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1. Inngangur 

Verkefninu sem hér er lýst er lokaverkefni í bakkalár við tölvunarfræðideild Háskólans í 

Reykjavík, vorið 2019. 

Það fólst í því að útfæra hugbúnað fyrir Skákgreind ehf.  

Hugbúnaðurinn er grunnur að kennsluhugbúnaði sem er útfærður sem fram- og bakendi 

fyrir andlitsgreiningu (e. Facial Expressions Analysis). 

Verkefnið felur í sér að útfæra notendaviðmót sem tekur myndband af notanda við lausn 

verkefna. Myndbandið er því næst sent til greiningar af tauganetinu OpenFace.  

Að greiningu lokinni koma til baka niðurstöður sem segja til um tilfinningar sem notandi 

sýndi í myndbandinu. Tilfinningarnar eru reiknaðar eftir svokölluðu Ekman líkani út frá 

svipbrigðum notanda. Einnig eru reiknuð gildi á valence  út frá niðurstöðunum. 1

 

Markmið verkefnisins er að undirbúa grunn fyrir stærra kerfi þar sem hægt verður að 

prófa virkni mismunandi tauganeta. Þar má nefna net sem framkvæma sambærilegar  

greiningar en einnig annars konar greiningar á andlitsmyndum.   

Slíka greiningu er í framtíðinni hægt að nýta meðal annars sem kennsluforrit, þar sem 

markmiðið er að veita einstaklingsbundna kennslu.  

Þá væri hægt að sjá hvernig ákveðin verkefni vekja upp mismunandi tilfinningar hjá 

nemendum. Má þar nefna góða tilfinningu þegar lausn verkefna gengur vel en slæma 

þegar illa gengur. Niðurstöðurnar er hægt að skoða út frá hverjum tímapunkti í 

myndbandinu svo auðvelt er að sjá nákvæmlega hvenær nemandinn lenti í erfiðleikum. 

Greiningu af þessu tagi væri einnig hægt að nota í ýmiskonar sálfræðirannsóknir.  

1  Ekki fannst nægilega lýsandi orð á íslensku fyrir valence. 

2 



 

2. Lýsing verkefnis 

2.1 Þörfin 

Þörfina fyrir verkefnið má rekja til þess að oft tekur langan tíma að komast að rót 

vandans þegar nemandi á erfitt með lausn verkefna.  

Skákgreind, sem sérhæfir sig í þróun kennsluhugbúnaðar, sá það sem mögulega lausn 

að fá nemendur til að leysa verkefni á myndbandsupptöku og í framhaldinu nota 

greiningu á breytingum á tilfinningum til að staðsetja hvenær í ferlinu nemandinn lendir í 

vandræðum.  

Þá væri hægt að nýta þær upplýsingar til að veita hnitmiðaða og einstaklingsbundna 

leiðsögn. Verkefnið Facial Expressions Analysis er fyrsta skref í útfærslu á slíkum 

hugbúnaði.  

2.2 Samskiptamynd 

Mynd 1 sýnir samskiptamynd kerfisins. 

Notendaviðmótið tengist vefmyndavél viðfangsefnis (1) og getur notandi þá tekið upp 

myndband. Þegar myndbandsupptöku er lokið er myndbandið sent yfir á 

skýjaþjónustuna Cloudinary (3) sem sér um geymslu þess. 

Þegar myndbandsgreining hefst er myndbandið sótt frá Cloudinary (3), af bakendanum 

(4), sem vistar það í Docker möppu (e. volume) (5) svo hægt sé að framkvæma 

greiningu á myndbandinu.  

OpenFace tauganetið (6), sem framkvæmir greininguna, er í Docker gám (e. container) 

og í gegnum Docker möppuna (5) sér bakendinn um að láta tauganetið vita að nú skuli 

framkvæma greininguna. Niðurstöðurnar úr greiningunni eru einnig vistaðar í Docker 

möppunni (5). 

Bakendinn (4) ræsir því næst Python skriftu (7) með niðurstöðunum og skriftan reiknar 

(7) í framhaldinu Ekman tilfinningar auk valence. Fjallað verður frekar um þessa 
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útreikninga í köflum 2.4 og 2.5. 

