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1. Notendaprófanir 

1.1 Prófanir á frumgerð 

Hér að neðan má sjá niðurstöður úr prófunum á frumgerð fyrir Facial Expressions 

Analysis.  

1.1.1 Lýsing á framkvæmd frumgerðarprófana 

Hver prófun hófst á stuttum samræðum til að kynna verkefnið, afla  

grunnupplýsinga um notandann og létta andrúmsloftið áður en prófunin hófst.  

Textinn hér að neðan er stutt kynning á verkefninu, sem notendur lásu áður en prófunin 

hófst. Markmiðið með textanum er að útskýra verkefnið fyrir notandanum ásamt 

framkvæmdinni á prófuninni.  

 
“Þessi prófun er hluti af hönnunarferli kerfis sem, í framtíðinni, er ætlað til kennslu eða sálfræðirannsókna.  
Í kerfinu er hægt að taka myndbandsupptöku sem síðan er send til greiningar af tauganeti sem kallasta 
OpenFace. Tauganetið greinir tilfinningar viðfangsefnisins (e. Test Subject) út frá myndbandinu og sendir 
niðurstöðurnar úr greiningunni til gagnagreinis (e. Researcher).  
Niðurstöður greiningarinnar getur rannsóknaraðili nálgast og nýtt sér í kennslu- eða sálfræðitilgangi. 
Tilgangur prófunarinnar er að komast að því hvort það er eitthvað sem betur mætti fara í hönnun síðunnar 
svo möguleiki sé á að breyta því til hins betra áður en uppbygging kerfisins er komin mjög langt á veg. 
 
Prófunin fer þannig fram að þú hefur nokkrar mínútur til að skoða frumgerðina áður en hafist er handa við 
að leysa ákveðin verkefni. Eftir að þú hefur skoðað frumgerðina er þér afhent forsíða kerfisins og 
verkefnin sem skal leysa.  
Þú skalt ímynda þér að þú sért með tölvu fyrir framan þig og í stað músar getur þú notað fingurna. Það 
sem þú myndir vilja slá inn á lyklaborð skaltu segja upphátt. 
Frumgerðinni er auðvelt að breyta svo við hvetjum þig til þess að hika ekki við að hugsa upphátt og koma 
skoðunum þínum á framfæri. 
 
Eftir að prófuninni er lokið munum við spyrja nokkurra spurninga um ferlið.  
Ef það er eitthvað sem er óskýrt, ekki hika við að spyrja spurninga hvenær sem er í ferlinu, einnig er þér 
velkomið að hætta prófuninni á hvaða tímapunkti sem er. 
Vert er að taka fram að nafn þitt mun ekki koma fram í úrvinnslu prófunarinnar. 
Ef það eru engar spurningar á þessum tímapunkti skulum við hefjast handa.” 
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1.1.2 Verkefnin 

Þeir þátttakendur sem fengnir voru til að taka þátt í prófununum voru allir settir í spor 

bæði viðfangsefnis og gagnagreinis. Sömu verkefni voru lögð fyrir alla þátttakendur en 

þau má sjá í töflu 1, ásamt því hvaða notendahópi verkefnið tilheyrir. 

 
Tafla 1: Verkefni sem voru lögð fyrir alla þátttakendur prófana. 

Verkefni Notandi 

Viðfangsefni býr til nýjan notanda. Viðfangsefni 

Viðfangsefni tekur upp myndband. Viðfangsefni 

Notandi skráir sig inn sem gagnagreinir. Gagnagreinir 

Gagnagreinir finnur ítarlegri upplýsingar 
um notanda númer fjögur. 

Gagnagreinir 

Gagnagreinir opnar myndband sem 
viðfangsefni hefur tekið upp. 

Gagnagreinir 

Gagnagreinir finnur og halar niður 
niðurstöðum fyrir notanda númer átta. 

Gagnagreinir 

Sem notandi skráðu þig út. Viðfangsefni og gagnagreinir 
 
 

1.1.3 Spurningalisti 
Eftir að prófun á frumgerð var lokið voru notendur spurðir eftirfarandi spurninga um 
kerfið: 
 
1. Hvernig fannst þér uppsetning vefsíðunnar? 
2. Áttir þú auðvelt með að skilja hvernig þú ættir að nota vefsíðuna? 
3. Er eitthvað sem þér finnst að mætti breyta, bæta eða gera auðveldara að þínu mati? 
5. Var eitthvað við verkefnin sem þér fannst óskýrt? 
6. Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 
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1.1.4 Lýsing á þátttakendum 
Fimm þátttakendur voru fengnir til að taka þátt í prófuninni.  

Aldursbil þátttakenda var á bilinu 18 - 54 ára og skiptust í þrjár konur og tvo karla.  

