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Abstract 

The purpose of this thesis work is to create a prototype for an augmented reality application that is 

aimed to support service technician when performing service and maintenance of machines and 

engines. The prototype will be used for investigating what technical limitations there is and to 

establish basic usability for the user interface. The method that is used is user studies and analysis to 

evaluate use cases and user stories. An iterative work process is then applied for design and the 

prototype is continuously user tested. 

 

The resulting prototype uses a Samsung Galaxy Tab 2 running on Android operating system. The 

framework used for augmented reality is NyARToolkit which handles marker recognition and 

connections to Android. NyARToolkit uses OpenGL to visualize 3D models. The 3D models used is 

in the metasequoia fileformat. The application that implements the framework gets reasonable 

performance on Galaxy Tab 2 and the visualization of 3D model is accomplished. A stabile marker 

recognition is not attained. 

 

The usability has not been studied thoroughly, but it is designed based on the unofficial standard for 

design on mobile devices and for 3D manipulation on mobile devices. The graphical design is aiming 

for an open workspace with as few interrupting objects as possible. Clear descriptions of objects are a 

part that has resulted from usertesting.  

 

Judging by the functionality that the prototype indicates it could be assumed that an application of this 

type is possible in the given field, which is worked performed by a service technician. The testing 

equipment that has been used is not of the latest generation of mobile devices which can mean that 

newer models perform better than the ones used for testing. What seems to be limiting the use of the 

marker recognition is the quality of the video input. The device’s processing power affects how 

advanced the 3D environment can be, which in turn can reduce performance when more complex 3D 

models are used. Since there are several frameworks for the Android platform there is also several 

solutions to making a prototype with the sane functionality. Since I have only explored one 

framework there is a possibility that another framework could have produced a more stabile prototype 

   

The user testing that has been performed points out that a distinct design is needed. Clearly describing 

texts for different objects should be used to make the user less confused. An unofficial user design 

that is generally used has to be implemented so that the users fell at home when handling the 

application on mobile devices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att skapa en prototyp av en augmented reality applikation som ska ge stöd 

till servicetekniker vid service och underhåll av maskiner och motorer. Prototypen skall användas till 

utredning för vilka tekniska begränsningar som finns och för att fastställa grundläggande 

användbarhet för användargränssnittet. Den metod som nyttjas är användarstudier och analys för att 

utvärdera användningsfall och user-stories. Ett iterativt arbete utförs sedan gällande design och 

prototypen användartestas kontinuerligt. 

 

Den resulterande prototypen använder sig av en Samsung Galaxy Tab 2 med Android som 

operativsystem. Ramverket som används för augmented reality är NyARToolkit vilket sköter 

markörigenkänning och koppling till Android. NyARToolkit använder sig av OpenGL för att 

visualisera 3D-modelller. De 3D-modeller som används har filformatet metasequoia. Applikationen 

som implementerar ramverket får gångbar prestanda på Samsung Galaxy Tab 2 och visualisering av 

3D-modeller åstadkoms. En stabil markörigenkänning uppnås ej, 3D-modellen visas men en 

kontinuerlig visning uppnås ej. 

 

Användbarheten har ej utforskats grundligt, men är baserad på den inofficiella standard för design 

som används för mobila applikationer för objektplacering och för manipulering av objekt i 3D. Den 

grafiska designen är riktad mot en öppen arbetsyta med så få störningsmoment som möjligt. Tydliga 

beskrivningar av objekt är en del av användbarhet som resulterat från användartester. 

 

Utifrån den funktionalitet som prototypen uppvisar kan det antas att en applikation av denna typ är 

möjlig inom det givna området, arbete utfört av servicetekniker. Testutrustningen som har använts är 

inte av den senaste modellen av mobila enheter vilket kan medföra att nyare modeller presterar bättre 

än den testade. Det som verkar begränsa användandet av markörigenkänning är kvaliteten utav 

videoinput. Enhetens processorkraft påverkar hur avancerad 3D-miljön kan vara, vilket kan påverka 

funktionaliteten då man använder modeller som är mer komplexa. Då det finns flera olika AR-

ramverk för Android-plattformen medför det att en rad olika lösningar finns för att uppnå samma 

funktionalitet som prototypen. Då jag enbart utforskat ett ramverk så är det möjligt att ett alternativt 

ramverk hade gett en stabilare prototyp. 

  

Den användartestning som utförts pekar mot att en tydlig design krävs där beskrivande texter för olika 

objekt måste vara entydiga för att inte förvirra användaren. Inofficiell användardesign som generellt 

används måste appliceras för att användaren ska känna sig hemma med hanteringen av applikationer 

på mobila enheter. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till arbetet att beskrivas, syften och frågeställningar kommer 

även att klargöras. I bakgrunden beskrivs tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. En kort 

ordlista presenteras också för att klargöra vissa termer. 

1.1 Bakgrund  

I takt med att tekniken blir mer avancerad så kan det tänkas att behovet av information på 

individnivå blir större. Den klassiska källan till information har alltid varit litteratur i form utav 

böcker och manualer, på senare tid har denna information även digitaliserats för att göra sökandet 

efter information snabbare och mer lättillgänglig. Det som både dessa tekniker, böcker och 

manualer, saknar är en koppling till de verkliga objekt som informationen berör. Det är här 

augmented reality
1
, även kallad förstärkt verklighet, kan bidra med en bättre förståelse om hur 

information och verklighet hänger ihop. Augmented reality, vidare förkortat AR, är en teknik som 

förmedlar komplimenterande information till något av våra sinnen för att förstärka verkligheten. 

Detta ska helst utföras på ett intuitivt och icke påträngande vis. Då augmented reality är en relativt 

ny och utforskad gren av informationsförmedling så är användbarheten inte utredd för det tilltänkta 

användningsområdet. Detta projekt är tänkt att fungera som en prototyp till en del av ett större 

system där arbete med 3D-modeller främjas. 

 

1.2 Tidigare Forskning 

Pro Android Augmented Reality
2
 är en bok som tar upp utvecklingen av augmented reality 

applikationer till just Android-enheter. Boken bidrar med att ge en grundläggande bild av vad 

augmented reality är och hur det kan appliceras. Boken leder läsaren framåt i de steg som krävs i 

utvecklingen av en AR-applikation. Boken presenterar lösningar på markörigenkänning och hur 

man använder överlagringar för att presentera AR-informationen.  

 

I Prototyping Augmented Reality
3
 finns en beskrivning på hur ett utvecklingsprojekt inom AR kan 

startas. I Prototyping Augmented Reality presenteras mycket information om kringliggande 

mjukvara för att kunna ta fram modeller och simulera 3D-modeller genom OpenGL och java En 

beskrivning av hur man använder biblioteket NyARToolkit finns och hur man implementerar detta 

på en Android-enhet. 

 

Prototyparbete för en AR-applikation som baseras på gps-tracking och rörelsesensorer. Prototypen 

utförs på en Android-enhet och använder sig av överlagringar för att förmedla AR-information.
4
 

 

Specifikt för denna applikations användningsområde är att det finns ett par liknande applikationer 

som utvecklats för olika fordonstillverkare
5
 

6
. Dessa applikationer  är grundläggande och 
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information angående bakomliggande struktur är svår att nå. Det finns en studie vid namn 

“Exploring the Benefits of Augmented Reality Documentation for Maintenance and Repair”
7
 där 

konceptet med AR-stöd utforskas vid fältarbete i militära fordon. De använder sig av en modifierad 

spelmotor för att integrera anvisningar i form av animationer i användarens synfält. Den beskrivna  

protoypen använder sig av ett par skräddarsydda stereokameror och en PC för beräkningar. Dessa 

applikationer visar på bra exempel på hur en slutprodukt av prototypandet kan se ut. 

 

1.3 Teoretiskt Perspektiv 

Det teoretiska perspektivet kommer fokusera på användbarheten för tilltänkta användare, 

arbetsmetoder för projektet och på tekniska lösningar för applikationen.    