Niðurstöðurnar eru því næst vistaðar í gagnagrunni (8).  

Í gagnagrunninum (8) eru, ásamt upplýsingum um niðurstöður, geymdar upplýsingar um 

notendur og myndbönd. Þessar upplýsingar getur gagnagreinir (2) nálgast öllum 

stundum í gegnum notendaviðmót (2). 

 

 

Mynd 1: Samskiptamynd Facial Expressions Analysis. Myndin sýnir hvernig samskiptum milli 
mismunandi eininga kerfisins er háttað. 
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2.3 OpenFace 

OpenFace er opið (e. open source) djúpnáms (e. deep learning) tauganet sem þróað 

hefur verið til greiningar á svipbrigðum út frá myndbandsupptökum eða myndum. 

Tauganetið kortleggur andlit viðfangsefnis með 68 punktum. Punktarnir fá staðsetningu 

eftir kjálkalínu, við augabrúnir, kringum augu, nef og munn. Út frá mismunandi 

samsetningum á staðsetningu þessara punkta, þegar viðfangsefni hreyfir andlit sitt, er 

hægt að fá út svokallaðar aðgerðareiningar (e. action units).  

Þessar aðgerðareiningar virkjast þegar ákveðnir vöðvar eða vöðvahópar í andliti eru 

virkjaðir.  

Mismunandi virkjaðar samsetningar af þessum gildum geta gefið upplýsingar um þá 

tilfinningu sem viðfangsefni upplifir á ákveðnum tíma í upptöku. 

Í kafla 2.4, Ekman, hér að neðan má sjá hvaða samsetningar af aðgerðareiningum þurfa 

að vera virkar til þess að ákveðin tilfinning komi fram. 

Aðgerðareiningar hafa einnig gildi styrkleika. Styrkur óvirkrar aðgerðareiningar er 0 en 

virkar aðgerðareiningar taka gildi á rauntölubilinu 1 til 5.  

Styrkleikinn gefur til kynna hversu virk ákveðin aðgerðareining er. 

Tekið skal fram að OpenFace tauganetið er þjálfað á mismunandi gagnasettum eftir því 

hvort um er að ræða virkjun aðgerðareininga eða styrkleika þeirra. Þetta gerir það að 

verkum að ósamræmi getur verið í útreikningum þar sem þau gildi eru notuð. 
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2.4 Ekman tilfinningar 

Ekman er virtur bandarískur sálfræðingur og brautryðjandi sem hefur starfað við að 

tengja saman tilfinningar og svipbrigði. Ekman og samstarfsmenn hans, Friesen og 

Hager, settu árið 2002 fram útfærslu á kerfi sem kallast Facial Action Coding System 

(FACS). Þetta kerfi er notað til skilgreiningar á aðgerðareiningum (e. action units). 

 

Við skilgreiningu Facial Expressions Analysis verkefnisins lagði Skákgreind upp með að 

túlkun Ekmans á aðgerðareiningum yrði notuð til að umbreyta niðurstöðum OpenFace 

yfir í tilfinningar. Skákgreind er í samskiptum við doktorsnema við háskólann í Grenoble 

Alpes í Frakklandi. Þar vinnur teymið Pervasive Interaction að verkefni sem notast við 

sama líkan.  

Skákgreind fékk hjá franska teyminu grein um hvernig hægt er að vinna niðurstöðurnar 

og voru þær notaðar til upplýsingaöflunar við vinnslu þessa verkefnis. Greinina má 

nálgast í kafla 10.1 undir Facial Action Coding System en í henni er að finna líkan 

sem hægt er að nota til að greina sjö tilfinningar út frá aðgerðareiningum.  

Þetta er gert með því að skoða hvaða samsetningar aðgerðareininga eru virkar 

samtímis. Líkanið má sjá í töflu 1.  
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Tafla 1:  Líkan fyrir umbreytingu mismunandi samsetninga aðgerðareininga yfir í Ekman tilfinningar. 

