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Sammanfattning 

 

Tekniken ”förstärkt verklighet” har funnits på försöksstadiet sedan tidigt 90-tal men det är 

inte förrän runt år 2010 som den förekommer i kommersiella tillämpningar både inom 

hårdvara och mjukvara då t.ex. Pokémon GO och Google Glass annonserades. 

Målet med det här examensarbetet är att utveckla en mobilapplikation som använder sig av 

tekniken förstärkt verklighet för att få en inblick i dess potential såväl som de olika verktyg 

som finns tillgängliga inom denna typ av utveckling. Projektet resulterade i en förstärkt 

verklighetsapplikation, skriven i programspråket Kotlin för mobiloperativsystemet Android. 

Applikationens huvudsakliga användningsområde innefattar gruppaktiviteter som exempelvis 

turistande, då huvudfunktionaliteten är att visualisera andra användares position via 

mobilkameran med hjälp av verktygen ARCore och Azure’s databas Cosmos DB. 

Trots att tekniken är relativt ny har arbetet flutit på utan större svårigheter och kan med enbart 

grundläggande programmeringskunskap ha möjlighet att bedriva mjukvaruutveckling inom 

detta område. 
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Abstract 

 

The technology of “augmented reality” has existed in an experimental stage since the early 

1990s, but it is not until around year 2010 that commercial use in the form of both hardware 

and software became available, for example, when Pokémon GO and Google Glass were 

announced. 

The aim of this thesis is to develop a mobile application that utilizes the technique of 

augmented reality to gain an insight into the technique’s potential, as well as the various tools 

available in this type of development. The project resulted in an augmented reality 

application, written in the program language Kotlin for the mobile operating system Android. 

The main use of the application includes group activities such as tourism, as the main 

functionality is to visualize other users' location via the mobile camera using the tools 

ARCore and Azure’s database Cosmos DB. 

Even though the technology is relatively new, the work has progressed without major 

difficulties, and even with basic programming knowledge it is possible to do software 

development in this area. 
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1. Inledning 

Mobiltelefoner i samhället blir allt mer kraftfulla men använder sig inte av sin fulla potential.  

De huvudsakliga användningsområdena lutar mot att ringa eller skicka meddelanden, men det 

går att göra så mycket mer [1]. Förstärkt verklighet är ett användningsområde som inte riktigt 

har satt fart i mer än spel som t.ex. Pokémon GO. I uppdrag av Sogeti specificerades att på ett 

kreativt sätt demonstrera möjligheterna av förstärkt verklighet i form av en applikation. 

Författarna ska inte enbart visa vad man kan åstadkomma med AR utan även beskriva 

svårighetsgraden när det kommer till att implementera applikationer i AR. Sogeti har bestått 

med hårdvara och mjukvara som varit nödvändiga för utvecklingen såväl som tillgång till 

deras kontor. 

 

Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamheter på över 100 orter runt om i världen 

med 21 kontor lokaliserade i Sverige. Med ett stort fokus för utveckling inom 

Microsoftbaserad mjukvara. Första kontoret öppnade 1967 och Karlstad gick med samma år. 

Sogeti “ligger i framkant inom innovation för att adressera hela spektret av kundernas 

möjligheter i den snabbrörliga världen av Cloud, Digital och plattformar [2]. 

Allt arbete i projektet har skett på Sogeti’s kontor i Karlstad med undantag för några få möten 

med handledare och föreläsningar som tagit plats på Karlstad universitet. 

 

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med arbetet är att demonstrera möjligheterna som finns inom  

förstärkt verklighet i form av en mobilapplikation och låta Sogeti ta del av denna information. 

Arbetets målsättning är att implementera en mobilapplikation vars ändamål är att lokalisera 

och visuellt visa andra personer i världen med hjälp av mobilkameran. Mobilapplikationen 

ska visa riktningen och sträckan för andra användare med samma applikation. 

Vid planering av applikationen var målsättningen att en markör positioneras över användaren 

med en distans till målet, samt en vägbeskrivning till den positionen i form av en markerad 

väg ska implementeras. 
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1.2 Avgränsningar 

Vid implementering av applikationen gavs en del avgränsningar, dessa avgränsningar var i 

form av tre val, Kotlin och Android Studio, Swift och Apple Xcode eller C# och Visual 

Studio. Vid diskussion av valet kom författarna fram till att Kotlin och Android Studio skulle 

passa bäst in på uppdragsbeskrivningen. Då ingen av författarna äger en Iphone var det svårt 

att testköra applikationen om arbetet hade gjorts i programspråket Swift och av tidigare 

erfarenheter inom applikationsutveckling med programspråket C# blev det bestämt att testa 

något nytt. 

Vid val av databas bestämde sig författarna att använda sig av Microsofts databastjänster då 

Sogeti har ett samarbete, och är entusiastiska med det mesta som berör Microsoft. Även 

betalkonton bistods vid uppstart av arbetet. 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2: Beskriver bakgrunden för projektet. Vilka verktyg, arbetssätt och tjänster som har 

används under projektets gång, såväl som mer ingående förklaring av varje del för att enklare 

ha förståelse för resterande del av rapporten. 

 

Kapitel 3: Beskriver uppbyggnaden och designen samt funktionaliteten hos alla delar i 

applikationen som utvecklats i samband med projektet och hur programmet exekverar dessa 

delar i en grundligt mån. Även en kort beskrivning hur testning av applikationen har utförts 

under projektets gång. 

 

Kapitel 4: Jämför applikationens slutliga resultat med den initiala målsättningen samt vilka 

liknande applikationer det finns på marknaden. Författarna beskriver de kodningsproblem 

som stötts på under arbetet och vad som hade förbättrat utveckling av applikationen. 

 

Kapitel 5: Reflektion och slutsats över projektets utförande, vilka problem som stötts på vid 

uppstart av arbetet samt framtida utbyggnader som inte implementerades på grund av 

tidsbrist. Avlutas med en sammanfattning på hela projektets gång. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en överblick av vilka verktyg och komponenter som är relevanta för 

utveckling av applikationen. Avsnitt 2.1 ger en kort beskrivning av konceptet förstärkt 

verklighet följt av underrubriker med relevanta verktyg och bibliotek som användes vid 

utvecklingen. Avsnitt 2.1.1 ger en överblick av biblioteket ARCore samt dess funktionalitet. 

Avsnitt 2.1.2 förklarar vad ett fragment är samt dess användningsområde.  Avsnitt 2.1.3 

beskriver användningen av mjukvaran Appoly tillsammans med ARCore biblioteket. Avsnitt 

2.1.4 förklarar grundligt vad hjälpverktyget Sceneform används till. Avsnitt 2.2 ger en kort 

beskrivning av utvecklingsverktyget Android Studio är och vad det används till. I Avsnitt 

2.2.1 ges en beskrivning samt en bakgrundsbeskrivning till programspråket Kotlin och varför 

det blev valet för detta projekt. Avsnitt 2.3 beskriver Microsofts molntjänst Azure. 

