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Abstract

Training at gym is something that many people do, but during some

periods the amount of visitors reach critical levels, which easily crea-

tes crowding. Crowding in such areas, where heavy weights are lifted,

increases the risk of injuries and queueing at machines, as well as decre-

ases the enjoyment. The objective of this project is to examine the possi-

bilities to via RFID and a computer software solve the logistic problems

and to give valuable information for future planning regarding invest-

ments and organizing of machines. The results shows that it is possible

to provide gym staff with information about how visitors move around

and use the machines, by using the programme and RFID. This is acqui-

red by placing RFID-readers onto the machines and providing visitors

with RFID-tags. Readers and tags are used to register the activities of

the visitors, while the programme compiles the information. When the

program was runnable, the focus of the project was redirected towards

reflections about whether the objective would be applicable to other en-

vironments and situations than gyms.

RFID för logistiska och planeringsmässiga lösningar

Sammanfattning

Träning på gym är något som många människor gör, men under vissa

perioder ökar trycket vilket lätt skapar trängsel i lokalerna. Trängsel i

en sådan miljö, där tunga vikter lyfts ökar risken för olyckor, ökar kö-

bildning vid maskiner och minskar trivseln. Syftet med detta projekt

är att undersöka huruvida det är möjligt att via RFID och ett datorpro-

gram lösa logistiska problem samt ge värdefull information för framtida

planering gällande inköp och organisering av maskiner. Resultaten vi-

sar att det genom programmet och RFID är möjligt att ge gympersonal

information om hur besökare rör sig och tränar. Detta uppnås genom

att placera RFID-läsare på maskiner samt förse besökare med RFID-

taggar. Läsare och taggar används för att registrera besökarnas aktivite-

ter medan programmet sammanställer denna information. När program-

met gick att köra lades istället fokus i projektet på reflektioner kring

huruvida detta är applicerbart inom andra områden än gym.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

RFID, Radio Frequency Identification är ett samlingsnamn för tekniker som använder ra-

diovågor för att automatiskt identifiera personer eller föremål. Det finns flera olika metoder

för identifikation, men den vanligaste är att lagra ett serienummer på ett microchip som

är kopplad till en antenn. Chipet och antennen tillsammans utgör en RFID-tagg. Anten-

nen möjliggör för chipet att överföra identifieringsinformationen till en läsare, som i sin tur

omvandlar radiovågorna som reflekteras tillbaka från RFID-taggen till digital information.

Informationen kan sedan föras vidare till datorer där den används [1].

NFC, Near field communication, eller närfältskommunikation, är en överföringsmetod för

kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor, oftast ca 10 cm. NFC är en variant av RFID

och kör på 13.56 MHz vilket även vissa RFID-taggar gör, men NFC har också stöd för två-

vägskommunikation. En smartphone utrustad med NFC kan till exempel skicka information

fram och tillbaka till en annan NFC-enhet. En NFC-enhet kan agera både som läsare och

sändare. Detta öppnar upp för många möjliga användningsområden. Det blir exempelvis allt

vanligare med kortköp via telefonen. Med den korta räckvidden är det också relativt svårt

att avlyssna trafiken, vilket gör NFC till en ganska säker metod [2].

Tekniken kring RFID har utvecklats betydligt under de senaste årtiondena. Tidigare har

större IT-baserade lösningar varit alltför dyra för små och medelstora företag att hantera

och endast större aktörer har kunnat nyttja dem. Snabba framsteg inom mikroelektroniska

sändtagare (en enhet som kan agera både som sändare och läsare) har medfört att både deras

kostnad och storlek minskat. Detta har i sin tur möjliggjort bredare användningsområden,

tack vare att fler aktörer har råd att använda dem [3].

RFID som teknologi används i en mängd olika branscher, men den största användnings-

ökningen har skett inom flödesekonomikedjor, eller “SCM-flöden” (Supply chain manage-

ment). Via RFID kan återförsäljare, tillverkare, leverantörer och distributörer få information

i realtid om sina varor och produkter. Detta genom att RFID har en förmåga att identifie-

ra, spåra och följa produkter och dylikt genom SCM-flödet. På så vis kan RFID utgöra ett

betydelsefullt stöd inom logistik och i SCM-processer [4].