Ekman tilfinning Enskt heiti Virkar aðgerðareiningar 

 Hamingja   Happiness  6 + 12 

 Sorg  Sadness  1 + 4 + 15 

 Undrun   Surprise  1 + 2 + 5 + 26 

 Ótti  Fear  1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 20 + 26 

 Reiði  Anger  4 + 5 + 7 + 23 

 Andstyggð  Disgust   9 + 15 + 16 

 Fyrirlitning  Contempt  R12A + R14A 

 

Tilfinningarnar andstyggð og fyrirlitning voru ekki reiknaðar þar sem OpenFace skilar, 

eins og er, ekki þeim gildum sem nauðsynleg eru til útreikninga á þeim. 
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2.5 Valence 

Valence má nota til að sjá hvort manneskju líði vel eða illa.  

Valence tekur tölugildi en jákvæð tala gefur til kynna vellíðan á meðan neikvæð vísar til 

vanlíðanar. 

Eins og fram kom í kafla 2.3 er hverri aðgerðareiningu gefinn styrkur og hann er notaður 

til að reikna út valence. Það er gert með því að draga styrk neikvæðustu tilfinningar, á 

ákveðnum tímapunkti, frá styrk hamingju á sama tíma. Neikvæðasta tilfinningin er sú 

tilfinning sem hefur stærst neikvætt gildi. 

Til neikvæðra tilfinninga flokkast ótti, reiði og sorg. Undrun, gæti verið flokkuð bæði sem 

jákvæð og neikvæð tilfinning og er hún því ekki notuð við útreikningana. 

Þessi aðferð var fengin frá Skákgreind en upplýsingarnar fengu þau í gegnum 

samstarfsaðila sína, þá sömu og var lýst í kafla 2.4 hér að ofan. 

Greinina má nálgast í kafla 10.1 undir  

Noldus FaceReader Refrence Manual Version 7. 
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3. Verkskipulag 

3.1 Verklag  

Sú aðferðarfræði sem valin var til skipulags verkefnisins var Scrum.  

Hún er sjónræn og auðvelt er að aðlaga hana að einstaka verkefnum.  

Auk þess sú aðferðarfræði sem teymið þekkir hvað best. 

 

Hlutverkum innan Scrum var skipt milli teymismeðlima á eftirfarandi máta: 

Product Owner: Héðinn Steingrímsson, framkvæmdastjóri Skákgreindar 

Scrum Master: Birgitta Feldís Bjarkadóttir 

Meðlimir þróunarteymis: Birgitta Feldís Bjarkadóttir, Ívar Sveinn Loftsson og  

Jón Halldór Sigurbjörnsson. 

 

Verkefninu var skipt í spretti þar sem yfir fyrstu tólf vikur verkefnisins var hver sprettur 

tvær vikur. Eftir þessar tólf vikur voru tveir átta daga sprettir og sá þriðji og síðasti var 

sjö dagar. 

Verkþættir voru settir fram í sögum og þeim gefnir sögupunktar til þess að hægt væri að 

gera sér grein fyrir heildarumfangi verkefnisins.  

Markmið verkefnisins var að klára þær sögur sem flokkuðust til A krafa, þessar sögur 

voru í heildina 112 sögupunktar og var gert ráð fyrir 1320 klukkustunda vinnu til að ljúka 

verkefninu.  

Áhættugreining var sett upp í þeim tilgangi að vera meðvituð um þær áhættur 

verkefnisins sem þurfti að fylgjast vel með og bregðast hratt við. 

Frekari útskýringar má sjá í skjalinu Verklag og áhættugreining. 
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3.2 Tæknistafli  

Við gerð verkefnisins voru þróunarumhverfin Visual Studio og Visual Studio Code notuð 

til vinnslu á kóða. Bakendinn var unninn í .NET Core 2.1 og framendinn í React JS. 

Gagnagrunnur verkefnisins var unninn í PostgreSQL og var hann hýstur á Azure.  

Til geymslu á myndböndum var skýjaþjónustan Cloudinary notuð. 

 

Notuð var útgáfu 2.1.0 af OpenFace og til að keyra það var notað Docker.  

Python 2.7 var notað til útreikninga á niðurstöðum OpenFace.  

Git var notað fyrir kóðastjórnun (e. source control)  og Github til geymslu á kóða.  

