortfarande betydligt lägre än vid testerna där all data samlats i 
samma land. Under testet svensk träningsdata, italiensk testdata gynnades 
klassificeringsprestandan av att sensorn speed användes. 
 
Som nämndes i 10.1, upplevde deltagarna att olika bussar vibrerade olika mycket. Om 
bussarna som används i Italien skiljer sig från bussarna i Sverige skulle vibrationerna 
kunna vara en bidragande orsak till att systemet inte klarar att klassificera 
transportmedlet. 
 
Vid klassificering av tåg under testet italiensk träningsdata, svensk testdata, 
klassificerades tåg felaktigt som bil i 57% av fallen. Som vid klassificeringen av buss, 
förbättras resultatet när sensorn speed utesluts. Den stora andelen felklassificering 
när speed inkluderas tyder precis som vid klassificering av buss, att den uppmätta 
hastigheten för transportmedlet möjligtvis inte är representerad i det italienska 
datasetet. 
 
Vid testet svensk träningsdata, italiensk testdata klassificerades tåg med låg 
precision då speed inkluderades. Precisionen ökade vid användning av färre sensorer 
och uppgick till 61% när endast accelerometer, gyroskop och ljudsensor användes. 
Värt att notera är att antalet buss- och bilresor som felaktigt klassificerades som tåg 
ökade tillsammans med korrekt klassificerade tågresor. Det är svårt att avgöra om 
systemet faktiskt blir bättre på att klassificera tågresor vid användning av färre 
sensorer eller om klassificeringen blir mer ensidig. 
 
Bil klassificerades korrekt 81% av fallen vid testet italiensk träningsdata, svensk 
testdata när sensorerna i grupp 3 användes. Resultatet kan ifrågasättas då systemets 
klassificering av fordon är ensidig, buss och tåg klassificerades felaktigt som bil 76% 
respektive 57% av fallen.  
Klassificeringsprestandan minskade till 47% när sensorn speed uteslöts, vilket tyder 
på att systemet har svårt att klassificera transportmedlet baserat på de andra 
sensorerna.  
 
Vid användning av sensorerna i grupp 1 misstogs bil för stilla 37% av fallen, vidare 
klassificeras buss felaktigt som bil 49% av fallen vid samma test. Resultatet kan bero 
av skillnader i vibrationer från väglag och fordon. Att bil misstas för stilla skulle 
potentiellt kunna bero på att användaren åker i konstant hastighet och att väglaget är 
jämnt. 
 
Stilla klassificerades korrekt i 98% av fallen under testet italiensk träningsdata, 
svensk testdata med sensorerna i grupp 3.  När systemet testades på den italienska 
testdatan klassificerades stilla korrekt i 93% av fallen. En förklaring till att systemet 
klarade att klassificera svensk testdata för stilla kan vara att datan inte är beroende av 
infrastruktur på samma sätt som vid klassificering av fordon. Att systemet presterade 
bättre vid användning av svensk testdata skulle kunna bero på att data samlades in av 
färre deltagare. Om de svenska deltagarna exempelvis varit mer stilla vid 
datainsamling kan datan de samlat in vara lättare att klassificera.   
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Teorin om att den svenska testdatan innehåller färre variationer på grund av färre 
deltagare stärktes när systemet tränades på data insamlad i Sverige. Systemet 
uppnådde 41% korrekta klassificeringar av den italienska testdatan. Det skulle kunna 
betyda att rörelsemönstret hos de svenska deltagarna finns representerat i det 
italienska datasetet men att vissa av de italienska deltagarnas rörelsemönster inte 
representeras av det svenska datasetet. Systemet presterade bättre när endast 
sensorerna i grupp 1 användes. En teori om varför grupp 2 och 3 presterar sämre än 
grupp 1 är att grupp 2 och 3 använder sig av GPS. Om datainsamling inomhus 
resulterar i försämrad tillförlitlighet av GPS-data skulle det kunna bidra till 
försämrad klassificeringsprestanda vid användning av sensorgrupp 2 och 3. 
 
Vid klassificering av gång under testet italiensk träningsdata, svensk testdata 
uppnåddes över 99% klassificeringsprestanda oavsett vilken grupp av sensorer som 
användes. Precis som stilla är gång inte lika beroende av infrastruktur som 
fordonstransport, vilket kan vara en anledning till att det klassificeras med hög 
precision av systemet. 
 