Avsnitt 2.3.1 förklarar den databasresurs som används till applikationen. Avsnitt 2.3.2 ger en 

överblick av servicemodellerna som finns samt vilka som användas i projektet. Avsnitt 2.4 

ger en kort beskrivning av arbetsmetoden Scrum som användes under utvecklingen av 

applikationen. 

 

Alla programvaror och resurser använda i detta projekt är skapade av antingen Google eller 

Microsoft med stöd för ett flertal programspråk. Valet av användning var helt beroende på 

tidigare kunskaper så väl som avgränsningar se kapitel 1.4. 

 

2.1 Förstärkt verklighet 

“AR allows the user to see the real world, with virtual objects superimposed upon or 

composited with the real world” [3]. Tekniken baseras på att användaren ser världen genom 

en teknisk enhet såsom en mobiltelefon. Med hjälp av denna teknik kan en användare placera 

ut virtuella objekt i världen eller få ytterligare information som inte kan uppfattas utan 

hårdvara som stödjer AR, exempelvis se distans mellan två virtuella objekt. 

Hårdvaruimplementation för förstärkt verklighet är i första hand mobiltelefoner, men går att 

implementera i teknisk hårdvara som har stöd för grafisk bearbetning, en optisk enhet och 

display såsom Microsofts HoloLens [4]. 
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2.1.1 ARCore 

ARCore är en plattform skapad av Google vars syfte är att illustrera en förstärkt verklighet 

genom en teknisk enhet i form av exempelvis, användning av färdiga 3D modeller i den 

virtuella vyn med hjälp av Sceneform (se kapitel 2.1.4). 

ARCore släpptes i mars 2018 och är kontinuerligt underhållet av Google, med stöd för 

programspråket Kotlin blev ARCore valet för projektet. 

För att göra den förstärkta verkligheten mer verklighetstrogen använder ARCore tre 

fundamentala delar [5]. 

 

● Rörelsespårning. ARCore använder sig av en process kallad “Concurrent 

odometry and mapping” (COM) för att få en förståelse vart telefonen är 

relativt till omgivningen. Tekniken går ut på att kameran fångar upp så kallade 

“Feature Points1” och använder dessa med hjälp av “Inertial measurements2” 

(IMU), som används för att räkna ut mobiltelefonens positionsändringar 

relativt till fysiska objekt. 

 

 

Figur 2 - 1 rörelsespårning3 

 

● Miljöförståelse. För att sätta ut objekt i den virtuella världen så letar ARCore 

efter en klunga av ”Feature Points” som ligger på samma horisontell eller 

vertikal yta, dessa bildar då tillsammans ett plan. En platt yta utan textur kan 

vara svår att upptäcka vilket gör att denna metod inte är helt felfri, exempelvis 

en vit vägg 

                                                
1 https://developers.google.com/ar/reference/unity/class/GoogleARCore/FeaturePoint  
2 http://www.starlino.com/imu_guide.html  
3Portions of this page are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative 

Commons 3.0 Attribution License 

https://developers.google.com/ar/reference/unity/class/GoogleARCore/FeaturePoint
http://www.starlino.com/imu_guide.html
https://developers.google.com/readme/policies/
https://developers.google.com/readme/policies/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Figur 2 - 2 illustration av hur ARCore hittar ytor 

 

● Ljusuppskattning. Är en viktig funktion till ARCore mjukvaran för att få fram 

en mer verklighetstrogen virtuell bild av verkligheten. Detta utförs genom att 

3D objektet påverkas av ljusförhållandet i planet som objektet sätts ut inom. 

Utifrån figur 2.3 blir objekt satta i mörker en annan kontrast än bilder satta i 

ljusa miljöer. 

 

 

Figur 2 - 3 illustration av hur 3D objekt påverkas i verkligt ljus 

 

Dessa nyckelfunktionaliteterna som finns inom ARCore bildar tillsammans en mer 

verklighetstrogen uppfattning av utplacerade objekt med hjälp av biblioteket.  

ARCore kräver specifika mobiltelefon för att köras, utöver att mobilen måste vara uppdaterad 

till minst version 7.0 (API 24) eller senare [6]. 

 

 

________________________________ 

 Portions of this page are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative 

Commons 3.0 Attribution License. 

https://developers.google.com/readme/policies/
https://developers.google.com/readme/policies/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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2.1.2 Fragment 

Fragment [7] är en modulär del av en aktivitet som går att implementera till layouten av ett 

projekt i Android Studio. Den har sin egen livscykel, får sina egna inmatningshändelser och 

kan läggas till eller tas bort medan aktiviteten körs. Ett modulärt fragment tillåter utvecklare 

att ändra utseende på applikationen beroende på skärmstorleken hos mobiltelefonen som kör 

applikationen. Om skärmen blir större kan flera fragment visas samtidigt med olika vyer som 

exempelvis, en vy för nyheter och en annan för vädret. 

Fragment måste alltid skapas i en aktivitet och trots att det fungerar som en subaktivitet så är 

den direkt påverkad av händelser i aktiviteten, så som OnPause, OnDestroy eller OnResume. 

Färdiga Fragments för specifika ändamål finns att hämta från nätet i olika former. I detta 

projekt används ARCore fragment för att illustrera en kamera vy och aktivera 

grundfunktionaliteten i ARCore (se kapitel 3.4). 

2.1.3 Appoly AR-Location 

ARCore har stöd för att placera ut objekt på platser som är inom 100 meters avstånd [8]. För 

att förenkla möjligheten att sätta ut punkter utanför omfattningen av vad ARCore kan hantera, 

så krävs det ytterligare ett bibliotek, det är där användningen av Appoly´s bibliotek kommer 

in. Appoly Ar-Location[9] är ett bibliotek skapat av företaget Appoly för att rendera noder i 

världen utanför ARCore’s omfattning. Biblioteket använder sig av GPS koordinater 

tillsammans med noder för att placera ut punkter i världen.  

Biblioteket är inte självgående utan kräver stöd från ARCore för att fungera. 

2.1.4 OpenGL och Sceneform 

OpenGL är ett grafik-API [10] för att skapa applikationer med grafiska objekt i både 2D och 

3D. De grafiska objekten renderas genom att resultatet från renderingsberäkningarna som 

utförs av en grafikprocessor (GPU) sparas undan i Videominnet (VRAM). De utförda 

beräkningarna plockas sedan från minnet och skickas till en skärm där de kan visas som 

önskat 2D eller 3D objekt. 

Sceneform [11] är ett grafiskt API som i grund och botten är en förenkling av OpenGL och 

används för att rendera 3D modeller i AR-vyn. Tillsammans med ARCore bildar de ett 

komplett bibliotek för modellering av 3D modeller i en förstärkt verklighet. 
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2.2 Android Studio 

Android Studio [12] är en utvecklingsmiljö skapad av Google och JetBrains för att utveckla 

applikationer i mobiloperativsystemet Android. Android Studio gör det möjligt att skriva, 

redigera och kompilera kod skapat av Jetbrains, samt att felsöka, bygga, testa och publicera 

applikationer för Android. 