Þá voru það Travis og CircleCI sem voru notuð fyrir stöðuga samþættingu kerfis (e. 

continuous integration) í þeim tilgangi að allur sá kóði sem fór inn á Github þýddist rétt 

(e. build) og væri keyranlegur. Ástæða þess að tvö mismunandi tól voru notuð, er að 

CircleCI styður einstaklega vel við React á meðan Travis styður vel við verkefni sem 

búin eru til í Visual Studio. 

Útfærslurnar (e. extensioins) ESLint og Prettier í Visual Studio Code voru notaðar til að 

halda utan um uppsetningu og samræmi í kóða. Breytuheiti voru stafsett eftir kamel 

reglum (e. camel case) en klasaheiti og fallanöfn höfðu einnig stóran upphafsstaf (e. 

pascal case). 

 

Önnur tól sem notast var við voru Excel, til gagnavinnslu fyrir sprettaskipulag, og 

Balsamiq til vinnslu á frumgerðum (e. wireframes). 
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4. Hönnun 

4.1 Notendaviðmót 

Þegar kom að hönnun notendaviðmóts var lagt upp með einfaldri og notendavænni 

hönnun. Tekin var ákvörðun um að einungis yrði birt á síðunni efni sem talið var  

nauðsynlegt fyrir virkni hennar.  

Viðmótinu er skipt tvennt, það er annars vegar hlið viðfangsefnis og hins vegar hlið 

gagnagreinis. Á síðu viðfangsefnis var áhersla lögð á einfaldleika svo ekkert væri til að 

trufla við framkvæmd greiningar. Breytingar voru gerðar á upphaflegri hönnun 

viðmótsins, bæði eftir stöðufundi og eftir að notendaprófanir voru framkvæmdar.  

Frekari lýsingu á hönnun notendaviðmóts ásamt frumgerðum er að finna í 

Hönnunarskýrslu. 
 

4.2 Annað 

Gerð voru klasarit og gagnagrunnsrit við hönnun verkefnisins til að fá betri yfirsýn og 

skilning á verkefninu. Þessi rit má finna frá blaðsíðu 27 í Hönnunarskýrslu. 
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5. Forritun 

5.1 Cloudinary 

Til að geta nálgast myndbönd viðfangsefna var ákveðið að nota skýjaþjónustuna  

Cloudinary en það er þjónusta sem sérhæfir sig í að geyma myndir og myndbönd. 

Eftir að myndband hefur verið tekið upp er það sent frá framenda á Cloudinary sem 

skilar slóð. Með slóðinni er hægt að nálgast myndbandið með post beiðni og er sú virkni 

útfærð í bakenda. Slóðin er geymd í gagnagrunni ásamt öðrum gögnum um hvert 

myndband fyrir sig.  

 

5.2 Docker 

Docker var notað til þess að hægt væri að framkvæma myndbandsgreiningar á 

OpenFace án þess að setja upp Linux, en sú útgáfa sem notuð var af OpenFace keyrir 

á Linux.  

Settur var upp Docker gámur (e. container) þar sem var sett upp “image” af OpenFace. 

Til að koma á tengingu milli OpenFace og bakenda, var sett upp Docker mappa (e. 

volume) sem bæði höfðu aðgang að.  

Uppsetningu gámsins, með OpenFace “image”, og möppunnar þarf að gera handvirkt 

áður en kerfið er keyrt í heild sinni.  

Þegar kemur að því að greina myndband, sækir bakendi myndbandið af Cloudinary og 

vistar í sameiginlegu möppunni þannig að OpenFace geti nálgast það og greint. Til að 

koma í veg fyrir að árekstrar verði þegar margir notendur nota kerfið í einu, er búin til 

önnur mappa undir þeirri sameiginlegu sem er titluð með einkennisnúmeri hvers 

myndbands (þ.e. videoID). OpenFace mun í framhaldinu greina myndbandið og skila 

niðurstöðunum á þetta sama svæði.  
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5.3 Python 

Eftir að myndbandsgreiningu er lokið þarf að vinna niðurstöðurnar. Þetta er gert með 

Python skriftu sem sér um útreikninga, bæði á Ekman tilfinningum og valence.  

