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1. Notendaviðmót 

1.1 Eldri notendaviðmótshönnun 

Hér á eftir má sjá fyrstu drög að hönnun á notendaviðmóti fyrir Facial Expressions Analysis 

kerfið ásamt útskýringum. Á þessu stigi var einungis einn sameiginlegur aðgangur að kerfinu 

fyrir báðar tegundir notenda þar sem gert var ráð fyrir að viðfangsefni tækju prófanir á tölvur 

gagnagreina. Þessi hönnun hefur verið uppfærð eins og sjá má frá og með blaðsíðu 9. 

 

1.1.1 Innskráningarsíða (e. sign in) 

Á mynd 1 sést innskráningarsíða kerfisins. 

Notandi kerfisins getur valið um að búa sér til nýjan aðgang og er þá færður yfir á 

nýskráningarsíðu (sjá mynd 2). Notandi sem hefur nú þegar skráð sig (e. sign up),  

skráir inn notendanafn og lykilorð og er færður yfir á forsíðu kerfisins (sjá mynd 3). 

 

 

Mynd 1: Innskráningarsíða kerfisins. 
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1.1.2 Nýskráningarsíða (e. sign up) 

Á mynd 2 sést nýskráningarsíða kerfisins. 

Notandi fyllir inn notendaupplýsingar og býr þannig til nýjan aðgang. Eftir að hann hefur fyllt inn 

allar nauðsynlegar upplýsingar velur hann “Sign Up” og er færður yfir á forsíðu kerfisins (sjá 

mynd 3). Ef notandi hefur nú þegar farið í gegnum nýskráningarferlið, getur hann valið “Already 

have an account?” og farið til baka á innskráningarsíðu.  

 

 

Mynd 2: Nýskráningarsíða kerfisins. 
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1.1.3 Aðalsíða - beiðni um aðgang að vefmyndavél 

Þegar notandi hefur skráð sig inn í kerfið birtist eftirfarandi síða (mynd 3). 

Fyrst eftir að notandi skráir sig inn birtist honum tilkynning þar sem beðið er um leyfi til þess að 

tengjast vefmyndavél.  

Ef hann velur “Yes” getur hann haldið áfram að nota kerfið, ef ekki getur hann ekki tekið 

myndband og framkvæmt greininguna. Öðrum möguleikum aðalsíðunnar er lýst við mynd 4. 

 

 

Mynd 3: Aðalsíða kerfisins - beiðni um að tengjast vefmyndavél notanda. 
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1.1.4 Aðalsíða - fyrir myndbandsgreiningu 

Á mynd 4 sést aðalsíða kerfisins eftir að notandi hefur gefið leyfi fyrir notkun vefmyndavélar. 

Hér getur notandi tekið myndband til greiningar af tauganeti. 

Ramminn sem sést er til að leiðbeina notanda hvar hann skuli staðsetja höfuð sitt við  

upptökuna.  

Hægra megin við myndavélina eru einnig textaleiðbeiningar ásamt skýringarmynd. 

Fyrir neðan myndavélina eru upplýsingar um niðurstöður greiningarinnar og hvernig þær munu 

birtast. Undir “All results” getur notandi nálgast ítarlegar upplýsingar um myndbandsgreiningar. 

. 

 

Mynd 4: Aðalsíða kerfisins - áður en viðfangsefni hefur tekið myndband.  

Hér sjást einnig leiðbeiningar um notkun á kerfinu. 
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1.1.5 Aðalsíða - eftir myndbandsgreiningu 

Eftir að myndbandsgreiningu er lokið birtast niðurstöður  fyrir neðan myndavélina (sjá mynd 5).  

Niðurstöðurnar sem birtast á þessari síðu eru einfaldar og skýrar, en til þess að sjá ítarlegar 

niðurstöður getur notandi valið “All results” (sjá mynd 6). 

Myndavélin sjálf hverfur ekki en það er svo hægt sé að framkvæma aðra greiningu.  

 

 

Mynd 5: Aðalsíða kerfisins - eftir að viðfangsefni hefur tekið myndband. 

Hér sést hugmynd að framsetningu á niðurstöðum. 
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1.1.6 Upplýsingasíða 

Þessi síða var ætluð gagnagreinum. 

