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Sammanfattning
Målet med detta projekt är att ta fram en applikationsprototyp för Androidenhe-
ter som ska locka användare av applikationen till och tillbaka till broparken i
Skönsberg med hjälp av augmented-reality. Applikationen ska känna av om an-
vändaren  befinner  sig  inom  eller  utanför  parkens  område  och  visa  olika
bilder/modeller på specifika GPS-koordinater i det digitala lagret beroende på
användarens positionering.  Arbetet  har genomförts i  samarbete med Dohi på
uppdrag av Sundsvalls kommun där regelbundna möten hafts med uppdragsgi-
varen. Utvecklingen av applikationen sker i PhoneGap med Wikitude-plugin.
Projektet har resulterat i en applikationsprototyp som använder ActionRanges,
som är en typ av GeoFence, för att presentera olika bilder hämtade från en egen
server i det digitala lagret beroende på användarens position. Användarna har
inom parkens område möjlighet att själv påverka de bilder som visas i det digi-
tala lagret genom att i applikationen ta en bild som laddas upp till servern där
bilderna lagras och där bilden som tagits även visar det digitala lagret.

Nyckelord: Android,  Applikationsutveckling,  AR,  Augmented-Reality,  För-
stärkt verklighet, Wikitude, PhoneGap
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Abstract
The goal of this project is to develop an application prototype for Android de-
vices that attract users to visit the park in Skönsberg with the help of augmen-
ted-reality. The application shall, from knowing the users position, display dif-
ferent images/models in the digital layer set on specific GPS-coordinates depen-
ding on if the user is within the park or outside of its borders. The project has
been performed in cooperation with Dohi on behalf of Sundsvalls kommun with
which regular meetings have been had . The application has been developed
using PhoneGap with the Wikitude-plugin. The project has resulted in an appli-
cation prototype that uses ActionRanges which is a type of GeoFence to present
different type of images, depending on the users position, in the digital layer of
the application which are retrieved from a server that is hosted locally.  The
users of the application has the opportunity to affect what is shown in the park
by taking a picture from within the application which is uploaded to the server.
The picture taken also shows the digital layer. 

Keywords: Android, Application development, AR, Augmented-Reality, Wikit-
ude, PhoneGap
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1 Introduktion
Vackert väder med strålande sol, då vill nog de flesta befinna sig utomhus och
det finns oftast ett flertal ställen man kan bege sig till. Det blir kanske en dag på
stranden, en glass på stan eller varför inte fika eller sola i parken. Parken, som
man varit till så många gånger och tycker börjar bli lite tråkig. Samma gräsplät-
tar, samma fontän, och samma statyer. Det kanske istället börjar kännas lämpli-
gare att stanna hemma och slappa med mobilen i soffan framför sin favorit serie
streamad till TV:n, parken finns ju kvar imorgon lika oförändrad som idag.

Detta projekt syftar till att kolla närmre på om man med hjälp av en mobilappli-
kation och så kallad augmented reality kan locka människor till parken genom
att visa bilder och modeller i det digitala lagret där användarna har möjlighet att
påverka innehållet. För visst borde det vara roligare att bege sig till en park som
förändras kontinuerligt,  där man själv har möjlighet att påverka innehållet, än
en park som alltid är densamma? 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Sundsvall kommun anlägger under 2016 i samarbete med MittSverige Vatten en
ny allmän park vid brofästet i Skönsberg. Parken skapas som en plats för lek
och avkoppling för alla, gammal som ung, med möjlighet till såväl generations-
möten som ungdomshäng på väg till och från stan. Då användandet av mobilte-
lefoner har blivit en vital del av människors liv kollas det därför närmre på om
det med hjälp av mobiltelefonen går att locka människor både till och tillbaka
till parken med en augmented-reality mobilapplikation som i det digitala lagret
visar virtuella objekt som egentligen inte existerar i parken på specifika GPS-
koordinater inom parkområdet där även bilder som användarna av applikatio-
nen har möjlighet att förändra visas. 