Niðurstöðurnar frá OpenFace, sem eru skrifaðar í csv skrá, eru lesnar inn í skriftuna 

áður en útreikningar geta hafist. Breyturnar, sem einangraðar eru úr niðurstöðunum og 

notaðar við útreikningana, tengjast aðgerðareiningum. Þessar breytur eru, líkt og var 

skýrt í kafla 2.3, annars vegar “bool” breyta sem segir til um hvort aðgerðareining er virk 

eða ekki, og hins vegar breytur sem segja til um styrkleika þeirra. Þetta á við um hvert 

tímabil í myndbandsupptökunni.  

Frekari útskýringar á útreikningum fyrir Ekman tilfinningar og valence er að finna í kafla 

2.4 og 2.5. 

Eftir útreikningana er niðurstöðunum skilað til bakendans sem PowerShell Object, en 

PowerShell er notað til að keyra Python skriftuna.  

Niðurstöðurnar eru á formi lista. Hvert stak í listanum er annar listi sem hefur að geyma 

Ekman tilfinningar ásamt valence á hverja tímaeiningu.  

Þar sem gögn úr PowerShell Object er einungis hægt að nálgast á strengjaformi í 

bakenda eru niðurstöðurnar unnar með strengjavinnslu áður en þær eru vistaðar í 

gagnagrunni. 

5.4 Gagnagrunnur  

Kerfið hefur SQL gagnagrunn sem heldur utan um notendur, myndbönd og allar  

niðurstöður myndbandsgreininga. Gagnagrunnurinn er hýstur af Azure.  

Hægt er að nálgast gagnagrunnsrit kerfisins á blaðsíðu 28 í Hönnunarskýrslu.  
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5.5 React JS 

React var notað til að útfæra framenda kerfisins. Notast var við hönnunarkerfið (e. 

design system) Ant Design sem útvegar allskonar útfærslur á hefðbundnum strúktúrum 

sem notaðir eru í viðmóti, má þar nefna töflur, lista, og uppsetningu (e. layout) síðna.  

Þetta veitir Ant Design með einföldum íhlutum (e. components) eða stuttum kóða 

bútum. Kerfið inniheldur einnig css stílreglur sem gera notkun og útlitsstillingar 

auðveldar og þægilegar.  

 

Utanaðkomandi íhlutur var einnig notaður fyrir myndbandsupptökuna en þar var notast 

við react-video-recorder sem má finna á slóðinni 

https://github.com/fbaiodias/react-video-recorder. 
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6. Prófanir 

Prófanir eru mikilvægar í þeim tilgangi að bæta notendaupplifun og auka nytsemi (e. 

usability) kerfa. Einnig er mikilvægt að framkvæma prófanir í þeim tilgangi að leita að 

villum sem gætu komið upp á keyrslutíma. Teymið notfærði sér notendaprófanir og 

kerfisprófanir í þessum tilgangi. 

6.1 Notendaprófanir 

Notendaprófanir voru framkvæmdar í þeim tilgangi að komast að því hvernig mætti 

breyta og bæta notendaviðmótið og gera þannig notkun kerfisins sem auðveldasta. 

Notuð var svokölluð “Hugsa upphátt” aðferð þar sem notendur voru fengnir til að tjá 

hugsanir sínar sem mest á meðan á prófunum stóð.  

Prófanirnar voru framkvæmdar á útprentuðum myndum af kerfinu eins og það var á 

þeim tímapunkti sem þær fóru fram.  

Niðurstöður notendaprófananna leiddu í ljós að notendur sóttust eftir upplýsingum um 

hvernig ætti að nota kerfið. Upplýsingaflæði til notenda meðan á myndbandi er halað 

upp á Cloudinary mætti einnig vera betra svo notandi viti að eitthvað sé í gangi.  

Að lokum kom í ljós að bæta mætti samræmi í þeim tilgangi að augljóst væri hvernig 

nota ætti kerfið í öllum tilfellum.  

Frekari útskýringar á framkvæmd og niðurstöðum notendaprófana má sjá frá blaðsíðu 

16 í Hönnunarskýrslu, og frá og með blaðsíðu 2 í skjalinu Prófanir. 
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6.2 Kerfisprófanir 

Kerfisprófanir voru framkvæmdar í þeim tilgangi að leita uppi villur í kerfinu.  