När systemet istället tränades på svensk data och testades på italiensk data blev 
prestandan sämre. Resultatet kan potentiellt bero på att den svenska datan samlades 
in av färre deltagare. Precis som tidigare motiverades vid samma test för 
transportmedlet stilla, är deltagarna i svenska datan eventuellt för få för att olika 
rörelsemönster ska finnas representerade. Ett exempel är att ingen av de svenska 
deltagarna förvarade telefonen i en handväska, vilket skulle kunna finnas 
representerat i det italienska datasetet. 

 Övrig diskussion  

 
Om systemet ska kunna användas för att öka användares medvetenhet om sin 
klimatpåverkan anser författarna att systemet bör ha relativt hög precision oavsett 
var det används. Om systemet inte lyckas särskilja olika fordontyper från varandra är 
det svårt att ge användaren korrekt information om exempelvis växthusgasutsläpp 
genererat av de transportmedel som användaren nyttjat. För att få en lösning som 
med trovärdighet estimerar användarens klimatpåverkan kan även lösningen behöva 
utökas för att ta hänsyn exempelvis till bränsleförbrukning och bränsletyp då det 
skulle kunna vara påverkande faktorer. 
 
I en rapport av Byon, Abdulhai och Shalaby som presenterades i 4.3 framkom att ett 
neuralt nätverk som tränats enbart med data från specifika vägar kan detektera 
transportmedel med högre precision på dessa vägar än ett nätverk som tränats med 
all tillgänglig transportdata. Detta trots att deras system både testats och tränats på 
data från samma geografiska område. Resultatet i deras studie indikerar att 
felklassificering potentiellt kan orsakas av mindre skillnader, exempelvis vägunderlag 
eller hastighet och inte nödvändigtvis ett byte av geografisk kontext. Testerna 
genomförda i vårt projekt visar på en liknande prestandaminskning vid försök att 
generalisera den här typen av system.  
 
Google API som presenterades i 4.4 särskiljer inte olika fordonstyper från varandra 
och returnerar IN_VEHICLE oavsett vilket fordon som användaren nyttjat. 
Avsaknaden av fordonsklassificering kan potentiellt indikera, precis som resultatet i 
den här studien, att det är svårt att skapa en generell lösning som klarar att särskilja 
olika fordonstyper. 
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Då systemet kan vara känsligt för små skillnader i fordonstyper eller infrastruktur 
skulle sensorbaserad detektering av transportmedel eventuellt kunna kombineras 
med andra tekniker. Om exempelvis bussar och tåg har nätverkskommunikation som 
smartphonen kan koppla upp sig till skulle det potentiellt kunna användas för att 
känna igen transportmedlet.   
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11 Slutsatser och framtida arbete  

Målet med det här projektet är att sammanställa en översikt av befintliga lösningar 
och metoder för att detektera smartphone-användares transportmedel. I arbetet 
ingår även en utvärdering av hur ett befintligt system presterar då testdata är samlad 
i ett annat geografiskt område än systemets träningsdata. 
 
En litteraturstudie har genomförts för att samla information om förslagna lösningar 
för att avgöra smartphone-användares transportmedel. Relevanta lösningar har 
sammanfattats och sammanställts till en översikt. Utvärderingskriterier har 
definierats för att hitta ett lämpligt system att testa och utvärdera. Ett system skapat 
av Carpineti, et al. med tillhörande sensordata från Italien valdes ut för att testas med 
data som samlades in i Sverige.  
 
Systemet av Carpineti, et al. modifierades för att kunna använda två olika 
datamängder för träning och testning. Systemet genomgick testerna italiensk 
träningsdata svensk testdata, italiensk träningsdata italiensk testdata, svensk 
träningsdata italiensk testdata och svensk träningsdata svensktestdata. Testerna 
utfördes med maskininlärningsmetoderna beslutsträd, random forest, neuralt 
nätverk och stödvektormaskin. Bäst genomsnittlig klassificeringsprestanda 
uppnåddes genom random forest. 
 