Ett företag som har dragit stor nytta av RFID är Wal-Mart, en stor aktör med 2.2 miljo-

ner anställda. Enligt [3] lyckades Wal-Mart göra stora besparingar genom att införa RFID-

teknologi i sitt SCM-flöde. Dessa besparingar kom tack vare minskade arbetskostnader,
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1.2. PROBLEMFORMULERING

effektivare spårning av varor, minskad lagerhållning och reducerade problem med att varor

tog slut. Besparingarna uppskattades till så mycket som 8.35 miljarder dollar per år [5].

1.2 Problemformulering

Träning är något som väldigt många människor gör. Det kan fungera stressdämpande, av-

slappnande och många känner sig gladare efteråt. Oavsett om det gäller styrka, kondition

eller stretchning brukar många hålla till på gym. Med gym avses i denna rapport en trä-

ningsanläggning, främst inomhus men även utomhus kan vara gällande. I vissa perioder

ökar trycket (till exempel efter jul då många avlagt nyårslöften) vilket lätt skapar träng-

sel [6]. Trängsel i en miljö där tunga vikter lyfts ökar risken för olyckor. Även köer vid

maskinerna kan bildas, vilket är något som folk oftast inte har tid med [7].

Skulle detta kunna lösas på något sätt? Ett alternativ hade varit att bygga gymmen så stora

att alla fick egna maskiner, vilket är att se som ett orealistiskt alternativ. Om det gick att

ta reda på till exempel vilka maskiner som används mest, vilka rum som besöks oftast och

hur länge besökarna stannar på samma ställe, skulle de ansvariga på gymmen kanske kunna

planera möbleringen så att besökarna sprids ut på ett optimalt sätt. Det skulle eventuellt vara

möjligt att veta om vissa maskiner används väldigt mycket, medan andra knappt används

alls. På så vis skulle ansvariga kunna fatta bättre och mer kvalificerade beslut gällande vilka

maskiner som ska köpas in, samt hur dessa ska placeras.

Matt Richardson är ansvarig för inköp och logistik kring träningsutrustning på IKSU i

Umeå. IKSU är en träningsanläggning med ca 23 000 medlemmar. De använder sig idag

av ett besöksräkningssystem som utgår från kroppsvärme. På så sätt kan de se hur besökar-

na rör sig mellan olika lokaler på gymmet. Dessa är dock endast placerade vid trösklarna till

de olika lokalerna i gymmet och inte på maskinnivå. Richardson säger “Att ha lite mer info

på maskinnivå skulle underlätta, då vi försöker möblera så att flödet på gymmet ska vara

optimalt så att trängseln vid vissa högprioriterade maskiner ska minskas. Det är en enorm

huvudvärk när folk inte sätter tillbaka utrustning. Det skapar frustration och främst trängsel

då många inte kan träna på grund av avsaknad utrustning.” [8]

Att samla in information om gymbesökares rörelsemönster på det sätt som Richardson efter-

frågar har dock en baksida. I takt med att tekniker som använder GPS-sensorer, RFID-läsare

och -taggar utvecklas och blir allt vanligare i våra liv, väcks också frågor om värnandet av

den personliga integriteten. I [9] beskrivs hur detta (som också kallas ubik datateknik) ut-

gör ett hot mot den personliga integriteten genom att begränsa individens förmåga att själv

avgöra huruvida denne vill dela med sig av teknisk information eller inte. Registrering av

rörelsemönster är ett exempel på sådan teknisk information. En liknande situation, där ägare

till en galleria sett över möjligheten att samla in information om hur besökare rör sig, har

visat att det inte alltid upplevs som helt oproblematiskt av de tilltänkta informationsgivar-
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1.3. SYFTE

na [10]. Frågan om, och i sådana fall hur, information om gymbesökarnas rörelsemönster

kan samlas in samtidigt som den personliga integriteten värnas om, är således central i detta

projekt.

1.3 Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka huruvida det skulle vara möjligt att via RFID lösa

logistiska problem vid träningsanläggningar, samt ge värdefull information för planering

gällande inköp och placering av gymmaskiner. Anledningen till att just RFID väljs är då det

under litteraturstudierna framstår som en väl använd och lämplig teknik för att lösa logis-

tiska och planeringsmässiga problem som detta. Som resultat kommer ett enklare exempel

av ett sådant system att redovisas, innehållande tabeller och en heatmap (en slags karta som

ändrar färg beroende på aktivitet i ett avgränsat område). Exemplet syftar till att visualisera

vad det innebär att få information om hur besökarna rör sig på ett gym, samt vilka maskiner

som används mest.

1.4 Frågeställning

• Hur är det möjligt att med hjälp av RFID bygga ett program som;

– ger information om hur individer rör sig?