1.4 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp för en applikation som stödjer en serviceteknikers 

arbete med motorer alternativt maskiner. Applikationen kommer fungera som prototyp ur både ett 

tekniskt och användbarhetsperspektiv. Syftet har konkretiserats i två frågeställningar: 

 

 Är det möjligt att använda ett AR-bibliotek till att skapa en applikation som kan användas 

till mobila enheter och bidra med stöd till en servicetekniker? 

 Vilken sorts design kräver en sådan applikation?  

1.5 Ordlista  

 Rendera: generera rastergrafik alternativt rita upp grafik på display 

 OpenGL:
 
är ett multiplattforms-API som används för att rendera 2D- och 3D-grafik. 

 AR: Augmented Reality: Förstärkt verklighet, när man i realtid genom teknik blandar 

verklighet med mjukvara. 

 Use-case: ett specifikt användningsfall för en användare 

 User story: en berättelse som beskriver ett användningsfall 

 Buffer: data-buffer, minne allokerat för att lagra data som skall tas emot eller skickas från en 

viss process.  

 Metasequoia: filformat för 3D-modeller 

 Touchpad: läsplatta, en handhållen enhet med kamera som styrs genom beröring av skärmen. 

 Fysisk bakåtpil: på Android-enheter finns det en knapp som betyder ”steg bakåt”, denna 

knapp är antingen fysisk eller tillagd i användarens UI. 

 HD: high definition,  innebär videodata med högre upplösning än 525-linjer. 

 Fps: frames per second, bildrutor per sekund. 

 Marker recognition: att identifiera ett en förinställd markör via videoinpout. 

 Debugger: felsökningsverktyg vid utveckling av mjukvara 

  Emulator: Simulerar en miljö för att utföra tester i. 

 RGB: Red, Green, Blue: ett sätt att representera färger genom deras tyngd i respektive 

färgspektrum  

 Eventlisteners: flaggor som sätts för att aktivera en function när en viss handling utförts. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer metoden och centrala delar i arbetsprocessen att beskrivas. Kapitlet består 

av en kombination av den kronologiska ordningen av arbetsprocessen, beskrivning av metoder de 

metoder som ska användas och varför de valts. 

2.1 Urval 

De tilltänka användarna av applikationen arbetar inom service och underhåll, med detta i åtanke ska 

en representativ användare väljas ut för att representera målgruppen. 

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen ska grundas på en utförlig kontextuell intervju som sedan följs upp med 

användartestning av prototypen.  

2.3 Procedur 

I detta stycke presenteras centrala delar av hur arbetsgången för hur projektet ska gå till. 

2.3.1 Effektkarta  

För att underlätta identifieringen av vilka delar som ska finnas med i produkten så har metoden 

effektkarta
8
 använts. Metoden är baserad på ett relationsdiagram för att lättare ta fram vad som 

kommer att vara till direkt nytta för användaren.  

Man inleder med att ställa frågan Varför? för att reda på vad det slutgiltiga målet med produkten 

skall vara. Till detta varför kopplas så kallade effektmål, t.ex. snabbare, billigare, ökad säkerhet, 

osv. Dessa ska helst vara kvantifierbara för att göra det enklare att se om målen har uppnåtts. 

 

Nästa fråga är Vem? Närmare bestämt vilka är de tilltänkta användarna av produkten. Här 

generaliseras de olika typerna av användare till diverse kategorier. Varje kategori får sedan en 

allmän beskrivning av vad som karaktäriserar just deras användartyp. Denna beskrivning kan vara 

bred och innehålla information som tillsynes inte hjälper i det tekniska arbetet. Ett exempel på 

användare skulle kunna vara mekaniker. 

 

När de olika kategorierna är framtagna så får varje kategori frågeställningen Vad? som pekar på vad 

den specifika användarkategorin ska kunna göra med produkten. Ett exempel på en sådan 

frågeställning är ”Ska kunna få en överblick”, denna formulering beskriver inget om hur något skall 

genomföras utan bara att det är vad man vill uppnå.  
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Det sista steget är att ställa frågan Hur?. Här beskrivs ett abstrakt sätt att lösa uppgiften, inga 

tekniska detaljer beskrivs. Resultatet blir att för varje del i diagrammet ska kunna säga; ”Som 

mekaniker vill jag få en överblick genom att se en 3D-modell”. Varje separat väg genom trädet blir 

på så sätt en user-story vilken kan användas för att planera arbetsuppgifter och basera testfall på.  

 

Genom att dela upp diagrammet på detta sätt ges en överblick av vad som ska göras och då kan de 

funktioner som kommer vara mest kritiska för en bra produkt prioriteras. 

 

Jag valde att arbeta med denna metod för att jag snabbt ville få en bild av vilken funktionalitet som 

skulle finnas med i produkten. En annan bidragande orsak till det gjorda valet var att den avdelning 

där jag utförde arbetet använder sig utav denna metod, effektkarta, samt då denna avdelning baserar 

sitt iterativa arbete utifrån metoden. Andra tänkbara metoder skulle ha varit att arbeta med use-case 

diagram vilka påvisar samma funktioner men vilka inte ger samma överblick eller förmåga att 

prioritera. 

2.3.2 Förberedelse av Kontextuell Intervju 

För att snabbt ta fram en grundläggande design utgick jag ifrån Rapid Contextual Design
9
, RCD. 

Detta arbetssätt förespråkar att en kontextuell intervju utförs för att för att i ett tidigt skede få en bild 

av vad de tilltänkta användarnas behov är. I RCD beskrivs modellen för ett mindre projekt och i 

detta projekt följdes stegen i den modellen för att utföra en korrekt kontextuell design. 

 

Den första frågan som skulle besvaras var vem som skulle intervjuas. För att ta reda på detta finns 

det en rad frågor som kan ge vägledning; 

 

1. Vilken sorts arbete är det som produkten skall stödja? 

2. Hur passar produkten in i kundens arbetsmiljö? Är produkten knuten till andra 

arbetsprocesser? 

3. Vilka fler är involverade i att arbetet blir utfört? Vilka samarbeten finns det? Vem finns 

att rådfråga vid problem? 

4. Vem bidrar med information som används i arbetet? Vem använder informationen? 

5. Vilka är kärnfunktionerna som användaren utför och vilka vi vill stödja? 

 

 

2.3.3 Utförande av Kontextuell Intervju 

Vid utförandet av en kontextuell intervju finns det ett antal nyckel koncept enligt Rapid Contextual 

Design
9
. Dessa koncept är : 

 Kontext: Att förstå sig på användarens behov i kontext med deras arbete. Detta uppnås 

genom datainsamling vid reellt arbete. 

 Partnerskap: Skapa en öppen relation mellan intervjuledare och användare så att frågor 

kan ställas öppet utan några värderingar. Låt användaren vägleda genom 

arbetsuppgifterna och låt denne  lära intervjuledaren. Att identifiera aspekterna av 

arbetet ska angripas av båda parter som arbetar tillsammans. 

 Tolkning: Hur arbetsgången tolkas ska delas av båda parter för att lättare kunna förstå 

alla steg. Detta uppnås genom att intervjuledaren delar med sig om hypoteser angående 

det intervjuledaren observerar och får gensvar från användaren om dessa tolkas korrekt. 
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 Fokusera: Bestäm vilket intresseområde som finns för intervjun och för produkten. Om 

intervjun är på väg in på ett sidospår så är det intervjuledarens uppgift att vänligt men 

bestämt föra in konversationen på rätt spår. 

2.3.4 User stories 

När intervjun är utförd så ska alla intressenterna till produkten sammankallas till ett möte och 

resultaten presenteras. Resultaten ska tolkas och sedan ska en utvärdering utföras av intressenterna 

för att bestämma vilka delar som ska prioriteras. När grunddragen för funktionaliteten är klarlagda 

så ska dessa sammanföras med den effektkarta som skapats i första skedet. Genom att lägga till nya 

punkter och ta bort gamla så kan konkreta user-stories tas fram i en ny effektkarta. Dessa user-

stories används sedan för att ta fram konkreta arbetsuppgifter för planeringen av arbetet.  