Ef notandi hefur valið “All results” í valmyndinni efst sér hann lista af öllum greiningum sem 

framkvæmdar hafa verið. Á þessari síðu sér hann valdar upplýsingar um notendurna. Með því 

að smella á notendanafn ákveðins notanda fást allar upplýsingar um hann auk niðurstaða úr 

greiningu þeirra (sjá mynd 7). Til þess að fara til baka á aðalsíðu kerfisins (myndir 4 og 5), velur 

notandi “Take Video” í valmynd efst á síðunni. 

 

 

Mynd 6: Upplýsingar fyrir gagnagreina um notendur og greiningar. 
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1.1.7 Upplýsingasíða um þátttakendur greininga 

Eftir að gagnagreinir hefur valið ákveðinn þátttakanda birtist síða sem inniheldur  

bakgrunnsupplýsingar hans ásamt myndbandinu sem notað var til myndbandsgreiningar.  

Ef ekkert myndband hefur verið tekið er notandi látinn vita af því.  

Þá hefur engin greining verið gerð og eru rit fyrir niðurstöður sýnd í núllpunkti. 

Upplýsingasíðuna má sjá á mynd 7. 

 

  
Mynd 7: Ítarlegar upplýsingar fyrir gagnagreina. Hér getur gagnagreinir séð allar upplýsingar um 

viðfangsefni myndbandsgreiningar, myndbandið sem notast var við greininguna auk niðurstaðna úr henni. 
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1.2 Uppfærð notendaviðmótshönnun 

Á næstu síðum má sjá uppfærða hönnun á notendaviðmóti fyrir Facial Expressions Analysis 

kerfið ásamt skýringum.  

Helstu breytingar sem gerðar hafa verið eru afleiðingar af því að notendum hefur verið fjölgað í 

tvo, gagnagreini (e. researcher) og viðfangsefni (e. test subject).  

Frekari upplýsingar á uppfærslum eru við hverja og eina síðu.  

1.2.1 Innskráningarsíða (e. sign in) 

Á mynd 8 sést innskráningarsíða kerfisins. 

Báðar týpur notenda, gagnagreinir og viðfangsefni, nota sömu innskráningarsíðu en kerfið sér 

um að greina á milli þeirra. 

Viðfangsefni getur valið um að búa sér til nýjan aðgang og er þá færður yfir á nýskráningarsíðu 

(sjá mynd 9). Í fyrstu útgáfu kerfisins er einungis gert ráð fyrir einum gagnagreini og því er ekki 

gert ráð fyrir nýskráningarsíðu hans. Til þess að skrá nýja gagnagreina, þarf á þessum 

tímapunkti, að skrá þá handvirkt inn í gagnagrunn. 

Viðfangsefni sem hefur nú þegar nýskráð sig (e. sign up), skráir inn notendanafn og lykilorð og 

er fært yfir á forsíðu kerfisins (sjá mynd 10). 

Gagnagreinir skráir einnig inn notendanafn og lykilorð áður en hann er færður yfir á 

upplýsingasíðu fyrir gagnagreini (sjá mynd 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 8: Innskráningarsíða kerfisins. 
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1.2.2 Nýskráningarsíða (e. sign up) 

Á mynd 9 sést nýskráningarsíða kerfisins, þar sem hægt er að búa til nýjan aðgang fyrir 

viðfangsefni. Tekið skal fram að á þessum tímapunkti er einungis einn aðgangur gagnagreinis 

og er hann búinn til handvirkt með því að skrá gögn beint inn í gagnagrunn. 

Viðfangsefni fyllir inn notendaupplýsingar og býr þannig til nýjan aðgang. Eftir að hafa fyllt inn 

allar nauðsynlegar upplýsingar velur viðfangsefnið “Sign Up” og er fært yfir á forsíðu kerfisins 

(sjá mynd 10). Ef viðfangsefni hefur nú þegar farið í gegnum nýskráningarferlið, getur það valið 

“Already have an account?” og farið til baka á innskráningarsíðu.  

 

 

Mynd 9: Nýskráningarsíða kerfisins. 
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1.2.3 Aðalsíða - beiðni um aðgang að vefmyndavél 

Þegar viðfangsefni hefur skráð sig inn í kerfið birtist eftirfarandi síða (mynd 10).  