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att ta fram en augmented-reality applikation för enheter
som använder Android för att locka människor både till och tillbaka till parken i
Skönsberg. Projektet är tänkt att resultera i en proof-of-concept applikation som
ska visa bilder utplacerade på specifika GPS-koordinater i det digitala lagret
med hjälp av enhetens kamera och GPS. Befinner sig användaren långt ifrån
GPS-koordinaten ska det istället på skärmen visas att det finns något i den rikt-
ningen som därmed lockar användaren att utforska vad det kan tänkas vara för
något som finns där i fjärran. Vidare ska det undersökas om det är möjligt för
användarna att själva lägga upp material genom applikationen som sedan pre-
senteras i det digitala lagret. 

Under projektets gång undersöks även vad som är/inte är möjligt att genomföra
i en sådan här typ av AR-applikation utifrån det verktyg som används vid ut-
vecklingen. Om tid finns ska det även undersökas om ett simplare administra-
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tionsgränssnitt går att ta fram för att underlätta underhållet av applikationen och
uppdatering av det som visas i det digitala lagret.

1.3 Avgränsningar

Projektet är tänkt att resultera i en applikation för enheter som använder Andro-
id varpå en lösning för enheter med annat operativsystem ej kommer presente-
ras. Detta på grund av avsaknad av enhet med alternativt  operativsystem, så
som iOS, som applikationen kan testköras på.

Applikationens  funktionalitet  kommer  prioriteras  vilket  innebär  att  det  inte
kommer läggas alltför mycket tid att få till en optimal layout eller tilltalande
bilder/3D-modeller i applikationen. 

Projektet är tänkt att resultera i en Proof of Concept (POC) applikation vilket
innebär att komplett funktionalitet ej kan garanteras och att vissa delar därmed
kan ha testats i mindre utsträckning än andra.

Då parken i Skönsberg i skrivande stund ej är klar kommer modeller/bilder pla-
ceras på koordinater som istället finns inom Hedbergska parken i Stenstan.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

• Mål med hög prioritet:

◦ Geofence barriär vid 1km, 300 meter och ett specifikt för parkens
område som avfyrar en särskild händelse vid passering

◦ Befinner man sig utanför de ovan specificerade stängslen ska det i
applikationen istället visas var parken ligger med en indikator åt vil-
ket håll den ligger

◦ Kolla om det går att placera en 3D-modell på specifik GPS-punkt
inom parkens område och synlig i applikationen

◦ Möjlighet för användarna att genom applikationen själva ta en bild
när de befinner sig inom parkens gränser som laddas upp till en egen
server där bilderna sedan kan presenteras i det digitala lagret

◦ Bilden som tas inom parkens område skall även ta med det digitala
lagret och de bilder/modeller som är synliga

◦ Vid start av applikationen i parken / vid ankomst till parken laddas
de 5 senast uppladdade bilderna från servern och presenteras på spe-
cifika platser i parken

• Mål med låg prioritet:
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◦ Administrationsgränssnitt

1.5 Översikt

Kapitel 1 introducerar arbetet och tar upp de mål och avgränsningar som satts
för projektet. Kapitel 2 tar upp teori och bakgrundsmaterial som behövs för att
förstå projektets utvecklingsarbete. Kapitel 3 beskriver den metod som valts för
att genomföra arbetet. Kapitel 4 tar upp hur applikationen är uppbyggd genom
att dela upp projektet i mindre delar och förklara dessa mer i detalj. Kapitel 5
visar det resultat som uppnåtts i och med detta projekt. Kapitel 6 tar upp slutsat-
ser som dragits och innehåller även etiska aspekter man bör ha i åtanke när man
utvecklar en sådan här typ av applikation.
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2 Bakgrundsmaterial
I detta kapitel tas de termer och förkortningar upp som är relevanta för projek-
tet.