Android Studio tillhandahåller även möjligheten att testköra program direkt i en simulerad 

Android telefon, eller en Android telefon som är kopplad till datorn via USB. Skapandet av 

en virtuell emulator för ARCore kräver specifik hårdvaru-emulering i form av en Pixel / Pixel 

2 emulator [13], Android Studio SDK (Software Development Kit) [14] för ARCore samt 

OpenGl 3.0 eller högre för användning av Sceneform. 

2.2.1 Kotlin 

Programspråket Kotlin är ett nykommet objektorienterat programspråk som började utvecklas 

2010 av företaget JetBrains. Kotlin hade sin beta-release i slutet av 2015 [15] och sin 

officiella release i början av 201 6[16]. Anledningen till Kotlin’s skapande var “Ten years of 

Java development led us to feeling that our productivity at JetBrains could be improved 

significantly by using a modern JVM language alongside Java” och att de har designat Kotlin 

som “a modern language for industry” [15] skriver JetBrains i sin Kotlin-blog.  

Google har under flera år hamnat i rättsliga twistar med Oracle för Java relaterade copyrights 

[17] vilket är en av anledningarna till att Google öppnade ögonen för Kotlin och annonserade 

första hand support för Kotlin i Android, Maj 2107 [18]. 

 

JetBrains har bra dokumentation över Kotlin och även ett flertal platser där det finns 

möjlighet att testa på kompilering och körning av Kotlin-kod direkt i webbläsaren [19]. De 

punkterna som JetBrains använder för att få utvecklare att använda Kotlin är framförallt dess 

“null-safety”. Null-safety innebär att inget kan vara null utan att användaren får error-

meddelanden från kompilatorn, detta för att motverka incidenter som sker på grund av null 

pointer exceptions. Möjligheten finns då fortfarande att sätta objekt och variabler till null, 

dock måste detta specifikt programmeras så det inte kan ske utan programmerarens vetskap 

[20]. Allt fler programspråk implementerar null-safety för att komma ifrån Tony Hoare’s, 

“billion dollar mistake” [21], som exempelvis C#. [22]. 
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2.3 Azure 

Azure [23] är Microsofts egna plattform för molntjänster som består av en mängd olika 

resurser som kan nyttjas av utvecklare för att hantera molnbaserade applikationer. Resurserna 

finns tillgängliga via Azure Portal som är ett webbaserat gränssnitt där användare kan skapa, 

redigera och ta bort resurser efter behov. Vid skapandet av resurser är den geografiska delen 

ett kritiskt byggblock, avståndet till regionen avgör fördröjningstiden för skickad och hämtad 

data. 

Azure tillhandahåller de samtliga servicemodellerna, SaaS, PaaS och IaaS, som beskrivs i 

2.3.2 

 

 

Figur 2 - 4 Microsoft Azure’s dashoard 

2.3.1 Azure resurs 

Cosmos DB [24] är en av Microsofts databaslösningar som finns tillgänglig i Azure  

(se kapitel 2.3). Cosmos DB lagrar data i form av samlingar och dokument, där varje samling 

består av ett eller flera dokument och dokumenten består av Json data. Varje enhet får ett eget 

dokument vilket byts ut varje gång en positionsuppdatering skickas till databasen. 
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Figur 2 - 5 Exempel ur ett Cosmos DB dokument 

 

JSON [25] (Javascript Object Notation) är ett textbaserat datautbytesformat som används för 

att representera data mellan olika system. Formatet är oberoende av programspråk och 

används frekvent för att översätta programkod till läsbar text se figur 2 - 5 för exempel på 

JSON kod. 

2.3.2 Servicemodeller 

Azure tillhandahåller ett flertal servicemodeller [26] som minskar begränsningar hos 

utvecklare och utgivare av programvara. Servicemodeller är till för att förenkla användningen 

av olika dataresurser, de olika modellerna är: 

 

Software as a Service [27] (eller SaaS) är applikationer som tillhandagås av ett företag där 

användaren endast behöver ha tillgång till internet och en modern webbläsare för att ha 

möjlighet att använda sig av applikationerna. Exempel på detta är Microsofts Office 365 

applikationer där användaren har tillgång till ett flertal programvaror som Word och Excel 

online, oberoende av hårdvaran i användarens maskin. 

 

Platform as a Service [28] (eller PaaS) är en plattform som tillhandagås av ett företag där 

användaren får tillgång till en eller flera olika plattformar, t.ex. 

applikationsprogrammeringsgränssnitt, Application Programming Interface (API) på 

engelska, virtuella maskiner, servrar och databaser.  

 

Infrastructure as a Service [29] (eller IaaS) ger användaren tillgång till infrastruktur för att 

t.ex. lagra och driva en applikation, hålla igång en webbplats och testa utan att behöva ha 

fysiska servrar i åtanke. 
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2.4 Scrum 

Scrum [30] är en agil arbetsmetod som brukar användas vid mjukvaruutveckling inom större 

såväl som mindre företag. Arbetsmetoden går ut på att mjukvarans byggklossar delas upp i 

mindre delar där varje del måste göras klart för att få det fullständiga programmet som byggs. 

Arbetsperioden man har på sig att utveckla mjukvaran delas in i sprintar på vanligtvis 2–3 

veckor.  

Under dessa sprintar arbetar man med delar av programmet som ligger i product backlog, 

som innehåller all funktionalitet som kunden önskar till sin produkt. 

Varje mindre del av programmet som finns i product backloggen kallas för user stories. 

Utvecklarna kommer sedan överens, tillsammans med kunden, om vilka user stories man ska 

jobba på under just denna sprint. Dessa user stories läggs sedan in i en sprint backlog och 

delas in i mindre delar som kallas tasks för att göra utvecklings så simpel som möjligt.  

I slutet av varje sprint presenteras det man har åstadkommit för kunden med hjälp av en demo 

där man visar upp hur programmet ser ut i det nuvarande skedet. Därefter börjar processen 

om, tills arbetsperioden är slut eller varje del till programmet är färdigbyggt. 

Processen resulterar i en kontinuerlig utvecklingström som bemöter kundens önskemål inom 

tidsperioden för arbetet. 
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3. Design 

I detta kapitel ges en ingående beskrivning av programmets uppbyggnad samt hur de 

viktigaste bibliotek och verktyg bidrar till programmet.  

Avsnitt 3.1 beskriver programmets övergripande design. Avsnitt 3.2 beskriver kollen 

applikationen gör vid uppstart angående biblioteket ARCore. 

Avsnitt 3.3 beskriver utvecklingsmiljön som använts under projektets gång, samt de olika 

programfilernas användningsområden. Avsnitt 3.4 beskriver hur implementering av 

applikationens AR-logik. Avsnitt 3.5 beskriver exekveringen av Sceneform. Avsnitt 3.6 

beskriver hur databasen är uppbyggd samt hur den kallas på i programmet. 