2.3.1 Iterativ Utveckling & SCRUM 

För att hålla en struktur i arbetet så har SCRUM
10

 valts som arbetssätt. Inom SCRUM 

används en uppsättning av roller för att klargöra uppgifter och ansvar. Dessa 

funktioner/roller klargörs här nedan:  
 

Produktägare: 

 Representerar kund och affärsintresset 

 Äger produkt backloggen 

 Prioriterar backloggen 

 Svarar på eventuella frågor från team-medlemmar 

 

SCRUM-master: 

 Utbildad i SCRUM-metodiken och rådgivare till teamet 

 Underlätta arbetet för teamet 

 

Team medlem: 

 Arbeta med user-stories och färdigställa dessa 

 Väljer själv hur arbetet ska utföras 

 Estimerar tidsåtgång för arbetsuppgifter 

 

Produktbacklog: 

 Vilken användare gagnas av en viss user story 

 En kort beskrivning av önskad funktionalitet 

 Beskrivning av varför en user-story har relevans 

 Acceptanskriterier för en user-story 

 Tid och arbetsestimering av en user-story 

 

User-stories delas i arbetsuppgifter och läggs in i produktbackloggen. Dessa kan sedan prioriteras i 

ett arbetsschema och tidsåtgång kan estimeras. Arbetet delas sedan upp i etapper, så kallade 

sprinter, med klara mål för varje sprint. Efter varje sprint utvärderas resultatet av den gångna 

sprinten och beroende på vilket mål som uppnåtts så planeras nästa sprint. Eftersom applikationen 

kommer att vara knuten till hur användaren kommer att hantera den så är det lämpligt att ha 

kontinuerlig återkoppling på det utförda arbetet.  I det här projektet kommer sprinter om en vecka 

att utföras då det ger en snabb återkoppling av arbetet och eventuella nödvändiga ändringar kan 

utföras relativt snabbt. Därav kommer arbetsprocessen att vara iterativ då de delar av applikationen 
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som inte uppfyller sina mål (ta bort då?) kan omarbetas. Vid SCRUM-utveckling arbetar 

utvecklarna i team vilket inte kommer vara möjligt i det här fallet då det enbart är en ensam 

utvecklare. SCRUM kommer dock att användas och utvärdering kommer att genomföras utefter 

varje avklarad sprint. Utvärderingen kommer att ske i samspel mellan de intressenter och 

handledare som är verksamma inom projektet. 

 

2.3.2 Prototyping Augmented Reality 

Till stöd för att skapa 3D-objekt samt för hur de ska implementeras i en Android-miljö kommer 

arbetsgången i Prototyping Augmented Reality
3 

att användas. Prototyping Augmented Reality är en 

grundläggande guide för 3D-modellering i Blender och hur man kan exportera modeller och 

animationer. Det finns även detaljerade steg i hur dessa modeller sedan kan överföras och användas 

på olika plattformar. Utifrån dessa grundläggande steg skall egna 3D-modeller skapas och sedan 

användas på Android-plattformen.  

2.3.3 Usertesting – hallway-testning 

För att kontinuerligt följa upp den design som appliceras på applikationen så kommer hallway-

testning
11

 att utföras. Hallway-testning innebär att  användare som inte är insatta i applikationen får 

testa funktionaliteten. Utifrån dessa test utvinns data på hur effektivt användarna kan lösa olika 

problem. Användarna kan även ge feedback på delar de inte förstår och applikationen kan 

omarbetas efter detta. Denna metod kräver inte många testanvändare för att få ett bra resultat
12

. 

2.4 Bibliotek och Ramverk 

För att få en fungerande prototyp krävs många befintliga bibliotek och ramverk för att uppnå den 

funktionalitet som krävs. I detta stycke presenteras de bibliotek och ramverk som används för att 

känna igen markörer, rita ut 3-D-modeller och för att anpassa koden till android-enhter.  

2.4.1 OpenGL 

OpenGL
13

 är ett multiplattforms-API som används för att rendera 2D- och 3D-grafik. OpenGL har 

stöd för rendering, textursättning, ljussättning och färgsättning vilka kommer att användas i den 

grafiska representationen i applikationen. 

2.4.2 NyARToolkit 

NyARToolkit
14

 är ett projekt som vidareutvecklar och anpassar det grundläggande ramverket 

ARToolkit. Det innehåller marker recognition och  har anpassat användandet av AR till mobila 

enheter. NyARToolkit har varit en utav utgångspunkterna till detta arbete. De delar som berör 

marker recognition har ej ändrats. De stora förändringarna utifrån NyARToolkit-projektet är hur 

presentationen ser ut. Ursprungskoden visar en förinställd 3-D-modell på den platsen där markören 

är funnen och ger ingen vidare interaktivitet utöver att man fysiskt kan flytta enheten runt markören. 

Stöd för multipla markörer finns. Även stöd för multipla filformat för 3-D-modeller finns att tillgå. 

Ett av de filformat som används i källkoden är metasequoia
15

 vilket är ett populärt format för 

spelmodifiering.  
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Anledningen till att NyARToolkit varit en utgångspunkt i detta projekt är att det finns en anpassning 

till mobila enheter vilket bidrar till att arbetet mot Android-plattformen underlättades. Att all 

källkod var öppen var också en stor anledning till att detta bibliotek valdes. Tanken med 

applikationen var att identifiera maskindelar utifrån vad enhetens kamera såg. Därför valdes ett 

bibliotek där marker recognition användes då beteendet mellan en fast markör och 

objektigenkänning liknar varandra.  

2.4.3 Android Software Development Kit 

Android SDK
16

 är ett utvecklingspaket framtaget för att underlätta utveckling till Android-

plattformen. Android SDK innehåller bibliotek, debugger och emulatorer för olika handhållna 

enheter. Den officiella utvecklingsmiljön för Android SDK är Eclipse
17

 vilket stödjer utvecklingen i 

Java och C++. Felsökning och testning kan, utöver i den emulerade miljön, utföras på fysiska 

enheter där debugging-mode är satt genom Android Development Tools pluginen till Eclipse. 

2.5 Intresseområden 

Under denna rubrik kommer jag presentera lösningar för implementationer som utförts i ur både ett 

tekniskt och ett användbarhetsperspektiv. 

2.5.1 Picking 

Ett problem som uppstår när man ska manipulera ett 3-D-objekt utifrån en yta som enbart tar input i 

två dimensioner är att inte vilken del av objektet som befinner sig vart kan tolkas. Det finns ett par 

olika metoder som kan användas för att utföra detta. Ett samlingsnamn för dessa är picking, den 

metod som jag använt mig av heter color-picking  och en ytterligare metod som jag undersökt är 

vector-picking.
18

  

De båda metoderna använder sig av en x- och y-koordinat vilka de sedan använder för att utföra 

olika operationer i OpenGLs olika buffrar.  

 

Color-picking
19

, den enklare utav de två metoderna att implementera baseras på att alla olika objekt 

i den inladdade modellen får ett unikt värde i RGB-skalan. Modellen ritas sedan ut i OpenGL-

miljön i de nya färgerna dock ej i den buffer som målas ut på skärmen utan en separat skuggvy. 

Efter detta så ritas den riktiga modellen med original texturer ut på skärmen med de olika objekten 

på samma position. När användaren sedan klickar på en position så läses färgbuffern för den 

positionen i skuggvyn och ett visst RGB-värde erhålls. Detta värde kopplas sedan till listan med 

inlästa objekt. Problem som kan uppstå med denna metod är om flera objekt ligger direkt bakom 

varandra då värdet i färgbuffern varierar beroende på vilket objekt som ritats ut vilken ordning. 