2.1 Augmented Reality

Augmented Reality (AR) ungefär ”Förstärkt verklighet”. Genom mobiltelefon
eller annan enhet med kamera och sensorer förstärka verkligheten genom att
lägga ett digitalt lager på det som kameran tar in [1].

2.2 Platsbaserad tjänst

En platsbaserad tjänst innebär en tjänst som med hjälp av användarens position,
som smidigast fås ifrån enhet som innehar GPS, levererar någon typ av funktio-
nalitet, tjänst eller information till användaren [2].

2.3 GPS

GPS står för Global Positioning System och är ett sätt att med hjälp av satelliter
bestämma en enhets position. Genom att skicka ut signaler från satelliterna in-
nehållandes dess plats, status och tid (från dess inbyggda atomur) kan sedan den
mottagande GPS-enheten med hjälp av ankomsttiden på signalen bestämma sin
plats i tre dimensioner om åtminstone signaler från fyra satelliter har tagits med
i beräkningarna av positioneringen [3].

2.4 GeoFence/ActionRange

GeoFence eller ActionRange är ett specifikt område som utgår ifrån en GPS-ko-
ordinat för att sätta upp virtuella barriärer. Dessa barriärer kan sedan användas
för att veta om användaren kliver in eller ut ifrån området som specificerats el-
ler om användaren befunnit sig inom området en längre tid [4].

2.5 HTML

HTML står för HyperText Markup Language och är ett språk som används för
att skapa webbsidor [5]. 

2.6 CSS

CSS  står  för  Cascading  Style  Sheets  och  beskriver  hur  HTML-element  på
webbsidor ska se ut när de presenteras för användaren. Med CSS kan man ändra
layouten på hemsidan så att den ser annorlunda ut (mer anpassad) beroende på
vilken typ av enhet man använder då man besöker sidan [6].
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2.7 JavaScript

JavaScript är ett skriptspråk som används på webbsidor för att påverka funktio-
naliteten [7]. 
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3 Metod
Detta kapitel tar upp hur projektet inleddes samt de verktyg och den utveck-
lingsmetod som använts vid utveckling av applikationen.

3.1 Förstudie

Projektet inleds med en förstudie för att undersöka vilka verktyg som finns till-
gängliga för att kunna skapa en platsbaserad AR-applikation för Androidenhe-
ter. Fokus ligger på att hitta verktyg/sätt som kan avgöra om användaren befin-
ner sig inom eller utanför ett specifikt område för att kunna ta fram en applika-
tion som känner om användaren befinner sig i eller utanför parkens område. Vi-
dare undersöks om något av verktygen kan placera en 3D modell/bild på en
specifik GPS-koordinat eller, som alternativ lösning, med hjälp av bildigenkän-
ning där mobilen känner igen en bild och placerar en bild eller modell ovanpå
denna i det digitala lagret. Samtliga verktyg som undersöks ska ha möjlighet att
använda enhetens kamera för att kunna visa något i det digitala lagret för använ-
daren.

Verktygen/tillvägagångssätten som hittats jämförs sedan för att kunna bestäm-
ma vilket som lämpar sig bäst att använda för detta projekt. 

3.2 Valda verktyg

Wikitude
Wikitude är ett verktyg för att skapa AR-applikationer som har stöd att utveckla
för både Android och iOS [8]. Med Wikitude kan man skapa platsbaserade ap-
plikationer och applikationer som använder bildigenkänning eller en kombina-
tion av båda. Objekten som placeras i det digitala lagret kan vara allt ifrån bil-
der, video och HTML-sidor till 2D och 3D-modeller där objekten även kan ani-
meras på olika sätt. Verktyget möter därmed kraven på att kunna placera objekt
vid specifika GPS-koordinater och har även stöd för bildigenkänning. Wikitude
har även funktioner som kollar var användaren befinner sig med möjlighet att
sätta upp så kallade ActionRanges, som är en form av GeoFence, som kan avfy-
ra olika händelser beroende på om användaren går in/ut ifrån eller befinner sig
inom ActionRangen. Wikitude innehar alla delar som behövs för att kunna ge-
nomföra detta projekt utifrån de mål som blivit uppsatta.