– ger information om olika redskaps användningsmönster och status?

– hanterar insamlad information på ett sätt som tar hänsyn till den personliga in-

tegriteten?
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2 Metod

2.1 Utrustning

För att undersöka om ett program kan uppfylla kriterierna som beskrivs i 1.4 så ska ett pro-

gram byggas. RFID-utrustning, bestående av läsare och taggar, används för att kontinuerligt

testa programmets funktioner. Utrustningen som används under projektet är:

• RFID Tag - 3008 ABS Key Fob

RFID-tagg.

• RFID Tag - 3902 Credit Card Sized

RFID-tagg i kreditkortsformat.

• PhidgetRFID 1024 Read-Write 125 khz

Läsare av RFID-taggar (med kort läsavstånd, ca 10 cm).

Denna utrustning väljs då det är den som tillhandahålls av datavetenskapliga institutionen

vid Umeå universitet.

2.2 Procedur

För att besvara den första och den andra delen av frågeställningen används följande scenario

som utgångspunkt:

Gymmet består av ett rum, med fyra maskiner utplacerade i vardera hörn (Figur 1).

Varje maskin är utrustad med en RFID-läsare som reagerar när en besökare som bär

en RFID-tagg kommer inom en decimeters avstånd.

För att ge information om hur individer rör sig placeras RFID-läsare på maskiner som an-

vändarna registrerar sig på via RFID-taggar. Rörelse i detta fall innefattar när användaren

kommer till, samt lämnar, en maskin. Flertalet registreringar vid olika maskiner och vid

olika tidpunkter ger också information om hur användaren rört sig i gymmets lokaler.

När registreringen sker samlas också information in, det vill säga om när, hur länge och

av vem en maskin används. Denna information om individers rörelse, maskinernas använd-

ningsmönster samt deras status sammanställs och redovisas i tabeller och en heatmap.
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2.3. HJÄLPMEDEL

Figur 1: Scenario: En grupp individer (taggar) i ett rum med träningsmaskiner (läsare).
(Ikoner hämtade från [11, 12]).

Vidare har de olika funktionerna i programmet stämts av med Matt Richardson, avseende

dess relevans och användbarhet. För att förhindra att informationen som programmet till-

handahåller upplevs som integritetskränkande har rapporter använts som referens för hur

sådan behandling bör gå till, vilket har beaktats i utformningen av programmet.

2.3 Hjälpmedel

För att designa det grafiska användargränssnittet används JavaFX Scene Builder 2.0. All öv-

rig programmering (det vill säga av själva exempelprogrammet) sker i IntelliJ IDEA Com-

munity Edition 2016.1 på operativsystemet Windows 10.
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3 Resultat

3.1 Introduktion till systemet

Syftet med detta program är att visualisera hur det kan gå till när man via RFID-taggar

får information om statusen på ett gym, genom att se om flaskhalsar uppstår och om vissa

maskiner används mycket mer än andra. Den information som samlas in i realtid framställs

i två tabeller och en heatmap. Heatmapen är tänkt att efterlikna en karta över gymmets

lokaler som ger en tydlig överblick över vilka områden och maskiner som brukas mest.

De två tabellerna ger information om sättet maskinerna används på (hur ofta, hur länge,

etcetera).

3.2 Implementering

När programmet startar möts användaren (till exempel gympersonalen) av en grön bild som

är en förenklad version av en heatmap (Figur 2). Bilden föreställer det rum som beskrivs

i scenariot (Figur 1). Med Machine 1-4 avses även annan gymutrustning utöver maski-

ner, såsom skivstångsställningar och dylikt. Området vid hörnen ändrar gradvis färg, från

grönt till rött, beroende på hur många gånger som någon av maskinerna har använts. Detta

fungerar genom att det på varje maskin finns RFID-läsare som reagerar när gymbesökare

använder den. Läsaren kan bara läsa av en tagg i taget, men den kan läsa samma tagg ett

obegränsat antal gånger. Figur 2 visar hur det kan se ut när maskin 3 har använts mycket

mer än maskin 1. Det går också att se att maskin 4 har använts mindre än maskin 1. Syftet

med denna heatmap är att på ett enkelt sätt kunna ge information om vilka maskiner som

används mest. Just nu sätts färgen efter ett fast index beroende på hur många gånger den

används. Det innebär att för varje gång maskinen används ändras färgen mer och mer mot

rött från grönt. När systemet stängs ner, vilket är när gymmet stänger, nollställs heatmapen

och bilden är vid nästa uppstart helt grön.
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3.2.1Information om hur individer rör sig