Detta kan åtgärdas att genom att erhålla det värde som befinner sig i det högsta z-värdet, axeln 

vilket pekar vinkelrätt ut från enhetens display.  

 

Vector-picking använder sig enbart av en OpenGL-vy, i denna vy projiceras en vektor i z-led utifrån 

den valda x- och y-positionen. Om vektorn skär en yta eller hörnpunkt så registreras det. Utifrån 

denna skärningspunkt kan då de hörnpunkter som finns traverseras och den yta som skurits kan 

räknas ut och i förlängningen vilket objekt som ytan tillhör. Även här kan flera olika objekt träffas 

om de ligger i samma höjd. Lösningen är som i tidigare beskrivning att räkna utifrån den yta som 

ligger närmast användaren i z-led och utifrån den räkna ut vilket objekt som pekats ut. 
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2.5.2 Interaktionsområden 

En stor skillnad mellan att arbeta på en touchpad gentemot en PC är hur input/output levereras till 

och från enheten. Problem som läsbarhet och frihet att interagera med skärmen uppstår då 

användaren måste hålla i skärmen och fysiskt klicka på de områden som är intressanta. Med detta 

som utgångspunkt måste de objekt som användaren oftast interagerar med placeras på ett sådant vis 

att det känns naturligt och inte hämmar arbetet. Samma sak gäller för läsbarheten om de texter som 

ska läsas placeras vid kanterna av skärmen så kan de lätt skymmas av användaren och detaljer kan 

bli svåra att uppfatta. Enligt Windows design principer för touchinteraktion
20

 är interaktion med 

skärmen lättast att utföra utmed den undre delen av skärmen och upp till halva höjden av skärmen 

på sidorna. Tvärtom gäller för grafisk output från skärmen, alltså det material som ska visas för 

användaren ska placeras högt och centralt på bildskärmen. 

 

2.5.3 Emulerad databas 

Då applikationen kommer  att tillgå data för  objekt krävs en informationskälla för 3D-objekteten. 

Därför måste emulerad databas införas för att kunna simulera indata till systemet. 

 

2.5.4 3D-modeller 

För att skapa 3D-modeller till prototypen kommer en mjukvara vid namn Blender
21

 att användas. 

Blender är gratis och är en open-source mjukvara, detta medför att det finns många plug-ins att välja 

på beroende på vad man vill åstadkomma. Blender passar in i detta projekt då det har 

funktionaliteter så som, 3D-modellering, UV unwrapping , texturing och animation. Dessa är de 

funktioner som används för att skapa de enkla 3D-modeller som används i prototypen. Då den del 

av ARToolKit som kommer nyttjas i prototypen använder sig av filformatet Metasequoia krävs en 

plug-in för att kunna exportera det formatet.  
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3. Arkitektur 

I det här kapitlet redogörs för hur den övergripande arkitekturen för prototypen ser ut. En 

beskrivning av hela systemet presenteras, därefter presenteras de enskilda delarna. 

3.1 Övergripande Arkitektur 

Den grundläggande idén till arkitekturen är att funktionaliteten hos flera olika biblioteket 

sammanförs. För att kunna identifiera objekt krävs dels en källa för indata vilket hanteras av 

Android-biblioteket och ett sätt att tolka den data som inkommer vilket utförs av NyARToolkit-

biblioteket. Information om vilka markeringar som hittas förs in programmet vilket leder till att 

rendering av 3D-miljön aktiveras utifrån OpenGL. Interaktion med objekt kräver att användaren få 

information och användarfeedback som hanteras av Android-miljön och att detta sedan bearbetas i 

progarmmet. Beroende på vilken input som identifieras så skickas olika direktiv till renderaren.  

 

Det kommer vara två huvudstate där det ena är det fria statet där marker recognition är aktivt och 

modellen förflyttar sig med kamerans rörelse. Det andra statet är låst. I detta state låses den modell 

som är utritad i det fria statet. I det låsta statet kan användaren själv justera storlek, position och 

rotation. I det låsta statet kan även filter appliceras och objekt-specifik data utläsas. 

3.2 Android 

Eftersom prototypen är baserad på en Android-enhet så hanteras all in- och utdata av Android-

miljön. De delar som är centrala för den här prototypen är kamera-input, touch-input och 

visualisering av gränssnittet. Kamera-input då applikationen kontinuerligt skall leta efter objekt som 

kan vara bekanta. Touch-input är väsentlig då användaren måst eftersom användaren måste kunna 

påverka och styra vad som visas på skärmen. Visualisering sker på touch-skärmen och ger 

användaren all data.  

3.3 Marker Recognition - Markörigenkänning 

Det här biblioteket tar in en bild och scannar den efter en bekant figur. Då bildkvaliteten kan skilja 

sig åt mellan olika input så finns det en viss feltolerans i hur lik en figur måste vara. Ett färdigt 

ramverk, NyARToolkit, har använts för detta och inget arbete har utförts på bildbehandling i detta 

projekt. 
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3.4 3D-miljö 

3D-miljön skall rita ut den grafiska representation av det föremål som är kopplat till en viss markör. 

3D-miljön ska kunna uppdateras i realtid och kunna ändras utifrån vad användaren skickar in för 

kommandon.  

3.5 Användargränssnitt 

Användargränssnittet skall vara den del som kommunicerar med Android-biblioteket för att kunna 

förmedla information från och till användaren. Det finns idag ingen vedertagen
22

 standard för hur de 

olika funktionerna ska utföras. Även om detta stämmer så finns det en inofficiell standard för de 

vanligaste funktionerna. De funktioner som kommer att användas i prototypen är, menyer, knappar, 

knapptryck, list-scrollning, zoom, panorering och rotation.  

3.5.1 Menyer 

Menyer innehållande listor och information ska visas då de är aktiverade. Dessa ska döljas när de 

inte har någon relevant information att uppvisa, detta för att de inte ska ta upp onödig yta på 

skärmen. 

3.5.2 Knappar 

Att med text beskriva vad ett knapptryck kommer att medföra är en effektiv metod för att göra 

användaren medveten om funktionaliteten i applikationen. Dock kan ett överflöd av knappar skapa 

ett överflöd av informationen vilket kan förvirra användaren. Därför är ett mål att hålla ner antalet 

knappar för att skapa intuitivt användande av applikationen. Att utföra funktionsanrop är inte det 

enda funktionen för knappar, de kan även ge direkt feedback till användaren att de har utfört något 

genom en animation när knappen trycks ned.
22 23

 

 

3.5.3 Zoom 

Användaren ska kunna zooma in och ut på det objekt som visas på skärmen under det låsta läget. 

Den mest vedertagna funktionen för detta är så kallad pinch-zoom
24

 där användaren använder två 

fingrar på skärmen samtidigt. Genom att öka eller minska avståndet mellan fingrarna så skall 

perspektivet på objektet ökas eller minskas. För att detta ska vara möjligt måste hantering av 

multitouch implementeras
25

. 

3.5.4 Panorering 

Panorering av ett objekt i x- och y-led ska kunna utföras för att justera positionen av objektet för att 

underlätta för användaren i det låsta läget. Detta ska utföras med en så kalla drag-funktion
26

. 



Prototyping Augmented Reality assisted mobile service application 11 

 

 

3.5.5 Rotation 

Objektet ska kunna roteras i alla led runt sitt centrum i det låsta läget. Inmatning för rotation ska 

utföras med en drag-funktion där rörelse i x- och y-led omvandlas till rotation i sidled och höjdled. 

Rotationen ska också alltid utföras utifrån kamerans perspektiv. 

 

3.5.6 List-scrollning 

I listor ska en förflyttning utföras genom en drag-funktion där listposternas positionen flyttar sig i 

den inmatade riktningen. 
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4. Resultat & Implementation 

I det här kapitlet presenteras resultat från både arbetsprocessen och de tekniska implementationer 

som valts för att skapa prototypen. 