PhoneGap
PhoneGap är ett open-source utvecklingsverktyg där man med webbtekniker så
som HTML, CSS och JavaScript kan utveckla plattformsoberoende applikatio-
ner för bland annat Android-, iOS- och Windowsenheter [9] .  

WampServer
WampServer är en webbutvecklingsmiljö för Windows där man kan skapa web-
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bapplikationer och hosta webbsidor. WampServer har stöd för bland annat PHP
och MySQL [10]. 

3.3 Utvecklingsmetod

Applikationsutvecklingen sker med PhoneGap CLI och Wikitudes plugin för
PhoneGap och utgår ifrån att studera och analysera de exempelprojekt som till-
handahålls av Wikitude där det mest intressanta exemplet är kallat 3DModelAt-
GeoLocation som visar hur en 3D modell är placerad på en plats beräknad uti-
från användarens nuvarande position [11]. Exemplet förändras så att modellen
istället  placeras på en specifik GPS-koordinat varpå ytterligare funktionalitet
kommer läggas till för att uppnå de mål som blivit uppsatta. Bland annat konfi-
gurering  av  ActionRanges  och händelsehantering  då  användaren  kliver  in/ut
ifrån de uppsatta områdena. Exemplet utvecklas vidare så att även bilder kan
synas i applikationen och inte endast 3D-modeller. Även funktionalitet för att
kunna hämta bilder och modeller via Internet läggs till.

Applikationen utvecklas med HTML och CSS för struktur och design samt Ja-
vaScript för funktionalitet då det är dessa språk som används vid utveckling i
PhoneGap.

För att kunna hämta bilder via Internet sätts en lokal server upp som går att nå
via det lokala nätverket. Servern konfigureras med WampServer där PHP-sidor
läggs in som hanterar uppladdning och nedladdning av publicerade bilder.

Testkörning av applikationen under utvecklingsfasen sker på en LG Nexus 5 en-
het med Android. 
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4 Lösningsalternativ
Detta kapitel visar ett lösningsalternativ för hur applikationen kan utvecklas.

4.1 Överblicksbild

Användaren  av  applikationen  ska  med  hjälp  av  mobiltelefonen  kunna  se
bilder/modeller som är utplacerade på specifika GPS-koordinater i det digitala
lagret genom att rikta kameran i den riktning som modellen befinner sig i. Ap-
plikationen är tänkt att resultera i något som efterliknar det som visas i Illustra-
tion 1 där man ser en person tillsammans med en modell som är placerad på en
specifik GPS-koordinat och synlig i det digitala lagret i applikationen. Använ-
daren ska dessutom ha möjlighet att påverka innehållet som visas i det digitala
lagret genom att via applikationen kunna ta en bild när denne befinner sig inom
parkens område där bilden sedan laddas upp till en server som tillhandahåller
bilderna till användare som anländer till eller startar applikationen i parken där
det digitala lagret är synligt i den tagna bilden.

8
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4.2 Kommunikation

Den enda kommunikationen som sker i applikationen är den mellan mobiltele-
fonen och servern via internet plus den kommunikation som sker för att posi-
tionsbestämma mobiltelefonen via GPS (Illustration 2). Kommunikationen som
sker mellan mobiltelefonen och servern hanterar uppladdning samt nedladdning
av de bilder som ska visas i det digitala lagret i applikationen och tas upp mer
under rubrik 4.4 Server.

4.3 Aktiviteter

Applikationen består av två aktiviteter där den första aktiviteten är startskärmen
som visas vid uppstart av applikationen som består av en bild och en knapp.
Knappens syfte är att ta användaren vidare till nästa aktivitet men innan denne
får tillåtelse till detta dyker det upp en ruta med information om att utgivaren av
applikationen avsäger sig allt ansvar vad gäller de bilder som laddas upp i ap-
plikationen. Nekar användaren detta tas man ej vidare i applikationen. Väljer
användaren istället att godkänna avtalet måste denne i nästa steg godkänna att
applikationen använder enhetens GPS, kamera samt lagring. Vid nekning av nå-

9
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gon av dessa behörigheter stannar användaren kvar i första aktiviteten men vid
godkännande vidarebefordras användaren till nästa aktivitet.