Figur 2: Heatmap

3.2.1 Information om hur individer rör sig

Under fliken Equipment status i programmet finns en tabell som visar alla gånger som tag-

garna har lästs av på någon av maskinerna (Figur 3). Det går att se vilken maskin som läst

av taggen och vilken besökare som bär den. Vidare visas vilken tid besökaren kommer och

lämnar maskinen, samt den totala tiden som besökaren använder den. Slutligen visas även

var i gymmet maskinen är placerad. Taggens ID behöver inte vara kopplad till en specifik

person, utan det viktigaste är att varje tagg är unik. Tabellen i Figur 3 är sökbar utifrån an-

tingen maskinens ID (Machine ID) eller taggens ID (Used by ID) via två sökfält längst ner.

På så vis går det att söka efter vilka maskiner en viss tagg har varit vid och hur länge, samt

därigenom få information om hur individer rör sig.

3.2.2 Information om maskiners användningsmönster och status

Den tredje och sista fliken Show most used visar en tabell med liknande information som

under Equipment status, dock är den sorterad efter den mest använda maskinen (Figur 4).

Det går även att se vilka maskiner som är upptagna och vilka som är lediga, var maskinen

ligger, vem som använt den senast samt den totala tiden som maskinen varit använd under

dagen (det vill säga sedan den senaste uppstarten). Tabellen, precis som heatmapen, noll-

ställs när systemet stängs ner. Detta gör att det på ett överskådligt sätt går att se om några

maskiner används väldigt mycket eller väldigt lite. Tabellen sorterar sig själv så att den ma-
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3.2.2Information om maskiners användningsmönster och status

Figur 3: Maskintabell.

skin används mest alltid hamnar överst. Det är även under denna flik möjligt att söka efter

specifika maskiners ID och taggars ID.

Figur 4: Tabell över de mest använda maskinerna.
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3.2.3Hänsyn till den personliga integriteten

3.2.3 Hänsyn till den personliga integriteten

Som tidigare nämnts behöver inte taggens ägare vara känd, utan det viktigaste är att taggens

ID är unikt, annars blir informationen felaktig. Genom att inte lagra information om vilken

individ som äger vilken tagg går det inte att spåra hur enskilda individer rör sig och verkar

på gymmet. Problemet med att gymbesökarna delar med sig av teknisk information utan

att aktivt ha gett sitt medgivande kvarstår fortfarande, dock utan att denna information är

personlig och således inte kan spåras tillbaka till individen.

3.3 Algoritmer

Programmet har tre huvudalgoritmer. Den första är registreringen av läsarna (Algoritm 1).

Registreringen går till på så sätt att programmet loopar igenom de RFID-läsare som finns

anslutna i datorn och tilldelar varje läsare olika lyssnare. Dessa lyssnare hanterar taggre-

gistreringshändelser (Algoritm 2), det vill säga när en tagg registreras av en läsare, samt

tagglämnarhändelser (Algoritm 3) när en tagg lämnar en läsare.

3.3.1 Registrering av läsare

while Phidgets kvar att loopa igenom do
if Phidget = Läsare then

Lägg in ett objekt av typen Reader i RFID-listan;

Łägg in läsarens serienummer i serienummerlistan;

else

end

end
for Varje läsare do

Skapa ett nytt RFID-Läsarobjekt ifrån listan med Reader-objekt;

Lägg till lyssnare för läsaren;

Öppna läsaren via serienumret från serienummerlistan;

end
Algoritm 1: Initiering av RFID-läsare

RFID-listan är en lista bestående av Reader-objekt. Reader är en klass som sköter hante-

ringen av de data som uppstår när en tagg läses av. Dessa data kan till exempel bestå av hur

länge en besökare har varit vid en viss maskin, var den maskinen är placerad och om den är

upptagen. Varje läsare får en egen Reader-klass och det är först när läsaren öppnas via sitt

serienummer som varje Reader-objekt i RFID-listan får en unik läsare registrerad hos sig.
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3.3.2 Hantering av taggar

3.3.2 Hantering av taggar

Taggavläsningen är uppdelad i två olika delar; en för när taggen registreras av läsaren och

en för när taggen lämnar densamma.

forall Taggregistreringshändelser do
Kontrollera vilken läsare som har sänt händelsen;

Sätt läsaren till “upptagen”;

Spara undan relevanta data om maskinen och användaren;

Uppdatera tabellen som visar mest använda maskiner;

end
Algoritm 2: Läsare registrerar en tagg

forall Tagglämnarhändelser do
Kontrollera vilken läsare som sände händelsen;

Sätta läsaren till “tillgänglig”;

Spara undan data om hur maskinen använts;

Uppdatera båda tabellerna;

end
Algoritm 3: En tagg lämnar en läsare

I princip samma sak sker när en tagg registreras av en läsare som när den lämnar en läsare.