Fyrst eftir að viðfangsefni skráir sig inn birtist tilkynning þar sem beðið er um leyfi til þess að 

tengjast vefmyndavél. Ef valið er “Yes” getur það haldið áfram að nota kerfið, ef ekki, er ekki 

hægt að taka upp myndband og framkvæma greininguna. Þessi virkni er innbyggð í vafra og 

tölvur, því verður þetta ekki útfært sérstaklega en er þó mikilvægur þáttur í ferlinu. Öðrum 

möguleikum aðalsíðunnar er lýst við mynd 11 hér á eftir. 

 

Mynd 10: Aðalsíða kerfisins - beiðni um að tengjast vefmyndavél viðfangsefnis. 
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1.2.4 Aðalsíða fyrir myndbandsgreiningu 

Á mynd 11 sést aðalsíða kerfisins eftir að viðfangsefni hefur gefið leyfi fyrir notkun 

vefmyndavélar. Hér getur viðfangsefni tekið myndband til greiningar af tauganeti. 

Ramminn sem sést er til að leiðbeina viðfangsefni hvar það skuli staðsetja höfuð sitt við 

upptökuna. Þessar leiðbeiningar hafa verið færðar í autt svæði, neðan við myndavélina. 

Helstu breytingar þessarar síðu eru að áður voru upplýsingar um niðurstöður greiningarinnar á 

síðunni. Þessar upplýsingar birtast nú einungis hjá gagnagreini. Eftir að myndbandsupptöku er

lokið getur viðfangsefni tekið annað myndband með því að smella aftur á upptökuhnappinn. 

 

 

Mynd 11: Aðalsíða kerfisins. Hér sjást einnig leiðbeiningar um notkun á kerfinu. 
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1.2.5 Uppfærslusíða - notendaupplýsingar 

Með því að velja “Edit Account” hefur viðfangsefni möguleika á að uppfæra lykilorð sitt. 

Aðrar upplýsingar geta verið uppfærðar í gegnum gagnagreini þar sem uppfærsla á þeim gæti 

raskað úrvinnslu á niðurstöðum mælinganna. Uppfærslusíðu viðfangsefnis má sjá á mynd 12. 

 

 

Mynd 12: Síða þar sem viðfangsefni getur uppfært lykilorð sitt. 
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1.2.6 Upplýsingasíða fyrir gagnagreini 

Ef gagnagreinir hefur valið “All results” í valmyndinni efst sér hann lista af öllum greiningum sem 

framkvæmdar hafa verið. Á þessari síðu sér hann valdar upplýsingar um viðfangsefni greininga. 

Með því að smella á notendanafn ákveðins viðfangsefnis fást allar upplýsingar um það auk 

niðurstaða úr greiningu/m þeirra (sjá mynd 13). 

 

 

Mynd 13: Upplýsingar fyrir gagnagreini um viðfangsefni. 
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1.2.7 Upplýsingasíða um viðfangsefni - fyrir gagnagreini 

Eftir að gagnagreinir hefur valið ákveðið viðfangsefni birtist síða sem inniheldur  

bakgrunnupplýsingar hans ásamt myndbandinu sem notað var til myndbandsgreiningar.  

Ef margar myndbandsupptökur eru til fyrir viðfangsefni er hægt að velja myndband úr lista og 

birtast þá viðeigandi niðurstöður. Ef ekkert myndband hefur verið tekið er gagnagreinir látinn vita 

en þá hefur engin greining verið gerð og eru rit fyrir niðurstöður sýnd í núllpunkti. 

Hér getur gagnagreinir einnig breytt upplýsingum viðfangsefnis með því að velja “edit” í “Details” 

rammanum. Upplýsingasíðu fyrir gagnagreini má sjá á mynd 14. 

 

  

Mynd 14: Ítarlegar upplýsingar fyrir gagnagreinir. Hér getur gagnagreinir séð allar upplýsingar um 

viðfangsefni, myndbandið sem notað var við greininguna auk niðurstaðna úr henni.  
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1.2.8 Uppfærslusíða - notendaupplýsingar 

Með því að velja “Edit Account” hefur gagnagreinir möguleika á að uppfæra notenda-  

upplýsingar sínar. Í fyrstu útgáfu kerfisins er aðeins einn notandi með aðganginn gagnagreinir 

og er því einungis gefinn möguleiki á að uppfæra lykilorð. Uppfærslu gagnagreinis má sjá á 

mynd 15. 