Resultaten från testerna visar att det kan finnas en problematik i att applicera den 
här typen av system i en annan kontext än det systemet tränats på. Trots att systemet 
uppvisade hög precision om test- och träningsdata samlats i samma område, fann vi i 
våra tester att de transportmedel som hör till gruppen fordon i hög grad 
klassificerades felaktigt då testdata från ett annat geografiskt område användes. Gång 
och stilla verkar inte lika känsliga för byte av geografiskt område. Resultatet för stilla 
var dock sämre när systemet tränats på svensk sensordata och testades med 
italienska testdata.  
 
Målet med projektet anses uppnått då arbetet resulterade i både en översikt av 
tidigare forskningsarbete och en utvärdering av ett befintligt system. Däremot 
lyckades vi inte med säkerhet fastställa om det går att använda ett system för att 
avgöra smartphone-användares transportmedel i ett annat geografiskt område än det 
tränats på. 

 Framtida arbete 

 
Eftersom det är önskvärt att snabbt kunna reducera klimatpåverkan orsakad av 
utsläpp från transportsektorn finns en stor potentiell nytta av att kunna tydliggöra 
hur användares val av transportmedel kan påverka deras klimatavtryck. Metoder 
baserade på användning av sensordata från smartphones förefaller som en attraktiv 
väg att skapa sådana system. Vår studie visar att det finns en hel del obesvarade 
frågor som skulle behöva studeras och lösas innan sådana system kan bli pålitliga och 
generellt användbara. 
 
Under testerna framkom att systemet hade svårt att särskilja bil, buss och tåg. 
Möjligen kan detta bero på att de liknar varandra i fråga om acceleration, hastighet, 
vibrationer etc. Tidigare studier indikerar att det kan vara svårt för system baserade 
på sensordata från smartphones att kunna skilja olika fordonstyper när fler 
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variationer i infrastruktur och hastighet behöver behandlas, se stycke 4.3. Andra 
system publicerade av stora aktörer skiljer inte mellan olika fordonstyper, se stycke 
4.4. Ett område för framtida studier skulle kunna vara att undersöka vad som kan 
orsaka sådana felklassificeringar och om problemet kan lösas.  
 
Datainsamlingen i det här projektet genomfördes av 3 deltagare vilket potentiellt kan 
vara för få för att ge ett rättvist och heltäckande resultat. Vi rekommenderar att 
liknande, framtida studier utförs i större skala med en större mängd sensordata och 
deltagare. Det skulle även kunna vara fördelaktigt om fler system testas då det är 
möjligt att andra system presterar annorlunda vid byte av geografisk kontext. 
 
Den här studien visar att det kan finnas problem att använda ett system i ett annat 
område än det tränats på. En fortsättning på studien skulle kunna vara att träna och 
testa systemet på en blandad datamängd där data från de olika geografiska områdena 
finns representerade i både test- och träningsdatan. Genom att använda en blandad 
datamängd undersöks systemets förmåga att genom träning generaliseras över fler 
områden. 
 
Olika typer av samma transportmedel kan vara olika varandra och ge skillnader i 
sensordata men också generera olika klimatpåverkan. Ett område som kan 
undersökas är om det är fördelaktigt att dela upp transportmedel i fler kategorier, 
exempelvis ha en klassificering för elbilar, en för dieseldrivna bilar och en för 
bensindrivna bilar. 
 
Ett annat område som kan undersökas är om det är möjligt och fördelaktigt att 
kombinera sensordata med datakommunikation mellan transportmedel och 
smartphones. Ett exempel är om transportmedlet kan identifiera sig för 
smartphonen. 
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Appendix A 

I Appendix A presenteras information om olika sensorer och operativsystem. 
 
En sensor är en enhet som registrerar, indikerar eller på annat sätt svarar på en fysisk 
egenskap [101]. I det här kapitlet presenteras sensorer som är vanligt förekommande 
i smartphones för att på olika sätt övervaka enhetens rörelser [102].  

 
Accelerometer 
 
En accelerometer är en typ av sensor [101] som mäter egenaccelerationen [103] hos 
det objekt där accelerometern är inbyggd. I smartphones används 3-axlade 
accelerometrar, vilka mäter accelerationen i tre dimensioner i enheten 
𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟2⁄ . De tre ortogonala referensaxlarna är vanligtvis orienterade i linje 
med telefonen och kallas för det lokala koordinatsystemet [8]. När telefonen lutas, 
lutas därmed också det lokala koordinatsystemet, se Figur 20. Acceleration mäts i 
riktningen av de tre lokala axlarna och omvandlas med hjälp av ett globalt 
koordinatsystem [8] för att bestämma verklig accelerationsriktning [9]. 
 