Anledningen till att bara den tabell som visar mest använda maskiner (Figur 4) uppdateras

när en läsare registrerar en tagg är att tabellen visar om en maskin är upptagen eller ledig

i realtid. Av den anledningen måste tabellen uppdateras vid två tillfällen. Den föregående

tabellen (Figur 3), som bara visar varje interaktion mellan läsare och tagg, uppdateras enbart

när taggen lämnar. Detta då den inte behöver visa realtidsinformation.
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4 Diskussion

Genom att använda programmet kan gympersonal via RFID få information om hur besö-

kare rör sig och tränar. Detta uppnås genom att placera RFID-läsare på maskiner, samt

förse besökare med RFID-taggar (vilka skulle kunna integreras med exempelvis gymkor-

ten). Läsare och taggar används för att registrera besökarnas aktiviteter medan programmet

sammanställer denna information.

Den funktion i programmet som ger mest relevant information på det mest överskådliga

sättet är heatmapen. Jag valde att ha en heatmap istället för till exempel en frekvenstabell

på grund av att heatmapen i detta fall motsvarar en karta över gymmet. Man behöver då

inte veta vilka nummer eller namn som en maskin har, vilket inte heller är relevant. Det

som är relevant för gympersonalen är att veta var flest besökare har befunnit sig, vilket

tillhandahålls på ett tydligt sätt i heatmapen. Information om hur maskinerna har använts

visas i andra tabeller i programmet.

Räckvidden som en RFID-tagg kan bli läst ifrån varierar. Om en teknik med kort räckvidd

används, kan det medföra att systemet registrerar en träningsaktivitet som avslutad, om

gymbesökaren går ifrån maskinen en kort stund för att till exempel hämta en annan vikt.

Detta skulle gå att lösa genom att använda RFID-utrustning med relativt lång räckvidd.

Nackdelen med detta är läsarna eventuellt skulle uppfatta personer som bara går förbi eller

står stilla en bit ifrån maskinen. Maskinen skulle då vara markerad som upptagen, fastän den

var ledig. Problemet kan dock kringgås om gymbesökaren måste befinna sig en viss stund

vid maskinen innan den ska registreras som upptagen. Ett ytterligare alternativ till lösning

är att ha två läsare på varje maskin, en för att registrera att man ha kommit till maskinen

och en för att registrera att man är färdig och lämnar maskinen. I detta fall skulle det räcka

med väldigt kort räckvidd för att läsa av taggarna. En nackdel är dock att hela systemet blir

mindre användarvänligt då gymbesökaren ska komma ihåg att blippa sin tagg vid läsaren

vid två tillfällen, istället för att enbart befinna sig vid maskinen. Systemet blir mer precist,

men om gymbesökaren glömmer att registrera sig vid ankomst eller när denne är klar, kan

felen bli minst lika stora som när utrustning med längre räckvidd används.

Att information samlas in och används för förbättringar kan vara något som gagnar både

gym som gymbesökare. Det är dock av yttersta vikt att den samlas in under former som

inte kränker den personliga integriteten. Detta kan uppnås genom att gymbesökaren dels

informeras grundligt om exakt vad som kommer samlas in, dels vid kundregistreringen hos

gymmet automatiskt godkänner en sådan informationsinsamling (i likhet med det som sker

på webbplatser som använder cookies). Incitament för att godkänna detta skulle kunna vara
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4.1. SAMMA SYSTEM I EN ANNAN MILJÖ

starkare om gymbesökaren vet att informationen som samlas in inte går att koppla ihop med

en specifik person. I systemet visas bara taggens ID, vilket gör att gymmet bara kommer

veta att en person har varit där, men inte kunna identifiera personen. Dock skulle problemet

med vikter som flyttas utan att ställas tillbaka kanske gå att förminska om varje tagg också

var kopplad till respektive besökares gymkortsnummer. Enligt Matt Richardsson på IKSU

är det ett stort problem med besökare som inte ställer tillbaka utrustning efter sig. Att ha

taggar som är länkade med en unik person skulle eventuellt kunna reducera det problemet,

då gymmet skulle kunna införa en policy om avstängning av personer som missköter sig.