Prófanirnar voru framkvæmdar á óformlegan hátt þar sem viðfangsefnum voru ekki 

úthlutað tilteknum verkefnum heldur fengu þau einungis fyrirmæli um að reyna að brjóta 

kerfið. Þessar prófanir voru framkvæmdar eftir að heildarvirkni kerfisins var tilbúin í þeim 

tilgangi að hægt væri að prófa sem flesta þætti.  

Ein villa fannst við framkvæmd kerfisprófana. Hún var, að ef smellt er tvisvar í röð á 

hnappinn “Sign Up” þegar nýr notandi er skráður, er hann skráður tvisvar í gagnagrunn í 

einstaka tilfellum. Ef það gerist getur notandi ekki skráð sig inn með því notendanafni 

vegna tvíræðni þegar gögn eru sótt úr gagngagrunni.  

Frekari upplýsingar um framkvæmd og niðurstöður kerfisprófana má sjá á blaðsíðu 8 í 

skjalinu Prófanir. 
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7. Framvinduyfirlit 

Á mynd 2 má sjá brunarit verkefnisins sem gefur heildaryfirlit yfir framvindu þess meðan 

á vinnunni stóð. Ritið er svokallað “Burn Up” rit en það gefur til kynna hve mikið var eftir 

af vinnu eftir að hverjum spretti var lokið.  

Markmið verkefnisins, að klára allar A kröfur kerfisins, er sett fram sem ljósblár ferill.  

A kröfur ásamt öllum öðrum kröfum kerfisins má sjá í skjalinu Product Backlog. 

 

Gulu súlurnar sýna fjölda klukkustunda sem voru unnar í hverjum og einum spretti, til 

viðmiðunar má geta þess að gert var ráð fyrir 40 klukkustunda vinnu á hvern og einn 

teymismeðlim í hverjum spretti. Heildar vinnuframlag í hverjum spretti voru þannig 120 

klukkustundir. 

Græni ferillinn gefur til kynna línulegan hraða sem teymið þyrfti að vinna á til að klára 

alla sögupunkta A krafa fyrir verklok en appelsínuguli ferillinn þann hraða sem teymið 

vann á.  

Ekki tókst að vinna eftir línulegum hraða en þar spilar inn í að brjóta hefði mátt stærri 

sögur niður í fleiri auk þess að á ákveðnum tímum, til dæmis í sprettum 4 - 6, var mikið 

álag í öðrum fögum innan námsins.  

 

Eftir að 12 vikna kennslutímabili og lokaprófum lauk fóru sögupunktar að brenna hraðar 

og betri mynd að komast á verkefnið eins og sést á ritinu.  

Allir sögupunktar til að ná markmiði verkefnisins voru kláraðir í spretti 9. Þetta sést á 

ritinu þar sem appelsínuguli ferillinn og sá ljósblái skerast.  

Yfirlit yfir þá vinnu sem framkvæmd var í hverjum og einum spretti má sjá í skjalinu 

Framvinduyfirlit. 

 

17 



 

 
Mynd 2: Heildaryfirlit verkefnisins. Á myndinni má sjá heildarfjölda sögupunkta kerfisins auk 

sögupunkta A krafa. Einnig má sjá fjölda klukkustunda sem varið var í verkefnið í hverjum spretti.  
Að lokum má sjá viðmiðunar brennslutíma sögupunkta auk brennslutíma teymisins við vinnslu 

verkefnisins. 
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Á mynd 3 sést fjöldi unna klukkustunda miðað við þær klukkustundir sem áætlaðar voru. 

Alls voru unnar 1528 klukkustundir, en áætlaðar klukkustundir voru um 1320 ef gert var 

ráð fyrir 40 klukkustunda vinnu í hverjum spretti, fyrir hvern og einn teymismeðlim. 

 

 
Mynd 3: Fjöldi unninna klukkustunda miðað við þær klukkustundir sem áætlaðar voru. 

 

Á mynd 4 má sjá skiptingu vinnutíma á milli teymismeðlima.  

Eins og sést er unnin tími afar jafn.  

Í klukkustundafjölda var skiptingin eftirfarandi: 

Birgitta Feldís vann 507,5 klukkustundir, Ívar Sveinn vann 522,5 klukkustundir 

og Jón Halldór vann 497,5 klukkustundir.  
 