 

 
Figur 20. Illustration av globala koordinatsystemet med axlarna [X, Y, Z] samt 
lokala koordinatsystemet med axlarna [X’, Y’, Z’]. 
 
I det här projektet används accelerometer, tillsammans med andra sensorer och 
enheter i telefonen för att detektera hur användaren förflyttar sig. Olika 
transportmedel genererar olika accelerationsmönster vilket kan uppmätas med en 
accelerometer och därefter urskiljas genom klassificeringsalgoritmer [8]. 
 
Gyroskop 
 
Gyroskop använder principerna för rörelsemängdsmoment [104] för att avgöra 
rotation och orientering för olika tillämpningar [9]. Gyroskopet mäter vinklar vid 
rotationer kring en fixerad axel med avseende på ett fast koordinatsystem [105], likt 
globala koordinatsystemet [8]. Gyroskopet är en nyckelkomponent i moderna 
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navigationssystem som möjliggör planering, dokumentation och kontroll av fordon i 
rörelse [105].  
 
I smartphones används gyroskop till att uppskatta telefonens orientering och kan 
med hög tillförlitlighet avgöra snabba, skiftande lutningar. Gyroskopet används ofta 
tillsammans med telefonens accelerometer för att kalibrera varandra samt upptäcka 
förändringar i rörelse och orientering [9].  
 
Android 

 
Android [26] är ett operativsystem skapat av Google [54] baserat på operativsystemet 
Linux [106]. Android består av 5st komponenter: System applications [107], Java API 
Framework [108], Native C/C++ libraries [109] parallellt med Android Runtime 
[110], Hardware Abstraction Layer [111] (HAL) och Linux Kernel [112], se Figur 21.  
 

 
Figur 21. Illustrerar Androids olika komponenter, bilden är gjord av författarna, 

informationen är hämtad från [113, 114]. 
 

System applications är ett lager där kärnapplikationerna finns, exempelvis kamera, 
telefon, sms och webbläsare. Applikationerna använder sig av Android Java API 
Framework för att komma åt systemets resurser. Android Runtime översätter 
bytekod [115] till hårdvaruinstruktioner och körs parallellt med Native C/C++ 
Libraries. C/C++ biblioteken behövs för att Androidsystemet ska kunna 
kommunicera med HAL. HAL är ett abstraktionslager som används för att 
kommunicera med hårdvaran. Den sista komponenten är Linux-kärnan (Linux 
Kernel) som bland annat hanterar trådar [116] och minnesallokering  [113, 114]. 
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Appendix B  

I Appendix B presenteras de testresulat som inte inkluderades i kapitel 9. Grupp 1, 2, 
3 som används här är samma grupper av sensorer som användes av Carpineti et al. 
och beskrivs i 4.1. 
 
Tränat med Italiensk träningsdata 
 
Här presenteras maskininlärningsmetoderna beslutsträd, stödvektormaskin och 
neuralt nätverk då systemet är tränat med italiensk träningsdata och testat med både 
italiensk och svensk testdata. Den första metoden som presenteras är beslutsträd, se 
figur 22. 
 

 

 
Figur 22. Illustrerar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, 

stilla, tåg, gång vid användning av grupperna 1, 2, 3 och klassificering genom 
beslutsträd. Systemet är tränat med italiensk data och testat med både svensk och 

italiensk data. 
 
 
Figur 22 visar att vid tester med den italienska testdatan ökar 
klassificeringsprestandan för högre grupper. Testdatan från Sverige uppnår mer än 
90% klassificeringsprestanda vid transportmedelstypen gång och mindre än 60% vid 
övriga transportmedelstyper. Systemet klassificerar gång med högre precision vid 
användning av den svenska testdatan än vid användning av den italienska testdatan.  
 