 

 

Mynd 15: Síða þar sem viðfangsefni getur uppfært lykilorð sitt. 
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1.3 Notendaprófanir 

Notendaprófanir voru framkvæmdar á uppfærðum frumgerðum í þeim tilgangi að sjá hvað í 

framenda kerfisins mætti fara betur til þess að tryggja að notkun kerfisins væri sem auðveldust 

fyrir notendur.  

Út frá notendaprófununum var ákveðið að breyta eða bæta við eftirfarand atriðum: 

● Bæta við takka sem er hægt að smella á í stað þess að það sé hægt að smella á heilar 

línur í töflur. 

● Notendaleiðbeiningum bætt við síðu viðfangsefnis svo hægt sé að skoða hvernig á að 

nota kerfið áður en hafist er handa. 

● Á meðan greiningu stendur kemur upp vinnslusíða (e. loading) sem gefur til kynna að 

vinnsla sé í gangi og notandi skuli ekki loka glugganum. 

 

Hér á eftir (myndir 16 - 20) má sjá kerfið á því stigi sem notendaprófanirnar voru framkvæmdar. 

Þessar myndir voru prentaðar út og voru þær notaðar af þátttakendum prófananna við lausn 

verkefna. 

Frekari niðurstöður og framkvæmd notendaprófana má sjá í skýrslunni Notendaprófanir. 

 

Mynd 16: Forsíða kerfisins. Innskráningarsíða bæði fyrir viðfangsefni og gagnagreini. 
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Mynd 17: Nýskráningarsíða kerfisins. Hér getur viðfangsefni skráð sig sem nýr notandi. 

 

 

 
Mynd 18:  Aðalsíða kerfisins fyrir viðfangsefni. Hér getur viðfangsefni tekið upp myndband. 
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. 
 
Mynd 19: Upplýsingasíða fyrir gagnagreini. Hér sést listi af öllum viðfangsefnum sem hafa skráð sig sem 

notendur. 

 

 

 

Mynd 20: Upplýsingasíða um viðfangsefni fyrir gagnagreini. Hér sjást upplýsingar um ákveðið 

viðfangsefni auk lista af myndböndum þess. Einnig koma fram niðurstöður úr myndbandsgreiningu. 
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1.4 Lokaútgáfa 
Hér á eftir má sjá lokaútgáfu notendaviðmóts Facial Expressions Analysis kerfisins.  

Við úrvinnslu viðmótsins var tekið mið af niðurstöðum notendaprófananna sem skýrðar voru í 

kafla 1.3 hér að ofan.  

Einnig var ákveðið að sleppa útfærslu á breytingarsíðum bæði fyrir viðfangsefni og gagnagreini, 

en sú virkni þótti óþarfi á þessum tímapunkti. 

Einungis verður útskýrð sú virkni sem hefur breyst frá því í kafla 1.2, þar sem fram kom uppfærð 

notendaviðmótshönnun. 

 

1.4.1 Innskráningarsíða (e. sign in) 

 

Mynd 21: Forsíða kerfisins. Innskráningarsíða bæði fyrir viðfangsefni og gagnagreini. 
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1.4.2 Nýskráningarsíða (e. sign up) 

 

Mynd 22: Nýskráningarsíða kerfisins. Hér getur viðfangsefni skráð sig sem nýr notandi. 

 

1.4.3 Aðalsíða fyrir myndbandsgreiningu 

 
Mynd 23:  Aðalsíða kerfisins fyrir viðfangsefni. Hér getur viðfangsefni tekið upp myndband til 

myndbandsgreiningar. 
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1.4.4 Aðalsíða fyrir myndbandsgreiningu - aðstoðarhnappur 

Þessari virkni var bætt við eftir að notendaprófanir voru framkvæmdar.  

Upplýsingarnar gefa til kynna hvernig viðfangsefni skuli nota kerfið.  