4.1 Samma system i en annan miljö

Det finns andra scenarion i olika miljöer där det skulle kunna vara användbart med ett pro-

gram som detta. Det handlar främst om miljöer där det rör sig mycket folk, samt där stra-

tegisk organisering kan krävas för att undvika trängsel och olyckor. Olika anledningar till

att detta är önskvärt skulle kunna vara för att, till exempel, på ett gym undvika skador, men

även syreåtgången i stängda lokalen kan vara en aspekt. Detta då ventilationen kan påverkas

negativt när antalet personer i lokalen ökar.

En annan miljö där jag tror att mitt program skulle vara passande är i ett tunnelbanetåg. Via

en RFID-läsare vid varje säte och en RFID-tagg i till exempel SL-kortet kan information

samlas in om vilka vagnar som oftast blir fulla. Detta skulle kunna gynna passagerarna ge-

nom att skärmar i vagnarna visar information om var det finns lediga platser. Visserligen

skulle detta självklart även fungera på vanliga tåg, men då de oftast har platsreserveringar

och inte tar in fler passagerare än vad det finns säten så uppstår inte riktigt samma proble-

matik som i tunnelbanan.

Nackdelen med detta system i denna miljö är att det lätt skulle gå att ta reda på exakt

var folk sitter, var de stiger på och av, samt vilka de har sällskap med, vilket av vissa kan

anses vara integritetskränkande. Detta är dock under förutsättning att SL-kortet går att länka

ihop med en specifik person.

Fördelarna kan däremot bli många. Till exempel skulle det vara möjligt att förminska

trängseln som kan uppstå i tunnelbanevagnarna när ett stort antal påstigande passagerare

får leta sig igenom flera vagnar för att hitta en ledig plats. Vidare kan systemet bidra till

att fler passagerare väljer vagnar där sittplatser finns lediga och på så vis minska risken för

fallskador när de inte behöver stå.
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4.2 Samma system med NFC

Om jag i mitt system hade valt att använda mig utav NFC istället för RFID-taggar hade

interaktionen mellan besökare och maskin (tagg och läsare) sett annorlunda ut. För det

första hade besökaren i princip varit tvungen att ha med sig sin smartphone in på gymmet

för att kunna interagera med läsarna (maskinerna), istället för enbart en tagg till exempel

i gymkortet. Det hade dock varit lättare för maskinen att veta vem besökaren är, då det

skulle vara möjligt att överföra mer information via NFC än med vanliga RFID-taggar.

Det skulle till exempel vara möjligt för besökaren att hämta information från maskinen om

hur hans/hennes träning går (antal reps, set, vikt, etcetera). Eftersom NFC endast verkar på

korta avstånd skulle besökaren dock vara tvungen att manuellt registrera taggen mot läsaren,

genom att exempelvis hålla sin smartphone mot den. Med RFID är detta ej nödvändigt då

det är möjligt med en väsentligt längre räckvidd.

4.3 Vidareutveckling av programmet

Programmet är i skrivande stund inte komplett, men fungerande. Det visar just nu att det är

möjligt att få fram mycket information om hur maskiner används. Programmet är dock inte

skalbart eller portabelt. De saker som behöver vidareutvecklas är:

• Implementera så att ett variabelt antal läsare kan ansluta istället för att hårdkoda en-

dast fyra.

• Implementera så att läsare kan registreras utifrån koordinater på heatmapen, istället

för endast vid hårdkodade områden (Machine 1-4).

• Implementera så att settings och info fyller en funktion. Settings är tänkt att tillåta

användaren att bestämma mer om hur programmet fungerar och vad som ska visas.

Ett exempel är att låta ett larm ljuda om en maskin används för mycket. Info skulle

kunna innehålla information om utvecklaren.

• Implementera så att användaren lätt kan felanmäla en maskin till exempel via en

annan tagg som programmet reagerar annorlunda på. Taggen skulle kunna ha ett spe-

cifikt ID som betyder att maskinen är trasig.

• Implementera så att besökarna har tillgång till information om maskinerna, så att de

kan se om en maskin är upptagen eller ledig.

• Implementera så att heatmapen kan få ett annat utseende, alternativt att den visuella

representationen av maskiner som används ges i form av något annat än en heatmap,

som inte innefattar gradvis färgändring från grönt till rött. Programmet tar just nu

inte hänsyn till röd-grön färgblindhet, vilket skulle kunna lösas med ett annat grafiskt

format än en heatmap.
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