Vid användning av den svenska testdatan klassificeras buss och tåg med högst 
precision genom användning av grupp 2. Övriga transportmedelstyper klassificeras 
med högst precision när sensorerna i grupp 3 används. Figur 23 visar prestandan för 
stödvektormaskin över de olika transportmedelstyperna. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Buss Bil Stilla Tåg Gång

%
 k

o
rr

ek
ta

 k
la

ss
if

ic
er

in
ga

r

Transportmedelstyp

Beslutsträd, italiensk träningsdata

Italien grupp 1

Italien grupp 2

Italien grupp 3

Sverige grupp 1

Sverige grupp 2

Sverige grupp 3



4 
 
 
 
 

 
Figur 23. Illustrerar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, 

stilla, tåg, gång vid användning av grupperna 1, 2, 3 och klassificering genom 
stödvektormaskin. Systemet är tränat med italiensk data och testat med både svensk 

och italiensk data. 
 
Den italienska testdatans precision ökar vid användning av fler sensorer. Den 
svenska testdatan har högre precision än den italienska datan på att klassificera 
transportmedelstypen gång. Vid tester med den svenska testdatan klassificeras 
transportmedelstyperna buss och tåg med högst precision i grupp 2, medan bil 
klassificeras med högst precision i grupp 3. Vid användning av den svenska testdatan 
klassificeras stilla med högst precision i grupp 1. I figur 24 illustreras 
maskininlärningsmetoden neuralt nätverks prestanda för de olika 
transportmedelstyperna. 
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Figur 24. Illustrerar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, 
stilla, tåg, gång vid användning av grupperna 1, 2, 3 och klassificering genom neuralt 

nätverk. Systemet är tränat med italiensk data och testat med både svensk och 
italiensk data. 

 
Figur 24 illustrerar en ökning av den italienska testdatans klassificeringsprestanda 
vid högre grupper. Den svenska testdatan har högre klassificeringsprestanda än den 
italienska testdatan vid transportmedelstypen gång. Klassificeringsprestandan för 
buss och tåg minskar vid högre grupper då den svenska testdatan används. Däremot 
ökar klassificeringsprestandan för bil, stilla och gång användning av fler sensorer i 
den svenska testdatan. 
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Tränat med Svensk träningsdata 
 
Här presenteras maskininlärningsmetoderna som tränats med svensk träningsdata 
och testats med italiensk och svensk testdata. Den första maskininlärningsmetoden 
som presenteras är beslutsträd i figur 25. 
 

 
Figur 25. Illustrerar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, 

stilla, tåg, gång vid användning av grupperna 1, 2, 3 och klassificering genom 
beslutsträd. Systemet är tränat med svensk data och testat med både svensk och 

italiensk data. 
 

För högre grupper ökade den svenska testdatans klassificeringsprecision och den 
italienska testdatans klassificeringsprecision ökade för transportmedelstyperna buss 
och bil. För transportmedelstyperna stilla, tåg och gång minskade 
klassificeringsprestandan. Klassificeringsprestandan för stödvektormaskin 
presenteras i figur 26. 
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Figur 26. Illustrerar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, 

stilla, tåg, gång vid användning av grupperna 1, 2, 3 och klassificering genom 
stödvektormaskin. Systemet är tränat med svensk data och testat med både svensk 

och italiensk data. 
 

Stödvektormaskinens klassificeringsprestanda ökar för högre grupper när svensk 
testdata används. Prestandan för transportmedelstyperna tåg, stilla och gång 
minskar för högre grupper när italiensk träningsdata används, däremot ökar 
klassificeringsprestandan för transportmedelstyperna buss och bil. I figur 27 
presenteras klassificeringsprestandan för maskininlärningsmetoden neuralt nätverk 
när den är tränad med svensk träningsdata. 
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Figur 27. Illustrerar systemets prestanda för transportmedelstyperna buss, bil, 
stilla, tåg, gång över grupper 1,2 och 3 med maskininlärningsmetoden neuralt 

nätverk. Systemet är tränat med svensk data. 
 

Det neurala nätverkets klassificeringsprestanda ökar med högre grupper när det 
testas på svensk testdata. Som för beslutsträd och stödvektormaskin, ökar 
klassificeringsprestandan för högre grupper med buss och bil när den italienska 
testdatan används. Klassificeringsprestandan minskar vid högre grupper för 
transportmedelstyperna stilla, tåg och gång med den italienska testdatan.  
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