4.1 Resultat av procedur 

Här presenteras de resultat som framkommit under arbetsgången. 

4.1.1 Resultat för Förberedelse av Kontextuell Intervju 

 

Frågeställningarna från den initiala effektkartan ledde fram till en diskussion kring vilka användare 

som skulle vara lämpliga att höras för en intervju. Kombinerat med effektkartans Vem? -kategori 

kunde en bättre bild av vilken sorts användare som söktes. (Den kategori som var mest generell och 

som också bidrog till ett relativt brett spektrum var kategorin: rutinerad mekaniker. På grund utav 

begränsad tid och begränsade resurser så valdes enbart denna kategori för utförande av kontextuell 

intervju då den ansågs ge störts insikt i hur produkten skulle appliceras och användas i fält. 

 

Nästa steg var att avgöra inom vilken kontext intervjun skulle genomföras. I detta projekt var 

arbetsmiljön relativt osäker då en motor eller maskin kan befinna sig på vitt skilda platser från ett 

servicetillfälle till ett annat. Fokus lades därför på att en kontext där användaren utför sitt arbete 

oavsett miljö. På grund utav en tidsbegränsning och att arbetet utförts av enbart en person så 

kortades antalet intervjuer ner till enbart en, vilket resulterade i att jämförelser mellan olika 

kontexter inte kunde utföras.  

 

När den specifika användaren och kontexten var bestämd så behövde intervjus stilen bestämmas. Ett 

problem som kan uppstå är att den process som observeras inte är kontinuerlig och hela processen 

kan då kanske inte fångas under ett intervju tillfälle. Processen kan vara känslig för avbrott vilket 

gör att frågor som uppstår i situationen inte får svar. Om arbetsmiljön är skiftande och ingen fast 

arbetsplats finns så måste logistiken lösas innan intervjun. 

 

Lyckligtvis passade denna intervju in under standardegenskaperna för en kontextuell intervju vilka 

är: 

 Att arbetet går att avbryta för frågeställning. 

 Att huvudsakliga moment kan observeras under den tidsrymd som intervjun upptar. 

 

När bilden av vilken sorts användare som ska intervjuas är satt så är det dags att hitta en lämplig 

reell användare att testa på. I litteraturen gavs många tips på hur det är möjligt att gå till väga för att 

hitta användare som passar. Den väg som valdes för detta projektet var att gå igenom 

ledningskanaler till olika sektioner som var intresserade av slutprodukten. Dock var detta en väldigt 

långsam metod och planeringen för att få en intervju utförd i tidigt stadium gick om intet istället för 
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försvann. Genom externa kontakter blev det tillslut möjligt att göra en intervju med en 

reparationstekniker som arbetar med maskiner i industrifabriker. Till följd av den försenade 

intervjun så utfördes en del grundläggande utveckling av applikationen. Denna utveckling var inte 

baserad på user-storiesstories utan istället var målet med dem att få plattform, testning och 

utvecklingsmiljö att fungera.  

 

Efter initial kontakt med företaget där intervjun skulle ske skickades en kortfattad beskrivning av 

vad intervjun skulle innebära. 

 
”Sammanfattning av intervju till de tilltänkta användarna: 
 

Vi kommer utföra en 2-4 timmars (alternativt heldag) intervju på deltagande anställdas arbetsplats 
där vi kommer att skugga deltagaren i sina vardagliga arbetssysslor. Under tiden kommer den 
deltagande få frågor som relaterar till de sysslor som de utför. Gör inga förändringar av 
arbetsplatsen inför intervjun om det inte är något som krävs för att följa arbetsgången.  
Intervjun är konfidentiell, all företagsspecifik information kommer inte delas till någon. Den 
deltagande anställda kommer också att vara anonym. Ljudupptagning under intervjun kommer att 
utföras om tillåtet. Inspelningen kommer att användas för att reda ut möjliga feltolkningar. Även 
dessa inspelningar kommer vara konfidentiella och kommer sedan att raderas vid slutet av studien.  

De deltagare vi söker är servicetekniker som arbetar med olika maskindelar. Det som är mest 

intressant är vilka sysslor som utförs på regelbunden basis och vilka stöd/verktyg som används vid 

reparation/byte av delar/service/underhåll.” 

 

I detta skede borde en kvalificeringsprocess för att utse vilken anställd som lämpar sig bäst för en 

kontextuell intervju utföras. Dock var projektet redan under tidspress och det gick ej att ställa några 

krav på företaget där intervjun skulle utföras då de inte var beställare av produkten. Därför utfördes 

intervjun på den anställda som blev vald av företaget. När tid och plats var fastställd så var också de 

nödvändiga förberedelserna för intervjun färdiga. 

 

4.1.2 Resultat Kontextuell Intervju 

Under den utförda kontextuella intervjun noterades många olika användningsfall och områden där 

denna applikation kan underlätta och effektivisera arbetet. 

Den insamlade informationen kan ses i bilaga A, Kontextuell Intervju. De slutsatser man kan dra 

från intervjun lyder följande: 

 Med en medelålder på 30-35 år så är användarbasen relativt ung. Det observerades också att 

en majoritet av användarna använder sig av någon form av smartphone. Detta medför att 

användargruppen har en grundläggande teknisk kunnighet och öppenhet gentemot ny 

teknik. 

 Det är viktigt att kunna se modellen från olika vinklar och att kunna gå ner på större 

detaljnivå. Det är även viktigt att kunna se objekt inuti större objekt. 

 Att kunna lägga färgfilter över modellen för att visa information på ett effektivare sätt. Det 

ska vara möjligt att  modifiera dessa filter. Objekt skall även kunna göras genomskinliga. 

 Det finns ett stort behov av funktionalitet i form av montering- och reparationsanvisningar. 
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4.1.3 User stories 

När intervjun var utförd så sammankallades intressenterna till produkten och resultaten 

presenterades. Resultaten tolkades varefter det genomfördes en utvärdering i grupp för att besluta 

vilka delar som skulle prioriteras. När grunddragen för funktionaliteten var lagda så sammanfördes 

dessa med den effektkarta som skapats i första skedet. Genom att lägga till nya punkter och ta bort 

gamla så kunde konkreta user-stories tas fram. Dessa user-stories användes sedan för att ta fram 

konkreta arbetsuppgifter.  

 

 

 

Figur 1. Exempel på users-stories 
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4.1.4 Resultat Effektkarta 

Utifrån iakttagelser och egna antaganden skapades en effektkarta över de behov som skulle täckas 

av applikationen. Med avseende på tid och funktionalitet så sattes en prioriteringsordning. Det som 

var mest centralt i applikationen bestämdes till att kunna få återkoppling angående objekt från 

skärmen.  

 

 

4.2 Designbeslut 

I detta avsnitt beskrivs de olika beslut som har format utseendet av gränssnitt och den 

bakomliggande arkitekturen som prototypen bygger på. 

4.2.1 Plattform & Enhet 

Ett tidigt beslut var att välja vilken mobil plattform som skulle användas till prototypen. Den 

plattform som valdes var Android, det finns ett antal anledningar till detta. En anledning är att den 

litteratur som jag tillgick angående AR-prototyper hade referenser till användning på Android-

enheter. Ytterligare en anledning var att de öppna bibliotek som undersöktes hade stöd för att 

exportera till Android. Sist men inte minst är det inga ekonomiska kostnader att utveckla till 

Android i jämförelse med till exempel Apples operativsystem, iOS, dessutom var tillgången av 

fysiska enheter begränsade till Android. Dessa anledningar gjorde att valet av Android som 

plattform kändes befogat. 