 

3.1 Övergripande design 

Applikationen består huvudsakligen av fyra fundamentala delar, hårdvaran, databasen, 

Sceneform och AR-logiken som illustreras i figur 3 - 1. Nedan följer en ingående beskrivning 

hur systemets delar arbetar ihop. 

 

 

Figur 3 - 1 Illustration av applikationens övergripande design 

  

AR-logiken (se kapitel 3.4) används för att få en förståelse av mobiltelefonens position 

relativt till den verkliga världen. Detta är en kritisk egenskap då applikationen är beroende av 

mobiltelefonens geografiska position gentemot den utsatta nodens för att korrekt illustrera 

positionen av en annan användare i den virtuella vyn. Inget av detta skulle vara möjligt utan 

den använda hårdvaran som i detta fallet är en mobilkamera med stöd för ARCore biblioteket 
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(se kapitel 2.1.1). Vid start av applikationen skapas en uppkoppling till databasen som i sin 

tur uppdateras med ett kontinuerligt intervall för att hålla koll på användarens position. Denna 

position hämtas sedan av andra användare som kör applikationen för att få en AR-illustration 

av de andra användarnas positioner. 

Sceneform (se kapitel 2.1.4) används sedan för att rendera ut en nod vid användarnas 

positioner som det sedan länkas ett grafiskt objekt till, med en vy för den totala sträckan 

mellan dessa mobiltelefoner.  

 

3.2 ARCore installation 

Då den skapade applikationen använder sig enbart av förstärkt verklighet så är biblioteket 

ARCore ett krav för att starta applikationen. Detta har gjorts väldigt simpelt av Google som 

har skapat biblioteket [31], genom att en koll görs automatiskt vid initialisering av en session 

se figur 3 - 2. 

 

Figur 3 - 2 förloppet för koll av ARCore installation 

Med hjälp av funktionsanropet onResume som alltid körs vid uppstart av en applikation så 

görs en koll för att se om biblioteket ARCore är installerat på mobiltelefonen. Kollen körs när 
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funktionsanropet requestInstall( ) får returnerat en av tre statusar: 

 

• INSTALLED: returneras om ARCore är installerad. 

 

• REQUEST_INSTALL: returneras om ARCore behöver installeras. Applikationen 

pausas medan ARCore installeras och startar igen så fort installationen är klar. Vid 

uppstart av den pausade applikationen så körs onResume igen och requestInstall() 

körs igen. 

 

• Exception: returneras om något går fel vid installationen av ARCore, exempelvis att 

mobiltelefonen som används inte har stöd för biblioteket. 

  

3.3 Utvecklingsmiljö 

Då mobilapplikationen är avsedd för Androidtelefoner och projektet har användning av ett 

flertal olika Google-tjänster gjordes valet att använda Android Studio. Med sitt 

användargränssnitt, plugins och likheten med Microsofts integrerade utvecklingsmiljö, Visual 

Studio [32], så gjordes valet att använda Android Studio som utvecklingsmiljö. 

 

 

Figur 3 - 3 projektstrukturen i Android Studio 
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En applikation i Android består vanligtvis av de mappar som illustreras i figur 3 - 3, manifest, 

java, generatedJava, res och gradle Scripts. Nedan följer en kort genomgång av vad syftet 

med mappen och dess filer är samt hur de använts i projektapplikation. 

 

● Manifest [33]: Består av en eller flera manifest-filer, skrivna i märkspråket XML [34], 

där data som vilka behörigheter som applikationen behöver, vilka verktyg som 

används, paketnamn, vilka enhetskonfigurationer som stöds och även olika 

applikationslicenser. Fler manifest-filer kan behövas om applikationen till exempel 

har en betalversion såväl som en gratisversion. 

 

I manifest-filen till applikationen som byggs i detta projekt specificeras det att 

applikationen kräver tillstånd att använda platsinformation och kameran. Dessa två 

tillstånd är kärnan till hela applikationen och räknas som personlig information, så 

användaren måste godkänna användningen av dessa datainsamlingsmetoder. Här 

specificeras även att användaren måste ha ARCore installerat för att ha möjlighet att 

köra applikationen, figur 3.2 illustrerar hur raden för att definiera att ARCore är 

väsentligt för att applikationen skall funka. 

 

 

Figur 3 - 4 utdrag ur manifest-filen där det specificeras att ARCore är väsentligt för applikationen 

 

● java: Innehåller alla Kotlin/Java-klasser som används i applikationen. 

 

I java-mappen till applikationen som byggdes i detta projekt så används sex olika 

klasser som illustreras i Figur 3 - 5 nedan figuren följer en kort beskrivning över 

funktionaliteten hos vardera klass. 

 

 

Figur 3 - 5 Illustration över de befintliga klasserna som används i applikationen 
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○ DbUpdate: Hanterar all databasuppdatering, dvs att här skickas data upp till 

databasen såväl som hämtas och bearbetas. 

○ Location: Uppdaterar telefonens GPS-koordinater var 5:e eller 10:e sekund 

och kallar på DbUpdate med de uppdaterade värdena. 

○ MainActivity: Detta är main-klassen som är det första som körs vid 

applikations-start. Det första som sker i denna klass är att initialisera ett så 

kallat Ar-Fragment som täcker hela skärmen. Ar-Fragment är en kamera-vy 

som har all AR-funktionalitet kopplat till sig som beskrivs i 2.1.2. 

○ Marker: Används för att instansiera Marker-objekt med värden så som 

longitud, latitud och id. Dessa markers är då en “användare” i AR-världen. 

○ Renderable: Kopplar samman alla markers som finns med en egen renderad 

layout som sedan ankras fast i AR-världen. 

○ SupportedDevices: Kollar så att enheten som kör har rätt version av OpenGL 

och rätt SDK. 

 

● GeneratedJava: Här hamnar autogenererad Java-kod som ger en överblick av senaste 

projekt-builden. Innehåller data om exempelvis applikations id, build-type (release 

eller debug), versionskod och versionsnamn. 

 

● Res: res är en förkortning på resource, resurs på svenska. Res är samlingsplatsen för 

alla resurser som kan komma att användas runt omkring i applikationen. När en 

utvecklare skapar en ny applikation så automatiskt genereras res-mappen med sub-

mapparna drawable, layout, mipmap och values. Figur 3 - 6 nedan illustrerar vilka 

mappar som res innehåller till applikationen som skapas för detta projekt. Under 

figuren följer en kort beskrivning av innehållet hos sub-mapparna. 

 

 

Figur 3 - 6 innehållet av res-mappen 
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○ Drawable [35]: Innehåller xml-filer som beskriver statiska bilder som kan 

användas i applikationen. Projektapplikationen använder sig inte av några filer 

i drawable-mappen. 