 

Mynd 24: Upplýsingar um hvernig viðfangsefni skuli nota kerfið. Birtist þegar smellt er á hnappinn “Help”. 

 

1.4.5 Aðalsíða fyrir myndbandsgreiningu - upplýsingasíða 

Þessari síðu var bætt við eftir að notendaprófanir voru framkvæmdar. Síðan gefur viðfangsefni 

upplýsingar um hvað er að gerast í kerfinu eftir að myndbandsupptöku er lokið og þar til hægt er 

að taka upp nýtt myndband. Þessi síða birtist á meðan myndbandinu er hlaðið upp á 

Cloudinary.  
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Mynd 25: Upplýsingar um gerist í kerfinu eftir að myndbandsupptöku er lokið og þar til hægt er að taka 

upp nýtt myndband. 

1.4.6 Upplýsingasíða fyrir gagnagreini 

Á upplýsingasíðu fyrir gagnagreini var hnöppum bætt við til þess að augljósara væri hvernig 

komist er á upplýsingasíðu um viðfangsefni (mynd 26). 

Einnig var bætt við hnappi til að eyða einstaka viðfangsefnum. 

 

 

 

Mynd 26: Upplýsingasíða fyrir gagnagreini. Hér sést listi af öllum viðfangsefnum sem hafa skráð sig sem 

notendur. 
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1.4.7 Upplýsingasíða um viðfangsefni - fyrir gagnagreini 

Uppsetningu þessarar síðu var breytt töluvert og sést hún á myndum 27 og 28.  

Ákveðið var að færa allar niðurstöður neðan við upplýsingar í þeim tilgangi að nýta pláss á 

síðunni betur og geta birt fleiri upplýsingar í einu. Við töflu með niðurstöðum hefur einnig verið 

bætt við hnappi sem heimilar endurkeyrslu á myndbandsgreiningu (mynd 28).  

Þessi virkni gerir það að verkum að ef af einhverjum ástæðum myndbandsgreining tekst ekki, 

eða ef að tauganetið er beturumbætt, er hægt að endurgera greininguna og fá þannig nýjar 

niðurstöður. Hnappurinn “Download Result File” var fjarlægður eftir að þessari virkni var bætt við 

þar sem hann var talinn óþarfur. 

Hér var einnig bætt við virkninni að eyða einstaka myndbandsupptökum.  

 

 

Mynd 27: Upplýsingasíða um viðfangsefni fyrir gagnagreini. Hér sjást upplýsingar um ákveðið 

viðfangsefni auk lista af myndböndum þess.  
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Mynd 28:  Á neðri hluta upplýsingasíðu um viðfangsefni koma fram niðurstöður úr myndbandsgreiningu.  

Hér er einnig hnappurinn “Rerun Analysis” sem gerir það að verkum að myndbandsgreining er 

endurkeyrð. 
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2. Gagnagrunnsrit 

2.1 Eldra gagnagrunnsrit 
Hér að neðan má sjá fyrstu útgáfu af gagnagrunnsriti fyrir kerfið (mynd 29). 

 

 
Mynd 29: Fyrstu drög að gagnagrunnsriti fyrir kerfið.  
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2.2 Uppfært gagnagrunnsrit 

Þegar lengra leið á verkefnið komu þarfir kerfisins betur í ljós.  

Ákveðið var að ekki þyrfti tengingu á milli gagnagreinis og viðfangefnis á þessum 

tímapunkti, þar sem gagnagreinir hefur aðgang að öllum gögnum.  

Bætt var við Analysis töflunni til að halda utan um greiningu hvers myndbands fyrir sig.  

Með því að hafa sér töflu fyrir það, þurfti ekki að sækja allar upplýsingar um 

myndbandið í hvert skipti sem leitað var eftir myndbandi eða birtur listi af þeim. 

 

 

 

 

Mynd 30: Núverandi gagnagrunnsrit kerfisins.  
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3. Klasarit 
Í skjalinu Klasarit má sjá fyrstu hönnun að klasariti kerfisins. 

Eftir að vinnsla kerfisins hefur gengið lengra hefur ritið breyst eftir þörfum. Það hefur þó ekki 

verið talin þörf á endurgerð þess. 
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