 

Då valet av plattform föll på Android så var nästa steg att välja vilken sorts enhet. De enheter som 

fanns tillgängliga för testning var Samsung Galaxy tab 2, HTC Desire och HTC Wildfire. De två 

senare är både smartphones och av äldre modell så dessa uteslöts tidigt. Enligt uteslutningsmetoden 

så kvarstod då samsungplattan som det enda alternativet. Plattans prestanda och operativsystem 

presterade enligt kraven för att använda AR-biblioteket och inget alternativ har behövts vid 

framtagandet av prototypen.  

Figur 2. Centrala delar av resultatet från effektkartan. Fullständig karta finnes i appendix B. 
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4.2.2 Vyer eller aktiviteter 

I ett tidigt skede i programmeringsprocessen stod valet mellan att skapa en ny aktivitet för att 

hantera ett interaktivt läge i applikationen alternativt att använda sig av en annan vy. Först testades 

aktiviteten och det verkade lovande då det skapades en ny aktivitet och den tidigare sattes i paus, 

dock uppstod det snabbt ett problem. Problemet bestod i att överföringen av information mellan den 

tidigare aktiviteten och den nya var baserad på data i string-format vilket medförde att all data som 

skulle skickas var tvungen att packeteras och packas upp vid övergång till interaktivt läge. Inte blev 

detta bättre då antalet variabler som skulle skickas ökade då koden anpassades mer till de behov 

projektet innefattade. Efter överläggning med handledare övergavs aktivitet som alternativ och vy 

valdes då istället. I startaktiviteten fanns redan en vy som var aktiverad, kameravyn där kamerans 

indata visades tillsammans med de 3D-modeller vars markörer hade blivit funna. Denna vy 

utökades då till att fungera i ett låst läge, det vill säga då en modell hittats kan användaren låsa 

modellen och interagera med den. Då all data redan finns i vyn så behövs ingen överföring, istället 

ändras beteendet i den ursprungliga vyn. Nackdelen med att använda vyn på det här sättet är att det 

blir svårare att forma ett gränssnitt. Detta då 3D-modellen visuellt skriver över tillagda 

interaktionselement såsom menyer och knappar.  

4.2.3 Emulerad Databas 

Då mycket av funktionaliteten av applikationen utgår från att tillgå data för objekt fanns ett behov 

utav en informationskälla för det framtagna 3D-objektet. Istället för att koppla applikationen mot en 

extern databas så skapas en temporär textfil vid uppstart av applikationen. Denna fil används sedan 

för in- och utmatning. Databasen är uppbyggd på liknande sätt som xml; 

 

 Namnpost: <obj: x> 

 Objektets servicestatus <status: x> 

 Information om objektet <info: x> 

 Arbetsuppgifter för objektet <todo: x> 

 

Namnposten är grundnivån och de övriga posterna är likvärdiga barn till denna. Alltså måste ett 

särskilt objekt specificeras för att kunna hämta den underliggande informationen. 

 

4.2.4 3D-modeller 

I tidigt skede i processen valdes Blender att användas för att skapa 3D-modeller. En plugin 

användes för att exportera lämpligt filformat. Dock stämde inte det exporterade filformatet helt med 

inläsningen av filerna i prototypen, detta ledde till granskning av hur filformatet lästes in. Efter att 

skillnaderna i de exporterade filernas struktur identifierats användes manuella ändringar i de 

exporterade filerna. Detta medförde att filerna kunde tolkas korrekt och visas i prototypen.  

4.2.5 Picking 

Anledningen till att jag valde att använda color-picking i mitt projekt var att efter att jag 

implementerat OpenGL-miljön var det lätt att duplicera miljön med en alternativ färgsättning.  

Nackdelen med denna lösning är att det går åt processorkraft att rita ut nästan den dubbla mängden 

visuell information jämfört med att inte ha någon picking-funktion. Jag har inte gjort någon 

jämförelse i prestanda med vector-picking då jag ansåg att framtagningen utav kod för traversering 

och beräkning av objekt skulle ta mycket längre tid. När jag testat color-picking som lösning så 
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märktes ingen skillnad i prestanda vilket gjorde att jag uteslöt vector-picking som alternativ för min 

prototyp. Dock kan det vara möjligt att öka prestandan för framtida versioner av applikationen 

genom att undersöka detta. 

 

 

4.3 Klasser i NyARToolkit 

Detta kodpaket inkluderar majoriteten av programkoden som är specifik för det här projektet. Alla 

delar förutom ObjTextParser, som presenteras senare, är ursprungligen från källkoden för 

NyARToolkit och har utökats och modifierats för att skapa prototypen. 

4.3.1 NyARToolkitAndroidActivity 

Denna javaklass vid namn NyARToolkitAndroidActivity är huvudaktiviteten i applikationen. De 

övriga klasserna initieras i denna klass eller i förlängning av klasser som blivit initialiserade i denna 

klass. Utöver de andra klasserna så initialiseras 3D-miljö och funktionaliteten i 

användargränssnittet. 

I denna klass initieras alla de element som finns i användargränssnittet för interaktion med 

användaren, den mest centrala delen är kameravyn läggs i en framelayout. Över denna kameravy 

läggs en OpenGL-vy där 3D-modellerna visas. I samma framlayout initialiseras alla visuella 

element såsom knappar och sublayouts som kopplas mot en xml-fil som hanterar layout.  

 

Inläsning av extern information såsom 3D-modeller och databasinformation sker också i denna 

javaklass. All input från användaren registreras i denna klass med hjälp av eventlisteners för både 

knappar och allmän aktivitet på touchytan. Beroende på vilken input som kommer in så skickas 

olika data till  ARToolkitDrawer som sedan behandlar dessa. Typiska data är, byte av state från fri 

till låst, rotation, zoom, panorering och olika knappfunktioner.  

4.3.2 ARToolkitDrawer 

Den här klassen förmedlar till renderar-klassen vad som ska ritas ut. I fritt state så utförs en kontroll 

om det finns någon markör på insignalen från kameravyn. Om det finns en markör jämförs den med 

en lista med markörer som i sin tur är knutna till en viss 3D-modell. När markören är identifierad 

skickas information angående kameraposition och modellposition till renderaren. Om state är låst så 

skickas de modeller som var identifierade vid den tidpunkt då state byttes från fri till låst. I det låsta 

läget skickas data angående rotation, zoom och panorering till renderaren. 

4.3.3 ModelRenderer 

ModelRenderer använder sig av OpenGL-biblioteket och skapar 3D-reprenstationer utifrån den data 

som dels kommer från ARToolkitDrawer och den data som extraheras från Metasequoia-filerna. 

Det finns tre huvudscener som renderas i ModelRenderer. Den första är 3D-modellen med sin 

originaltextur som läses in från Metasequoia-filen. Nästa scen är för filter, det vill säga samma 

modell fast med modifierad textur och färg för att kunna visualisera olika data. Den sista scenen är 

enbart för picking och laddar enbart in 3D-modellen med alla objekt i olika nyanser av blått. Denna 

modell ritas ej ut på skärmen utan befinner sig som en onsynlig kopia bakom den andra scenen. Alla 

delar som hör till picking-tekniken finns i ModelRenderer-klassen. 
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4.3.4 ObjTextParser 

ObjTextParser är en egen textparser för att läsa och skriva den simulerade in- och utdata som hör till 

varje objekt. Denna klass används för att hämta ut information såsom namn, antal, beskrivning, 

status och arbetsbeskrivning. Formatet av den simulerade data som används påminner om xml, 

anledningen till att en vanlig xml-parser inte har använts har varit av rent utbildningssyfte då det 

valda systemet ger en bättre insyn i hur parser fungerar. Eftersom denna klass enbart används till en 

simulerad databas så har den inte optimerats.  

4.4 Klasser I kGLModel 

Detta kodpaket hanterar inläsning av 3D-modeller och då främst Metasequoia. Enbart två av 

filerna i detta paket är modifierade och anpassade till hur prototypen fungerar. 

4.4.1 KGLModelData 

Denna klass är en förlängning av funktionen som utförs i ModelRenderer. Det som har ändrats i 

KGLModelData från ursprunget är två nya utritningsfunktioner vilka anknyter till filterutritning och 

till picking-utritning. 