 

○ Layout [36]: Innehåller xml-filer som beskriver applikationens 

användargränssnitt, ett exempel finns nedan i figur 3 - 7 och är en “basic 

layout” som utvecklaren kan välja vid skapandet av ett nytt projekt i Android 

Studio. 

 

 

Figur 3 - 7 en exempel-layout och dess XML-kod 

 

Applikationen som skapats i samband med detta projekt använder sig av tre 

layouts, main_layout, marker_layout och popup_layout. main_layout är 

användargränssnittet som syns när applikationen körs och innehåller ett så 
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kallat ArFragment. ArFragment är en initialisering av hela AR-delen till 

applikationen och gör att all AR-funktionalitet fungerar, så som t.ex. 

igenkänning av ytor. marker_layout består endast av en röd ruta med två 

stycken textboxar som fylls med avstånd till en nod och namn på en nod.  

 

○ Mipmap: Består endast av ikonerna som används i programmet, Figur 3 - 8 är 

ett exempel på Androids standardikon. 

 

 

Figur 3 - 8 illustration av androids standardikon 

 

Projektapplikationen kommer endast använda sig av den standard ikonen som 

finns. 

○ Raw [37]: Denna alternativa mapp innehåller 3D-tillgångar/modeller som kan 

användas i applikationen 

Projektapplikationen har endast en fil i raw-mappen, andy.sfb, vilket är en 3D-

modell av androids maskot 

 

○ Values: denna mapp innehåller som standard tre stycken xml-filer, colors, 

strings och styles. 

I colors.xml definieras de färger som återkommer runtom i applikationen så 

utvecklaren kan skriva “colorPrimary” istället för att skriva t.ex “#008577” för 

att få den gröna färgen som förhandsvisas precis till höger om “3” i  

Figur 3 - 9. 

 

  

Figur 3 - 9 exempel på colors.xml-fil 
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I strings.xml definieras text-arrayen eller andra textsträngar som återanvänds 

flera gånger i applikationen. 

 

Figur 3 - 10 exempel på en string-array i string.xml 

 

 I styles.xml definiera olika teman, nedan, i figur 3 - 11 illustreras ett exempel 

på ett tema.  

 

Figur 3 - 11 exempel på en “style” i style.xml 

 

Med tanke på att 

“<item name="android:textColor">#00FF00</item>” är skrivet så kommer 

texten i de komponenter, till exempel “TextView”, som har egenskapen 

“textColor” att få textfärgen som illustreras till höger om “9” i figur 3 - 12. I 

figuren 3.10 nedan åkallas temat “AppTheme” i en TextView, vilket kommer 

resultera i att texten blir ljusgrön. 
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Figur 3 - 12 exempel på användningen av “style”n från figur 3 - 11 

I projektapplikationen har inte något fokus legat på utseende, utan 

förstahandsfokuset har legat på applikationens funktionalitet vilket har lett till 

att Values-mappen har förblivit orörd under projektets gång. 

 

● GradleScripts: Är fylld av ett flertal filer som används av Gradle [38] vilket är det 

verktyg som används i Android Studio för att bygga [39] ett projekt till ett körbart 

program, en så kallad APK [40]. Det finns två gradle-filer som huvudsakligen 

används, build.gradle(Project) och build.gradle (Module) 

 

○ Build.gradle (Project): Innehåller gemensam data för alla moduler som finns i 

projektet. Här specificeras vilka plugin som finns tillgängliga i alla moduler. 

 

○ Build.gradle (Module): Innehåller data som är nödvändig vid kompilering av 

en specifik modul. Här specificeras vilka bibliotek som modulen använder sig 

av. I detta projekt användes tre externa bibliotek, AzureData, AppolyAR och 

ARCore 

 

3.4 AR-logik 

AR-logiken i applikationen utförs till stor del med hjälp av de funktionsanrop och metoder 

som erfordrats av Appoly-biblioteket. AR-logiken håller koll på AR-världen genom att läsa 

av de många sensorer som finns i mobiltelefonen och ansvarar även för utplacering av så 

kallade anchors [41]. Anchor är en fast punk i den förstärka verkligheten som används för att 

placera 3D-objekt på, i den skapade applikationen placeras anchors på en användares GPS 

koordinater. 

Med hjälp av mobilens sensorer i form av accelerometer, GPS, gyroskop och magnetometer 

så beräknas position, vinkel och hållning för att simpelt sagt placera ut objekten åt rätt håll i 

förhållande till mobiltelefonen position. 
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3.5 Sceneform 

Sceneforms initialiseras genom ett fragment (se kapitel 2.1.2), från ARCore-biblioteket och 

används i applikationen för att rendera 3D-objekt och uppdatera 3D-objekt som skapats. 

Vid uppstart av programmet frågar applikationen efter tillåtelse att använda sig av kameran. 

Detta görs automatiskt vid uppstart med hjälp av fragmentet som är taget direkt från 

Sceneform biblioteket.  

Därefter initieras en lista för att spara undan renderingar för att enkelt ge dessa olika namn 

och avstånd för alla användare. Vid skapandet av en rendering i programmet krävs att en 

Java-klass kallad completablefuture [42] används, Completeablefuture är en klass som gör 

det möjligt att vänta på att en asynkron tråd exekverat klart. Renderingar byggs på en 

asynkron tråd för att sedan användas i den förstärkta verkligheten. Completablefuture 

används då skapandet av en rendering tar tid att byggas och användningen gör att 

programmet inte fryser under exekvering. 

De färdigbyggda renderingarna representerar användare som finns tillgängliga i databasen 

och är en rendering av en hel vy. 

 

 

Figur 3 - 13 En illustration på en icke-renderad markör-vy 
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Vyn består endast av en så kallad “Image View” eller bild vy på svenska, som man kan se till 

vänster i figur 3 - 13, endast är en svart markör med transparant bakgrund. Den blå rutan till 

höger i figur 3 - 13 används för att ha möjlighet att se vilka element som finns i vyn, där 

författarna i detta fall har en bild vy med två textrutor i. De två rektangulära rutorna, som 

man kan se inne i bild vyn är de två textboxarna som kommer representera användarnamn 

och avståndet till användaren. Det är då den övre textboxen som håller id medan den nedre 

kommer innehålla avståndet till en användare i databasen. 

Figur 3.13 illustrerar hur en markör ser ut när den renderats, fått ett värde och placerats i 

världen. 

 

 

Figur 3 - 14 Exempel på en renderad markör 

 

Med tanke på att markörbildens bakgrund är transparent så befläckas inte hela världen av 

stora färgade rutor som annars skulle skymma all sikt. 

Efter att programmet har byggt ett renderingsobjekt för varje användare i databasen så blir de 

färdigrenderade objekten tilldelade ett så kallat “render event”. Renderings eventet gör att 
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avståndet som visas i markören, se 3.13, uppdateras varje gång den dyker upp i kamerans 

“synfält”, vilket kontinuerligt ger korrekt uppdaterat avstånd och riktning till användaren som 

markören paras med. 