Den andra aktiviteten innehåller AR-upplevelsen där förspecificerade Action-
Ranges satts ut som känner av inom vilket område användaren befinner sig lik-
nande det som visas i Illustration 3. 

Befinner sig användaren en bit ifrån parken laddas den senast uppladdade bil-
den ned från servern tillsammans med en bild som visar de aktiviteter som pla-
neras att genomföras i parken. Detta för att användaren ska lockas till parken
för att byta ut den senast uppladdade bilden och/eller för att delta i ett evene-
mang som sker i parken.

Befinner sig användaren inom parkens område eller anländer till parken med
applikationen igång ska istället de 5 senast uppladdade bilderna laddas ned från
servern genom att begära antalet bilder som befinner sig på servern för att sedan
loopa igenom och begära antalet bilder minus 5. Dessa bilder placeras sedan ut
på 5 förutbestämda platser inom parkens område. Väl i parken visas  det i an-
vändargränssnittet en knapp som möjliggör för användaren att genom applika-
tionen ta en bild som tar med det digitala lagret, sparar bilden till telefonen och
laddar upp bilden till servern. 

4.4 Server

Servern hanterar de bilder som laddas upp och sparar ned dessa på servern ge-
nom att applikationen gör ett anrop till en specifik PHP-sida på servern. Servern
hanterar även begäran av nedladdning av bilder ifrån applikationen genom en
annan  PHP-sida på servern.

4.4.1 Uppladdning av bild

Servern lyssnar efter en uppladdningsförfrågan från applikationen och räknar
antalet bilder som redan befinner sig på servern och håller koll på antalet. Bil-
den som laddas upp från applikationen döps till antalet bilder adderat med 1

10
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med filändelsen .jpg för att underlätta vid nedladdningen av bilderna. Om det
exempelvis finns 3 bilder på servern får den nya bilden namnet 4.jpg.

4.4.2 Nedladdning av bilder

När en förfrågan om nedladdning av bilder tas emot räknas antalet bilder som
befinner sig på servern och returneras tillbaka till applikationen som sedan an-
vänder den mottagna siffran för att begära de 5 senaste bilderna. 
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5 Resultat
I detta kapitel visas det resultat som har uppnåtts i detta projekt.

5.1 Startskärm - innan AR-upplevelse

Illustration 4 visar den första skärmen som presenteras för användaren. Längst
upp en bild med Sundsvalls kommuns logo och längst ned en knapp som vid
tryck visar en dialogruta.

12
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5.2 Ansvarsfriskrivning

Illustration 5 visar dialogrutan där användaren måste välja att neka eller god-
känna användarvillkoren för applikationen. Nekar användaren villkoren återgår
applikationen till att visa startskärmen på nytt men om användaren godkänner
visas en ruta där användaren behöver godkänna de behörigheter som applikatio-
nen kräver.
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5.3 Behörigheter

Illustration 6 visar  hur dialogrutan för  godkännandet  av behörigheter  ser ut.
Liknande ruta visas för behörigheterna plats och lagring. Nekas någon av dessa
behörigheter återgår applikationen till att visa startskärmen. Godkänner använ-
daren alla behörighetskrav vidarebefordras användaren till AR-aktiviteten.

14

Illustration 6: Dialogruta för behörigheter
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5.4 Utanför parkområdet

Illustration 7 visar hur det ser ut då användaren befinner sig en bit ifrån parken.
I synfältet syns den senast uppladdade bilden tillsammans med en bild som talar
om vilka evenemang och händelser som kommer ske i parken under specifika
datum.
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Illustration 7: Utanför parkområdet - En bit ifrån
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5.5 Utanför parkområdet – animering

Trycker användaren på bilden som visar evenemangen som sker i parken ani-
meras den i en förstorande rörelse mot användaren (Illustration 8). Vid tryck på
den förstorade bilden sker istället en omvänd animering och bilden återgår till
sin ursprungliga storlek.