 

Mynd 4: Skipting unninna klukkustunda í prósentum á milli teymismeðlima. 
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8. Framtíðaráætlun 

Miklir framtíðarmöguleikar eru fyrir verkefnið og hafa margar hugmyndir komið fram í 

gegnum ferlið um hvernig væri hægt að nýta kerfi sem þetta.  

Þessar hugmyndir hafa sprottið bæði innan teymisins en einnig á fundum eða 

samræðum við utanaðkomandi aðila. 

 

Nokkur atriði eru þó mikilvæg til umbóta á kerfinu.  

Má þar nefna villu sem kom fram í kerfisprófunum, þar þyrfti lagfæringu á því að hægt 

væri að senda post beiðni tvisvar í röð á bakendann.  

Til þess að fleiri gagnagreinar geti notað kerfið væri hægt að bæta inn einum 

notendahópi. Það væri alvalda stjórnandi (e. administrator) sem sæi um notendur 

kerfisins. Þá væri hægt að sleppa möguleikanum á að viðfangsefni skrái sig sjálft sem 

nýjan notanda og stjórnandinn skrái heldur aðgangsupplýsingar þeirra viðfangsefna 

sem taka þátt í myndbandsgreiningu. 

 

Möguleikarnir á birtingu gagna eru endalausir og væri góð viðbót að geta séð spilun á 

myndbandi samhliða þeirri tilfinningu sem var til staðar á hverri tímaeiningu. 

Á sambærilegan hátt væri hægt að birta samantekt úr myndbandinu þar sem kemur 

fram hver sterkasta tilfinningin var í gegnum myndbandið og hver voru hágildi og lágildi 

valence gilda. Einnig væri möguleiki á að birta á myndrænan hátt hvaða vöðvahópar eru 

virkir á hverri stundu.  

 

Hugmyndir hafa einnig komið fram að bæta við tengslum við “Eye Tracking” verkefni 

sem Skákgreind vinnur nú þegar að í tengslum við skákkennslu. Verkefnið snýst um að 

fylgjast með hvert augun leita helst við lausn skákþrauta.  Þar væri á sama hátt 

sérstaklega áhugavert að fylgjast með útvíkkun sjáaldra til hliðsjónar við breytingu á 
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tilfinningum eða valence.  

Einnig eru miklir möguleikar á mismunandi úrvinnslu gagna frá OpenFace. 

Skákgreind hefur aðgang að fleiri reiknilíkönum í gegnum samstarfsaðila sína og væri 

því hægt að reikna, út frá gögnum frá OpenFace, mismunandi breytur. Þar má til dæmis 

nefna yfirráð (e. dominance) eða undirgefni (e. submission).  

 

Annar möguleiki væri að skipta OpenFace tauganetinu út fyrir önnur tauganet sem 

vinna sambærilegar greiningar. Það gætu verið tauganet sem vinna einnig eftir Ekman 

líkaninu eða tauganet sem gefa aðrar tilfinningar en þær sem Ekman skilgreinir. 

Forvitnilegt gæti verið að bera saman niðurstöður mismunandi tauganeta út frá 

greiningu á sama myndbandi.  

 

Eins og áður var nefnt eru möguleikarnir endalausir og er þetta ekki tæmandi listi heldur 

samantekt af atriðum sem teyminu fundust spennandi og athyglisverð.  
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9. Lokaorð 

Teymið er sammála um að vinnan að verkefninu hafi verið einkar lærdómsrík. 

Það á ekki einungis við um forritunarvinnuna heldur einnig hvað varðar sjálfstæði og 

hve mikilvæg fagleg vinnubrögð eru allt frá skilgreiningu verkefnisins. 

Teymið hefur aflað sér dýrmætrar reynslu við notkun ýmissa tóla sem eru mikið notuð í 

hugbúnaðargeiranum í dag og má þar sérstaklega nefna PostgreSQL, React JS og alla 

vinnu tengda bakenda. Einnig var mjög áhugavert að kynnast Docker þar sem það 

opnar fyrir marga möguleika á að keyra upp hin ýmsu tól í nær hvaða umhverfi sem er.  

 

Þegar litið er til baka eru nokkur atriði sem að hefði mátt vinna betur.  