 

3.6 Cosmos DB 

Applikationen använder sig av Cosmos DB genom att skicka en kontinuerlig ström av 

platsuppdateringar till databasen för att möjliggöra den exakta platsen för en användares 

mobiltelefon. Platsen uppdateras var femte sekund till databasen med hjälp av funktionsanrop 

till Azure egna SDK för Android (AzureData) [43]. Funktionsanropen som användes från 

AzureData är, azureData.createDocument, azerData.replaceDocument och 

azureData.getDocument. 

 

● createDocument: skapar ett nytt dokument i databasen. 

 

● replaceDocument: Tar bort det existerande dokumentet i databasen och lägger till ett 

nytt med samma id och uppdaterad data. 

 

● getDocument: hämtar en Json sträng från databasen med värden för varje specifik 

användare. 

 

Dessa funktioner är grundklossarna till att skapa och underhålla dokumenten i Cosmos DB. 

För att möjliggöra uppdatering till databasen med egen GPS position används Google Play’s 

egna API. 

 

Cosmos DB är uppkopplat till applikationen med hjälp av nycklar som är tillhandahållna via 

hemsidan. En koll genomförs vid applikation start för att se om det finns en uppkoppling till 

databasen, därefter får användaren mata in en id för att använda under sessionen i 

applikationen. När id väl är tillhandahållet uppdateras dokumentet i databasen till 

användarens position i form av en array. Även datum såväl som tid uppdateras för att enklare 

hålla koll på användaraktivitet. 
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Vid anslutning av en ny användare körs det en koll för att se om användarens inmatade Id 

redan existerar i databasen. Hittas inte användarens id i databasen så körs createDocument för 

att skapa användaren i Azure med korrekta värden för mobilens dåvarande position och 

datum. 

Med hjälp av getDocument, som kallas på asynkront, för uppdatering av mobiltelefonens 

egna position till Azure, så hämtas data för andra användare samtidigt. 

Ansluter sig en tidigare användare till applikationen eller om en session kontinuerligt körs så 

kallas replaceDocument. Ett nytt dokument skapas och byter ut det redan existerande 

dokumentet i Azure med de nya värdena för datum, tid och GPS position. 

 

Servicemodellen som används i applikationen är PaaS (se kapitel 2.3.2). Vilket innefattar att 

användaren skapar programvara med hjälp av verktyg och bibliotek från leverantören som i 

detta fall är Azure. Azure tillhandahåller nätverk, server och lagring av data för 

applikationen.  
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4 Diskussion och Utvärdering 

I detta kapitel jämförs det förväntade resultatet med den slutliga lösningen. Samtliga problem 

som uppstått under utvecklingen diskuteras, samt lärdomen och lösningen av dessa, för att 

undvika liknande problem vid fortsatt arbete. Kapitel 4.1 beskriver applikationens slutliga 

version med hänvisningar till den ursprungliga målsättningen. Kapitel 4.1.2 Jämför den 

slutliga versionen med liknande applikationer som finns på marknaden, Kapitel 4.2 beskriver 

arbetssättet och versionshantering som användes i implementation av applikationen. Kapitel 

4.2.1 beskrivs hur testning har utförts under projektets gång. Kapitel 4.3 beskriver de 

problem som författarna bemöttes av under applikationens utveckling.  

Kapitel 4.3.1 beskriver lärdomen samt lösningarna på några av de problem som beskrivs i 

Kapitel 4.3 

 

4.1 Verklighetsjämförelse 

Under projektets gång har vi eftersträvat att implementera utifrån den ursprungliga Scrum 

planeringen men ganska så snabbt upptäcktes att planeringen var för optimistisk. Den 

ursprungliga planeringen innefattar ett arbete på 9 veckor som skulle leda till en applikation 

där endast en tredimensionell figur skulle visualiseras ovanför applikationsanvändaren. 

Vid projektstart skapades ett Gantt-schema (se Figur 4 - 1) som skulle representera projektets 

utveckling. 

 

Figur 4 - 1 Gantt-schema som framtogs i början av projektet 
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Det insågs redan i slutet på första sprinten att det kommer behövas justeringar till den första 

planeringen då några delar blev klara snabbare jämfört med andra. Efter varje sprintdemo 

diskuterades nästa utvecklingssteg tillsammans med handledarna på Sogeti. Återkopplingen 

från diskussionerna ledde till avvikelser från den ursprungliga planeringen då det tillkom ett 

flertal förbättringsförslag och prioriteringsändringar. Även bristande kunskap inom denna 

typen av utveckling skapade problem vid planeringsskedet. Efter ändringar i planen så blev 

Gantt-schemat följande.  

 

 

Figur 4 - 2 Slutgiltiga Gantt-schemat 

 

Projektet resulterade i en applikation vars utseende illustreras i Figur 4.3, vilket avviker från 

den målsättning som framtogs vid projektets uppstart (se kapitel 1.2).  

På grund av de problem som beskrivs i kapitel 4.3 i form av distansbegränsningar för 

ARCore så blev resultatet annorlunda jämfört med den ursprungliga målsättningen. De objekt 

som skulle synas ovanför användarna lyckades inte implementeras med det valda biblioteket. 

Det resulterade i en markör som syntes i riktningen av andra användare istället för att bli 

positionerad precis på användaren som illustreras i Figur 4.3. 
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Figur 4 - 3 Applikationens utseende vid användning 

 

På grund av begränsad arbetstid blev vägbeskrivningen, som var del av den initiala 

målsättningen, inte implementerad då detta hade låg prioritet på product backlog  

(se kapitel 2.4). 

4.1.1 Liknande applikationer 

Många utvecklare har försökt att skapa liknande applikationer som ska hitta andra personer 

eller objekt runt om i världen. Efter att ha sökt igenom Google Play Butiken hittades flertal 

applikation där en av de var skapade av företaget Appoly (Where’s my cAR?) [44]  

(se kapitel 2.1.3). Applikationen sparade platsen för ens egna parkerade bil, vilket var en 

inspirationskälla till applikationsutvecklingen. 

Majoriteten av applikationer som hittades på Google Play Butiken använde sig av lokala ytor 

för utplacering av renderingar i form av mobilspel eller visuella objekt som fordon och 

möbler. Jämfört med applikationen författarna har utvecklat så använder inte denna 

applikation igenkänning av ytor som tycks vara vanligt vid AR applikationer. 
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4.2 Arbetssätt 

Arbetssättet som följdes under projektet var Scrum (se kapitel 2.4), vilket var en utmaning 

när det kom till att dela upp arbetsuppgifterna. I det tidigare stadiet var programmet väldigt 

beroende av att föregående uppgifter var klara. Detta ledde till mycket par programmering 

och en gemensam insats för att lösa många av arbetsuppgifterna. Utöver uppdelningen av 

arbetsuppgifter så fungerade sprintuppdelningen väldigt bra med en demonstration av 

applikationen i slutet av varje sprint (se kapitel 2.3.2). 