16

Illustration 8: Utanför parkområdet - Animering av bild
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5.6 Innanför parkområdet

Befinner sig användaren inom parkens område eller om användaren anländer
till parken med applikationen igång visas 5 bilder som är hämtade från servern
på 5 förspecificerade ställen i parken (Illustration 9). Indikatorer visar åt vilket
håll de övriga modellerna är placerade så att användaren lättare kan hitta åt des-
sa.
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Illustration 9: Innanför parkområdet - Tre bilder och indikatorer
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Illustration 10 visar de resterande bilderna som syns när användaren befinner
sig inom parkens område. Längst ned i de bägge illustrationerna syns knappen
som  tillåter användaren att ta en bild som tar med de bilder som presenteras i
det digitala lagret. Vid knapptryck göms därför knappen undan så att inte den
också tas med i bilden som sparas och laddas upp.
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Illustration 10: Innanför parkområdet - Resterande bilder
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6 Analys
Detta kapitel tar upp etiska aspekter man bör ha i åtanke vid utveckling av en
sån här typ av applikation. Även reflektioner kring plattformsoberoende, metod
och arbetssätt, vidareutveckling och resultat upp.

6.1 Etiska aspekter

Nedan följer de etiska aspekter jag identifierat man bör tänka på.

6.1.1 Begäran av behörigheter

Då applikationen till största del kretsar kring att veta var användarens befinner
sig så gäller det att vara tydlig i applikationsbeskrivningen vad GPS-positione-
ringen kommer användas till så att inte användarna blir avskräckta ifrån att an-
vända applikationen då det kan uppfattas som att man blir spårad på något vis. 

Applikationen måste även ha tillgång till enhetens kamera och lagringsutrymme
och bör därmed även tydligt tala om varför den behöver tillgång till detta då
detta kan anses vara integritetskränkande.

6.1.2 Uppladdning och publicering av bilder

Även om det dyker upp en ruta som kräver att användaren godkänner att inget
ansvar tas för de bilder som laddas upp i applikationen måste dessa på något vis
kontrolleras så att de inte innehåller något stötande eller kränkande material och
kunna tas bort.

6.2 Plattformsoberoende

Även fast de valda metoderna och verktygen alla utger sig för att vara platt-
formsoberoende kan jag inte garantera att applikationen fungerar på andra enhe-
ter än just androidenheter då detta är något jag inte kunnat testa då man behöver
ha tillgång till en iOS enhet att testköra projektet på.

6.3 Reflektion kring metod och arbetssätt

Personligen hade jag helst använt Android Studio för att utveckla denna appli-
kation då jag känner mig mer bekväm i den miljön än i PhoneGap. Varför det
ändå blev PhoneGap som användes vid utvecklingen beror på att det var proble-
matiskt att få exemplen från Wikitude att fungera i Android Studio. Såhär i ef-
terhand så känns det som att det blev ett bra val att välja PhoneGap då detta in-
nebär att applikationen bör fungera även på  iOS som tillsammans med Android
är de två stora plattformarna man som utvecklare bör sikta in sig på för att nå ut
till så stor del av smartphone-användarna som möjligt då 96,7% av alla använ-
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dare har något av dessa operativsystem i sin smartphone [12]. Men som sagt är
funktionaliteten på iOS ingenting som kan garanteras då detta inte testats.

6.4 Vidareutveckling

Vidareutvecklingspotentialen för en sådan här typ av applikation är oerhört stor.
Något som jag själv skulle vilja se i en sådan här typ av applikation är ett spel
av något slag som använder 3D modellerna på ett smart sätt. Detta skulle kunna
vara ett spel som låter spelarna försöka fånga jordgubbar som faller från himlen
eller varför inte lägga upp en egen racingbana med checkpoints utsatta med Ac-
tionRanges som man ska ta sig igenom så snabbt som möjligt?