4.4.2 KGLMetasequoia 

KGLMetasequoia är en extension av KGLModelData och som används för att läsa in data ifrån 

filformatet Metasequoia. Inga ändringar har utförts i denna klass, dock har den haft en central del i 

utformandet av KGLModelData då den styr inläsning av objekt och texturer samt hur dessa lagras.  
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4.5 Klassöverblick 

Nedan visas de klasser som har modifierats och adderats under projektets gång. Klasserna har 

förenklats för att ge en bild av de funktioner som de uppfyller samt vilka beroenden som finns 

mellan de olika klasserna.  

 

Figur 3. En representativ överblick över de klasser som modifierats och vilka inbördes beroenden de har. 
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4.6 Användargränssnitt 

Här presenteras den design och de funktioner som implementerats i prototypen. 

4.6.1 Funktionalitet i användargränssnitt 

4.6.1.1 Menyer 

För listor med anvisningar och servicestatus öppnas en meny på den högra delen av skärmen. Dessa 

menyer läggs över det objekt som visas om det finns delar inom menyns område. Menyerna kan 

stängas manuellt via en X-symbol i övre högra hörnet. Menyerna kan också alternativt stängas 

genom att utföra en annan funktion som då stänger menyfönstret automatiskt. Menyer där man 

öppnar nya menyer har ett inbördes system där man kan använda fysisk bakåtpil för att ta sig 

tillbaka i menyträdet. 

4.6.1.2 Knappar 

Prototypen har 6 olika knappar, varav 3 döljs i det olåsta läget då de inte fyller någon funktion i det 

läget . Knapparna följer samma färgschema och byter färg då de trycks på och då den funktion som 

är knuten till knappen är aktiverad. Den text som visas på knapparna har genomgått ett antal 

förändringar. Dettadå de tidigare kunde tolkas ha fler innebörder. För att öka tydligheten så omsluts 

grupperingar av knappar av en färgruta med en beskrivande text. 

     

4.6.1.3 Panorering  

Panorering är begränsat till området där objektet visas. Detta innebär att panorering inte fungerar 

om användaren för sitt finger över öppna menyer eller knappar. Användaren behöver ej hålla på 

objektet för att kunna förflytta det utan förflyttning sker oavsett om det initiala trycket är på objektet 

eller någon fri yta på objektets visningsarea. 

4.6.1.4 Zoom 

Zoom utförs med pinch-zoom, vilket har beskrivits i metoddelen, och kan bara användas på 

objektets visningsarea. Det initiala värdet på perspektivet utgår från den position som objektet hade 

när användaren går från olåst till låst läge. 

Figur 4. Gruppering av knappar 
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4.6.1.5 Rotation 

Rotation utförs genom en drag-funktion inom det angivna rotationsfältet i det nedre vänstra hörnet. 

Detta då panorering och rotation använder sig av samma rörelsemönster. Rotationen utgår från 

kamerans perspektiv och roterar i x- och z-led utifrån vilken indata som kommer i x- och y-led.  

 

Figur 5. Rotationsyta 
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4.6.2 Design 

Målet med den grafiska designen var att få en så pass öppen arbetsyta som möjligt. 3D-objektet är 

den centrala delen i arbetsytan. Nedan följer ett par exempel på hur den grafiska representationen 

ser ut i olika skeden. 

 

Figur 6. Grundutförandet för det låsta läget. 
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Figur 7. Hur informationsmenyer visas i det låsta läget 

Figur 3. Hur listor visas i det låsta läget. 
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4.7 Prestanda 

Vid testning av applikationen visade det sig att applikationen fungerar hjälpligt på den valda 

enheten. Det mest märkbara tillkortakommandet var att markörigenkänningen inte fungerade helt. 

Detta antas bero utav den låga upplösningen på videoströmmen. Galaxy Tab2 har en kamera med 5 

megapixel upplösning med videofunktion av full HD 30 fps. Detta har lätt till att kameran inte 

kunnat hålla en stadig igenkänning av markören vid dåliga ljusförhållanden. Dvs att gränsvärdet för 

igenkänning var för högt i relation med bildkvaliteten.  

 

Responstiden för utförandet av var också något eftersatt då 3D-miljön kräver mycket processorkraft 

för utritandet av multipla buffrar. Detta märks vid uppdatering av modellen och vid markering av 

objekt genom picking-metoden. När prototypen var klar jämfördes funktionaliteten på en Samasung 

Galaxy S4 med en Samsung Galaxy S4 med 13 Mega pixel och full HD vilket gav en mycket 

stabilare inläsning av markören. Denna testning var inte inplanerad i metod då den hårdvaran inte 

fanns att tillgå i planeringsstadiet. Prototypen är ej heller anpassad för den Galaxy S4 då 

skärmupplösningen skiljer sig avsevärt. Responstiden för utförda funktioner på S4 var också 

snabbare vilket troligen beror på en snabbare processor. S4 har 1.9 GHz Quad-Core processor 

medan Tab2 har 1 GHz Dual-Core processor. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring olika val och resultat som framkommit under projektet. Idéer 

för vidare utveckling och slutsats av arbetet presenteras även i detta kapitel.   

5.1 Vidare Utveckling 

I det här stycket behandlas de delar som kan vara intressanta för ett fortsatt arbetet med produkten. 

Dessa punkter är idéer och implementationer som  uppkommit under utvecklingen av produkten, 

men för vilka det inte funnits tid att följa upp. 

5.1.1 Databaser 

Mängden information som användaren kan ta åt sig utav bidrar till att föra den här produkten 

användbar. I protypen används egen simulerad data för att påvisa hur data presenteras. För att denna 

produkt skall ha genomslag krävs externa databaser med information som kan användas. Av denna 

anledning kan inte denna produkt kastas in i en arbetssituation. Istället måste en grundläggande 

förändring ske inom hur ritningar och anvisningar produceras och används. När en ny motor 

utformas ska varje del beskrivas och sedan länkas till en 3D-representation av den delen.   

5.1.2 Objekt i Objekt 

Den färdiga prototypen innehåller en modell med en lista av flera separata objekt. Detaljnivån på 

dessa objekt är i prototypen relativt låg. Om alla små detaljer skulle visas vid en överblick av en 

motor skulle det vara onödigt mycket utritning och vyn  skulle kunna framstå som rörig. En lösning 

är att varje objekt är knutet till en ny modell, vilken innehåller en mer detaljerad samling av delar 

som det objektet innefattar. Tanken är då om ett visst objekt blir markerat eller inzoomat så ska en 

mer detaljerad vy uppstå och de övriga objekten skall försvinna. På detta sätt så hålls antalet objekt 

som måste ritas ut i 3D-miljön till en lägre nivå och prestandan försämras inte även om man ökar 

detaljnivån.  

5.1.3 Stöd för Olika 3D-format 

Det format som används i prototypen är Metasequoia vilket är ett relativt oanvänt format. 

Anledning till varför det valdes var att det fanns inbyggt stöd för NyARTools-biblioteket och att 

filformatet var lätt att läsa samt tolka i textredigeringsmjukvara. Det fanns tankar kring att aktivera 

mer stöd till olika 3D-format dock fanns ej tiden till det. Den anpassning som krävs är på renderar-

nivå, dvs hur informationen tolkas och beskrivning av hur den ska ritas ut. Att byta till ett filformat 

som stöds av fler 3D-modelleringsprogram medför att det blir lättare att skapa de modeller som 

krävs. Därför anser jag att om vidare arbete på denna prototyp ska utföras så är ett utökat stöd för 
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andra filformat en prioriterad arbetsuppgift. Ytterliggare en anledning till varför ett annat 3D-format 

skall stödjas är att Metasequoia inte är lämpligt att använda till animationer.  