 

För versionshantering testades till en början versionshanteringsverktyget Git, med Karlstad 

Universitets egna Git-server. På grund av problem vid koppling till Git-servern så beslutades 

att skapa och använda Github [45] istället, vilket funkade utmärkt i ett senare skede. Till en 

början uppstod en del problem på grund av bristande kunskap med Github, vilket ledde till 

mycket testande och användande av flera olika så kallade ”repositories”, vilket då är platsen 

som koden lagras när den uppdateras, för att testa oss fram i att få versionshanteringen att 

fungera korrekt. 

4.2.1 Testning 

Under skapandet av applikationen har det inte använts någon av de mjukvarutest som finns 

inom agil systemutveckling. Då applikationen är tillräckligt trivial och fel inte kan uppstå 

utan att programmet kraschar så användes manuell testning. Uppladdning till Google Play 

Butik med intern testning möjliggjorde manuell testning och ett flertal som arbetar hos Sogeti 

var villiga att delta och möjliggöra fortsatt utveckling av applikationen. 

Majoriteten av Testning har skett på kontoret med undantag till en del tester utomhus för 

kontroll av miljöbyte vid placering av användare på specifika punkter. 

 

4.3 Applikationsproblem 

I följande kapitel beskrivs problem som har uppstått vid implementation av applikationen 

följt av förebyggande metoder för att undvika dessa i kapitel 4.4. 

 

● Alla fick samma avstånd och namn: När tiden kom för att lägga till fler markörer i 

världen så fick alla markörer samma id och avstånd. Det visade sig att detta berodde 
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på att det endast skapades ett renderat objekt. Anledningen till skapandet av endast ett 

renderat objekt var tanken att det skulle räcka med placering av flera kopior av samma 

objekt och ändra alla separata kopior. Dock fungerade detta inte som tänkt, det visade 

sig att samma objekt blev uppdaterat om och om igen, därför fick alla noder värdet av 

det sista dokumentet i databasen. Som lösning behövdes det helt enkelt skapas ett nytt 

renderat objekt för varje användare som skulle visas i AR-världen. 

 

● Tillstånd: Ett problem som uppstod var tillståndsförfrågningen när applikationen 

skulle fråga efter fler tillstånd utöver användning av kameran. När Sceneform’s 

Fragment initialiseras så kollar applikationen automatiskt efter tillstånd för 

användning av kameran. Då ingen möjlighet hittades för att ändra vilka tillstånd som 

ska begäras vid Fragmentets initialisering så ordnades en egen tillståndsförfrågan. 

Som lösning placerades den egenskapade tillståndsförfrågan precis innan 

initialiseringen av AR-fragmentet, applikationen startar inte om inte begäran till 

kamera såväl som position godkännes. 

 

● Trådar (många callbacks):  Detta var ett problem som dök upp i ett senare skede av 

applikationens utveckling. Applikationen började krascha och ge felmeddelandet 

“FATAL EXCEPTION: OkHttp Dispatcher” vilket visade sig vara ett problem 

relaterat till flertrådig körning. Vid debugging söktes vilka funktioner som körde 

asynkront och det visade sig att alla funktionsanrop från Azure-biblioteket och Java’s 

CompletableFuture, vilket används för att bygga de renderade modellerna, körde 

asynkront. Lösningen på detta var att minimera och kontrollera anropen på dessa 

funktioner. 

 

● Distansbegränsningar med ARCore: Biblioteket som används vid utveckling har 

enbart stöd för att placera ut objekt på ytor som är visuella via mobilkameran. De 

utplacera objekten försvinner även om man går för långt ifrån den ursprungliga 

placerings ytan. Det finns lösningar att jobba sig runt just detta problem men det 

skulle i slutändan ha tagit upp för mycket tid under arbetets gång. Då flertalet 

programmerare sökte lösningar på samma problem så hade företaget Appoly skapat 

ett bibliotek som till stor del gjorde det som söktes.  



29 
 
 

Apolly’s lösning, som även vi använde oss av, var att renderingarna fick fungera mer 

som en kompass-visare till användaren istället för en fast markör ovanför användaren. 

 

● Instabila renderingar:  

Renderingarna som skapades blev till en början instabila vilket resulterade i att de 

renderad objekten på skärmen “hoppade runt”. Detta löstes genom att höja 

uppdateringstiden för noder till en rimlig tid på 5 sekunder. 

4.3.1 Efterklokhet 

Lärdomen tagen från detta arbete har gett författarna större insikt för programmering inom 

förstärkt verklighet. Problem (se kapitel 4.3) som uppkom under arbetets gång har författarna 

tagit lärdom av. Dessa problem innefattar missförstånd inom förståelse för förstärkt 

verklighets grundklossar. Alla misstag som berör applikationsutvecklingen tas upp i kapitel 

4.3, om man tar ett exempel såsom ARCores användning av Anchors och noder, så var 

dokumentation och exempelkod bristande. Detta ledde till att mycket tid gick åt testning och 

chansning för att få programmet att fungera som tänkt, något som författarna hoppas att de 

som läser denna rapport möjligen kan undvika, om läsaren vill ge sig på utveckling med 

förstärkt verklighet och ARCore.  

 

Det var i slutskedet av projektet som vi stötte på lite hjälpmaterial som skulle visat sig 

användbar att sätta sig in i vid projektets början, exempel är boken “Learn ARCore” [46] 

samt en introduktionskurs i förstärk verklighet hittades där de använder sig av ARCore [47] 

 

De steg som skulle gjorts annorlunda vid implementering av applikationen på nytt är 

följande. 

 

● Klassuppdelning: Något som kom till insikt vid ett sent skede av utvecklingen var att 

programmet blev väldigt svårläst när allt låg i en klass. Ett problem som uppstod vid 

klassindelningen var att vissa delar av programmet kraschade när det inte kördes från 

huvudklassen (se Trådar i kapitel 4.3). 
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● Flitigare användning av debuggern: I projektets tidigare skede användes endast 

konsolen i Android Studio tillsammans med Android’s Log-funktion [48] för att få en 

utskrift när den når en viss punkt. Det insågs senare hur mycket smidigare och 

effektivare det var med placering av så kallade breakpoints som finns tillgängliga i 

Android Studio debuggern. Användandet av debuggern hjälpte hitta och förstå 

trådproblemet som beskrivs i kapitel 4.3. 

 

Ovanstående misstag bromsade utveckling av applikationen och skapade problem under 

arbetets gång (se kapitel 4.3) som kunde ha undvikits vid korrekt användning av verktyg och 

metoder från projektstart.  
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5. Reflektion och slutsats 

I detta kapitel reflekteras det över hur projektet har gått och dess slutsats. Det diskuteras även kring de 

projekt-problem som stötts på under arbetets gång utöver de som beskrivs i Kapitel 4.3. 