Þar má helst nefna skipulagningu spretta en þegar teymið fór að finna fyrir tímaskorti fór 

skipulagningin töluvert út af brautinni. Við úrvinnslu gagna hefði einnig verið gott að 

byrja fyrr á upplýsingaöflun, til dæmis hvað varðar Ekman tilfinningar og valence. 

Þegar á heildina er litið gekk framkvæmdin þó vel og má það rekja til þess að allir 

teymismeðlimir voru metnaðarfullir og tilbúnir til að vinna verkefnið sem allra best frá 

upphafi.  

 

Þar sem möguleikar á útvíkkun á verkefninu eru ótakmarkandi verður spennandi að 

fylgjast með framvindu þess í framtíðinni. 
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10. Viðaukar 

10.1 Heimildaskrá 

Við vinnslu verkefnisins var leitað á veraldarvefinn til lausna á hinum ýmsu 

forritunarlausnum. Þær vefsíður sem notaðar voru til smærri lausna eru ekki taldar upp 

hér að neðan enda eru þær óendanlega margar.  

Hér er listi af þeim vefsíðum sem notaðar voru til lausna á stærri atriðum: 

 

Ant Design 

Slóð: https://ant.design/  

Hönnunarkerfi (e. design system) sem útvegar allskyns útfærslur á hefðbundnum 

strúktúrum sem notaðir eru í viðmóti. 

Þessar útfærslur voru notaðar við smíði notendaviðmótsins. 

 

Azure 

Slóð: https://azure.microsoft.com/en-us/ 

Skýjaþjónusta notuð til hýsingar á SQL gagnagrunni. 

 

Cloudinary 

Slóð: https://cloudinary.com/ 

Skýjaþjónusta notuð til hýsingar á myndbandsupptökum.  

 

Facial Action Coding System - A Visual Guidebook 

Slóð: https://imotions.com/blog/facial-action-coding-system/ 

Ítarupplýsingar notaðar til að öðlast dýpri skilning á útreikningum á Ekman tilfinningum 

með aðgerðareiningum.  
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Facial Action Coding System (grein útveguð af Skákgreind) 

Slóð: https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System 

Hér voru fengnar upplýsingar um aðferð til útreikninga á Ekman tilfinningum með 

aðgerðareiningum (e. action units). 

 

Noldus FaceReader Refrence Manual Version 7 (grein útveguð af Skákgreind) 

Slóð: http://sslab.nwpu.edu.cn/uploads/1500604789-5971697563f64.pdf 

Hér voru fengnar upplýsingar um aðferð til útreikninga á valence.  

 

OpenFace (útgáfa útveguð af Skákgreind) 

Slóð: https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace/wiki 

Opin útgáfa (e. open source) af OpenFace tauganetinu sem notað var til 

myndbandsgreininga. 

 

React-Video-Recorder 

Slóð: https://github.com/fbaiodias/react-video-recorder 

React íhlutur (e. component) sem notaður var við myndbandsupptöku í notendaviðmóti. 
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10.2 Aðrir viðaukar 

Eftirfarandi viðaukar fylgja þessari skýrslu. 

Áhættugreining 

Þar er að finna áhættugreiningu sem framkvæmd var við upphaf verkefnisins.  

Þetta er lifandi skjal sem breyttist meðfram framvindu. 

 

Framvinduskýrsla 

Í framvinduskýrslu má sjá yfirlit yfir alla spretti verkefnisins auk samantektar á unnum 

klukkustundum. 

 

Hönnunarskýrsla 

Í hönnunarskýrslu má sjá hönnun á notendaviðmóti auk samantektar úr 

notendaprófunum. Þar er einnig að finna hönnun gagnagrunnsrits og klasarits. 

 

Klasarit 

Hefur að geyma frumdrög að klasariti kerfisins. 

 

Product Backlog 

Hefur að geyma allar sögur verkefnisins auk sögupunkta. 

Einnig kemur fram hvort sögunum hafi verið lokið og ef svo er, í hvaða spretti það var 

gert. 

 

Prófanir 

Hefur að geyma framkvæmd og niðurstöður notendaprófana á pappírsfrumgerðum auk 

kerfisprófana. 

 

Verklag og áhættugreining 

Hefur að geyma samkomulag teymisins um hvernig skuli vinna að verkefninu. 
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