Andra vidareutvecklingsmöjligheter skulle kunna vara att  göra en rundvand-
ringsapplikation som avfyrar händelser då användaren anländer till olika histo-
riska föremål eller platser som finns runtom i Sundsvall.  Möjligheten att  ut-
veckla applikationer som använder bildigenkänning möjliggör att skapa AR-ap-
plikationer inomhus där GPS-signalen inte är tillräckligt bra. Detta innebär att
man exempelvis på museum (eller annan plats) skulle kunna sätta upp QR-ko-
der (eller andra bilder) intill montrar som avfyrar en händelse då användaren
riktar kameran mot den. Exempelvis skulle man då kunna visa en modell av en
historisk person som läser upp information om det som finns i montern.

En viktig vidareutveckling för just detta projekt är att det behöver tas fram ett
administrationsgränssnitt så att olämpligt material på ett snabbt och smidigt sätt
kan tas bort ifrån parken. Det bör kanske även vara möjligt för användarna att
på något sätt rapportera inifrån applikationen att det publicerats olämpligt mate-
rial i parken så att det inte blir för besvärligt att anmäla sådant material vilket
kan resultera i att det finns kvar i parken under en alldeles för lång tid innan nå-
gon med administrationsrättigheter upptäcker detta. Vid bildtagning skulle det
också vara bra om användaren kan förhandsgranska bilden och godkänna att
den laddas upp till servern och visas i parken eller ha möjlighet att ta om bilden
om den blev suddig.

6.5 Reflektioner kring resultatet

När det första målet som behandlade GeoFences/ActionRanges löstes var det
inte några större svårigheter att implementera lösningar för de olika områdenas
storlekar. Indikator visas när användaren befinner sig en bit ifrån parken till-
sammans med bilder som ska locka användaren att besöka parken.  Något som
bör kollas närmre på då det gäller områdena och händelserna som avfyras är då
användare befinner sig precis på gränsen mellan två områden vilket kan resulte-
ra i att applikationen laddar och laddar om bilderna/modellerna för de två olika
områdena. Ett sätt att lösa detta på är att lägga till någon form av kontroll om ett
område nyss har laddats in och därefter vänta ett tag innan ett annat områdes
bilder/modeller får visas i applikationen.

Målet med att placera ut en 3D modell på en specifik GPS-koordinat har också
uppnåtts och fungerar. 3D-modeller i parken var däremot något som Sundsvalls
kommun i ett senare skede inte var lika intresserad av men det är fullt möjligt
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att ha 3D-modeller på specifika GPS-koordinater och synliga i det digitala lag-
ret i applikationen.

Målet med att hämta bilder från en egen server har också uppnåtts och fungerar.
Bilderna hämtas från servern och placeras ut på specifika platser inom parkens
område.

Användarna har själva möjlighet att ta en bild när de befinner sig inom parkens
område som sedan laddas upp till servern där det digitala lagret även tas med i
bilden.

Målet med att hämta de 5 senast uppladdade bilderna som sedan presenteras i
det digitala lagret inom parkens område har även det uppnåtts. 

Målet med administrationsgränssnittet har inte uppnåtts då det inte fanns till-
räckligt med tid för att kika närmre på detta. Detta är däremot något som måste
implementeras om man vill driftsätta projektet då man på ett enkelt sätt måste
kunna ta bort olämpligt material som eventuellt publiceras genom applikatio-
nen.

Jag är mycket nöjd över resultatet som har uppnåtts i och med detta projekt.
Projektet har resulterat i en proof of concept applikation som visar vad som är
möjligt att genomföra med augmented reality. Vidareutvecklingsmöjligheterna
är stora med detta projekt och vissa av förslagen som tas upp under vidareut-
vecklingsrubriken skulle kunna utvecklas som helt egna separata applikationer.
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