Kapitel 5.1 innehåller reflektioner för projektets utveckling från start till slut, Kapitel 5.2 förklarar de 

många utbyggnadsförslagen som finns till applikationen. Kapitel 5.3 beskriver de problem som 

uppstått under projektets gång exklusive de som berör applikationen i kapitel 4.3. Kapitel 5.4 

slutsatsen av hela projektet. 

 

5.1 Reflektion 

Projektet har genomgått två idé-iterationer där första idén var att skapa en AR-applikation 

vars funktionalitet var att identifiera olika växtligheter. Efter flertal spekulationer insågs det 

att vara en bättre idé att byta växtlighet mot hårdvara. Så tanken modifierades från att 

identifiera växter till att identifiera maskiner, som exempelvis laptops, tvättmaskiner, skärmar 

för att få fram manualer etc. Ganska snart insågs att den projektidén berörde ämnet artificiell 

intelligens (AI) [49] mer än vad den berörde att visa objekt i AR-världen.  

Den andra projektidén är den applikation som nämns i denna uppsats. Till skillnad från första 

idén finns möjligheten att faktiskt representera 3D-objekt i AR-miljön, vilket kändes som ett 

bättre och mer lämpligt sätt att representera AR på. 

 

I början av projektet var det med stor osäkerhet över hur väl tidplanen som sattes 

upp skulle följas, med tanke på att ingen av oss tidigare gjort en Android-applikation eller 

brukat varken Kotlin, CosmosDB, ARCore, Android Studio tidigare.  

Trots denna brist av praktisk erfarenhet av de verktygen som användes så följdes tidsplanen 

nästan som förväntat, förutom någon del under en av sprintarna som blev klar lite tidigare 

som t.ex. kopplingen av databasen, som ordnades samtidigt när databasen var redo i första 

sprinten. 

 

Under projektets gång har originalidén utvecklat med funktionalitet som möjliggör ett fortsatt 

arbete om det skulle visa sig att en del skulle bli klar mycket tidigare gentemot vad som 

planerats. 
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5.2 Framtida utbyggnader 

Den applikation som utvecklats befinner sig i ett tidigt stadie, det vill säga att den visar 

positionen av andra personer som kör applikationen.  

De utbyggnadsmöjligheter som planerats var bland annat: 

 

● Grupper: Användare ska få ett unikt sessions-id som kan delas med andra användare 

som kör applikationen så denne endast ser de användare som befinner sig i samma 

grupp. 

 

● Punktplacering: Tanken vara att en användare ska ha möjligheten att placera en punkt 

i världen som alla andra användare ska ha möjlighet att se. Denna funktion var då 

initialt planerad att funka ihop med grupp-funktionaliteten, som skulle ge möjligheten 

att skapa en mötespunkt som alla involverade i gruppen kan se. 

 

● Google maps vy: Detta var nog den mest ambitiösa utbyggnaden. Tanken var att om 

telefonen hålls liggandes så skulle användaren få ett Google maps-liknande UI med 

pins för varje användare som är med i samma grupp. 

 

● Vägbeskrivning: Tanken här var att användaren ser en streckad linje i AR som leder 

till en punkt eller användare. Vägvisningen ska leda till en punkt som placerats själv, 

en mötespunkt eller en annan användare. 

 

De punkter ovan är trots allt endast ett axplock av de idéer som har tillkommit under 

utvecklingen av applikationen, men har endast planerats som extra tillägg i mån av tid. 

 

5.3 Projektproblem 

Det har uppstått ett flertal motgångar under projektets gång som har fördröjt utvecklingen av 

applikationen. Nedan listas de flesta problemen som stötts på under utvecklingen följt av en 

liten beskrivning på hur det har påverkat applikationens utveckling. 
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● problem med datorer vid start av projektet: I början av projektet uppstod ett flertal 

problem med installationen av datorerna som dedikerades till oss. Detta påverkade 

projektet då det drog ut på tiden för möjligheten att påbörja arbetet. En del problemen 

kvarstår vid slutet av projekttiden men har gått att jobba sig runt. 

 

● Lära sig allt nytt: I projektet användes endast verktyg som var nya för oss. Om 

verktyg som är mer välkända för oss hade använts som t.ex. C# och Visual studio, 

hade utvecklingsprocessen kommit igång snabbare. Dock var charmen med hela 

projektet att arbeta med nyare, moderna och populära verktyg. 

 

● Bristande hjälpmaterial:  Mycket tid har gått åt att söka på nätet efter relevanta 

hjälpmedel och försöka förstå bristande dokumentation. Då förstärkt verklighet 

applikationer inte är alltför vanliga i nuläget var det svårt att hitta relevant 

dokumentation för vad som försökte åstadkommas. ARCores biblioteket är väldigt 

stort och det är svårt att hitta exempelkod för att få en enklare förståelse av dess 

funktionalitet.  

 

● Uppladdning till Google Play Butik för demovisning och test: En del tid gick till att 

försöka få en testversion till Google Play Butiken för sluten testning då presentation 

av applikationen var svår med enbart 1 mobiltelefon som skickades runt. Det var en 

mer omständlig process än vad tidigare hade trots, då delar som URL till licensavtal 

och bilder var ett krav för att applikationen skulle få läggas upp. För att fixa en URL 

till licensavtalet användes GoogleSites [50], där en webbsida som endast innehåller 

licensavtalet skapades och länken lades upp på applikationens ”Google Play Butik 

sida”. Licensavtalet var obligatoriskt då insamling av personlig data i form av kamera 

och GPS position användes i applikation, vilket användaren då måste vara medveten 

om.  
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● Begränsning av mobiltelefoner: Då ARCore kräver specifika typer av mobiltelefoner 

för att användas var det problem med provkörning av applikationen. Då det endast 

fanns tillgång till 1 mobiltelefon under en längre tid gick utvecklingen långsammare 

än beräknat vilket även bidrog till en del par programmering. Det var även problem 

med att hitta testare då ARCore kräver relativt nya mobiler för att köras.  

 

5.4 Slutsats 

Trots de otaliga motgångarna som stötts på under projektets gång så har utvecklingen av 

applikationen rullat på i ett bra tempo. Vid projektets slut hade applikationen uppnått den 

funktionalitet som önskats i alla sprintar såväl som följt det initiala Gantt-schema  

(se figur 4 - 1, se kapitel 4.1), väl. Funktionaliteten hos applikationen i slutet av projektet är 

att visa riktning, avstånd och namn hos andra användare med hjälp av ett 3D objekt, synligt i 

den förstärkta verkligheten. 

Det har varit ett lärorikt projekt som gett insikt i utveckling, användning och möjligheterna 

med den futuristiska tekniken, förstärkt verklighet. Den applikation som skapades agerade 

bra representant för att visa en av möjligheterna som finns inom förstärkt verklighet. 

Författarna kan även konstatera att en person med grundliga programmeringskunskaper, har 

möjlighet att finna sig i att lyckas utveckla en skaplig applikation som använder sig av 

tekniken förstärkt verklighet. 
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