5.1.4 Anpassning till Smartphone och Google Glass 

Prototypen är anpassad till att använda på en touchpad, närmare bestämt en Galaxy Tab 2, och de 

flesta designlösningar är direkt knutna till det format som touchpaden medför. Tekniken med 

touchpad och smartphones är relativt ny vilket medför att prestandan i dessa ökar kontinuerligt. 

Nästa steg i ”handhållna” enheter är interaktiva glasögon som t.ex. Google Glass. När 

användargränssnittet flyttas till glasögon så medför det att händer frias upp och användaren kan få 

information samtidigt som ett arbete utförs. Om man arbetar som ensam servicetekniker så anser jag 

att det vore en fördel att hålla händerna fria. Den här tekniken är i nuläget i ett mer experimentellt 

läge och att ta fram en prototyp till denna plattform var inte aktuellt, dels för att det inte finns en 

marknad för det än och dels för att det inte finns hårdvara att tillgå. Jag anser dock att applikationer 

som den här prototypen kommer att kunna användas på alla dessa enheter i framtiden. Det är också 

möjligt att en kombination av dessa plattformer kan användas.   

5.1.5 Avancerade Anvisningar 

På grund av begränsningar i tid och i det 3D-format som använts i prototypen så har avancerade 

anvisningar inte implementerats. Tanken bakom anvisningarna är att med hjälp av pilar och 

animationer visa hur reparationer och service ska utföras. Gränssnittsdelen och utritningen i 3D-

miljön skulle kunna byggas på samma sätt som den vanliga utritningen. Det stora arbetet är att ta 

fram en mjukvara som lättare låter en användare skapa en anvisning. Detta på grund av att varje 

motor och varje del i en motor har en nästan helt unik beskrivning i hur den ska hanteras. Precis 

som det krävs externa databaser med information för att den här applikationen ska nå sin potential 

så krävs det också att alla anvisningar också har skapats. 

5.1.6 Sökbarhet bland objekt 

Att med textinmatning kunna söka fram det objekt man letar efter. Detta som ett alternativ till att gå 

igenom en lista med objekt.  

5.2 Val av Ansats 

I stora drag anser jag att ansatsen med att utgå från ett antagande om den tilltänkta användarbasen 

för att sedan utföra representerande intervjuer är sund. Rent tekniskt så var jag relativt säker på att 

teknik hårdvaran skulle vara tillräcklig för att få en representativ bild av hur en färdig produkt 

skulle se ut. Vid planeringsstadiet låg störst fokus på att planera in en kontextuell intervju i så tidigt 

stadium som möjligt för att snabbt kunna bygga upp ett arbetsschema. Idén var att använda sig av 

testpersoner inom uppdragsgivarens kontaktnät, detta visade sig vara lätt i teori men svårare i 

praktiken.  Detta då sökandet efter lämpliga användare blev förhindrat då de mellanled, vilka jag 

nyttjade, inte prioriterade uppgiften. Informationen blev förändrad i leden och till slut rann det 

första försöket ut i sanden. Lyckligtvis kunde jag få tag på en extern kontakt som kunde bistå med 

tid och användare inom en snäv tidsram.   

 

Valet av metoder har fungerat bra, dock finns det många andra metoder som skulle kunna ha 

använts. Många av metoderna har valts då det funnits erfarenhet hos uppdragsgivaren och som då 

har gett mer vikt åt de specifika metoderna. De metoder som har påverkats av detta är effektkarta, 



 

 

SCRUM och hallway-testning. Dessa tre används hos uppdragsgivaren för liknande projekt och har 

visat sig vara effektiva även i detta projekt. Eftersom erfarenhet inom dessa metoder fanns att tillgå 

så kunde jag nyttja dessa metoder effektivt och snabbt komma igång med planeringen. 

 

Då detta projekt är ett relativt kort uppdrag så sökte jag efter tidseffektiva metoder. Jag visste att jag 

på något vis var tvungen att samla in information från användare. Därför passade Rapid Contextual 

Design in i det arbetstempo som jag ville uppnå. Dock var RCD utformat för lite större arbetslag 

men med lite anpassning gav RCD de resultat som jag ville uppnå i början av projektet. Eftersom 

det fanns många riktlinjer på förberedelser, utförande och analys av intervjuer så minskades arbetet 

som jag var tvungen att utföra. 

 

Vid efterforskning av vilket ramverk som skulle användas för augmented reality så uppkom ett par 

alternativ som passade plattformen och som var gratis. Exempel på dessa var NyARToolkit, in2ar
27

 

och Wikitude SDK
28

. Det som avgjorde valet för detta projekt var litteraturen som beskrev hur man 

går till väga för att skapa augmented reality prototyper . Prototyping Augmented Reality använder 

sig av NyARToolkit i sina exempel och beskriver hur man implementerar den grundläggande 

funktionaliteten på Android-plattformen.     

5.3 Slutsats 

Utifrån den funktionalitet som prototypen uppvisar kan det antas att en applikation av denna typ är 

möjlig inom det givna området. Testutrustningen som har använts är inte av den senaste modellen 

av mobila enheter vilket kan medföra att nyare modeller presterar bättre än den testade. Det som 

verkar begränsa användandet av markörigenkänning är kvaliteten på videoinput. Enhetens 

processorkraft påverkar hur avancerad 3D-miljön kan vara vilket kan påverka funktionaliteten då 

man använder modeller som är mer komplexa. Då det finns flera olika AR-ramverk för Android-

plattformen medför det att det finns en rad olika lösningar med för att uppnå samma funktionalitet 

som prototypen. Då jag enbart utforskat ett ramverk så är det möjligt att ett alternativt ramverk hade 

gett en stabilare prototyp.  

 

Den användartestning som utförts pekar mot att en tydlig design krävs där beskrivande texter för 

olika objekt måste vara entydiga för att inte förvirra användaren. Inofficiell användardesign som 

generellt används måste appliceras för att användaren ska känna sig hemma med hanteringen av 

applikationer på mobila enheter. 
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Appendix A Kontextuell Intervju 
 

 Ingen täckning / Offlineläge 

 “Allmänt mycket användbart” 

 Länka arbetsbeskrivning 

 Kunna skriva ner egna anteckningar 

 Live uppdatera förändringar i modell 

 Använda app i utbildningssyfte 

 Möjliga kameraförbud -> mjukvarulåsning av kamera  

 App för AR skulle användas “ganska ofta” 

 Användare bär ofta handskar 

 Flera olika firmor arbetar på samma uppdragsplats 

 Undermåliga ljusförhållanden 

 Kunna rapportera tid nerlagt per objekt 

 Uppdragshantering -> kombinerat med AR 

 Arbetar både inne och ute 

 Många situationer där positionering, riktning och vinkel behöver visas 

 Vägvisning 3-D- kartor 

 Tidseffektivisering då man inte behöver störa erfarna/kontor för att få smådetaljer om 

maskin 

 2-5 användare per arbetsgrupp 

 Roller 

 oerfaren 

 erfaren 

 arbetsledare 

 samordnare 

 medelålder 30-35 år 

 yngsta 20 år 

 äldsta 70 år 

 ingen estimerad färdigtidsvisning för lägsta nivåanvändare 

 drawback? erfarenhet kontra direkt info 

 överlagrade filter mycket bra idé 

 markera och skapa egna filter 

 minimera felkommunikation 

 allmänt skiftande arbetsmiljö 

 registrera bort-tagna delar 

 få helhetsbild av det objekt man arbetar med 

 undersöka specifika delar för att se mindre komponenter 

 uppdatera sin arbetsstatus mot arbetsledare 

 varningsmeddelanden knutna till det objekt man arbetar med  

 felrapportering till arbetsledare 

 indentifiering av objekt utifrån unikt utseende/markering 

 rapportera förlorade/trasiga delar 

 idag används morgon briefing med storbildsskärm för att förmedla dagens uppgifter 
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Appendix B Effektkarta 
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Appendix C Klassrelationer 
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