Ítarlegri upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 2. 

 
Tafla 2:  Upplýsingar um þátttakendur prófana. 

Notandi: 1 2 3 4  5 

Aldur 23 24 24 54 18 

Kyn kvk kk kk kvk kvk 

Tölvukunnátta Mjög góð Mjög góð Góð Sæmileg Góð 

Menntun Tölvunar- 
fræðinemi 

Tölvunar- 
fræðinemi 

Hátækni- 
verkfræðinemi 

Stúdents- 
próf 

Framhalds- 
skólanemi 
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1.2 Niðurstöður notendaprófana 
Þegar framkvæmd prófana var lokið kom í ljós að nokkrum atriðum mætti breyta og 

bæta. Þátttakendur komu með góðar hugmyndir um hvernig mætti gera kerfið betra og 

notendavænna. Óunnar niðurstöður prófananna má sjá frá blaðsíðu 10.  

 

1.2.1 Vandamál sem komu upp við prófanir 
Hér fyrir neðan má sjá þau vandamál sem komu upp í hverri prófun fyrir sig og hvort 

þátttakendum fundust ákveðnir þættir óskýrir. 

 
Tafla 3:  Vandamál sem þátttakendur rákust á við prófanir. 

Notandi Vandamál  

1 Valdi miðja línu í myndbandalista í stað þess að smella sérstaklega á 
hlekkinn. 

2 Fannst kerfið ekki útskýra nógu vel hvað hann ætti að gera. Þetta átti 
sérstaklega við þau verkefni sem leyst voru sem viðfangsefni.  

3 Tók tíma í að hugsa sig um áður en hann skráði sig inn sem 
gagnagreinir. Hugsaði hvort hann ætti að velja eitthvað öðruvísi. 

4 Enskukunnátta var það sem hamlaði þátttakandanum mest. 

5 Var ekki viss hvort það ætti að ýta á “Get Results” eða “Get Video” til 
þess að opna myndband viðfangsefnis. 
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1.2.2 Hönnunarhugmyndir frá þátttakendum 
Í töflu 4 má sjá þær tillögur sem þátttakendur komu með til umbóta á kerfinu.  

Þessar upplýsingar komu fram á meðan prófunum stóð auk þess að vera svör við 

spurningalista. Töflunni er skipt í hugmyndir fyrir hlið viðfangsefnis og hlið gagnagreinis. 

 
Tafla 4:  Tillögur að umbótum frá þátttakendur. Skipt í viðfangsefni og gagnagreinir, eftir því hvora 
hliðina umbæturnar eiga við. 

Viðfangsefni Gagnagreinir 

Væri gott að geta valið um hvort 
myndband yrði sent áfram eða hvort að 
tekið yrði nýtt myndband. 

Nafn viðfangsefnis ætti ekki að sjást. 

Væri flott ef kerfið sýnir vel hvað er hægt 
að smella á og hvað ekki, til dæmis með 
litabreytingu. 

Væri gott að sjá betur hvaða niðurstöðum 
er verið að hala niður. 

Á forsíðu væri gott að geta séð betur 
hvaða kerfi þetta er og hvernig það mun 
virka. 

Myndi vilja sjá niðurstöður á myndrænan 
hátt. 

Væri gott að sjá leiðbeiningar um hvernig 
á að nota kerfið. 

 

Mætti vera meira í gangi á síðunum, 
fannst of lítið af efni. 

 

Skrítið að þurfa að skrá sig inn til þess að 
taka eitt myndband og senda, væri betra 
að geta skráð inn upplýsingar með hverju 
myndbandi. 

 

Vildi sjá hvað gerist eftir að hann skráir 
sig inn og tekur myndband. 
Einhverskonar fyrirvari (e. disclaimer) 
sem gefur til kynna hvert myndbandið er 
að fara. 
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1.2.3 Samantekt á endurbótum 
Prófanir gengu almennt vel fyrir sig og kom ýmislegt gagnlegt í ljós um það sem betur 

mætti fara.  

Endurbætur sem ákveðið var að bæta við eru að gera mjög skýrt hvar er hægt að 

smella og hvar ekki. Þetta var ákveðið til þess að viðhalda samræmi í gegnum kerfið 

auk þess að útiloka tvíræðni um hvar er hægt að smella og hvar ekki. Einnig verður 

leiðbeiningum bætt við viðfangsefna síðu, svo hann geti skoðað þær og fengið 

upplýsingar um ferlið áður en hafist er handa við notkun kerfisins. 

Rætt var um hvort ætti að halda nafni viðfangsefnis sýnilegu eða ekki. Ákvörðun var 

tekin um að halda nafninu inni, en það var gert þar sem að hugmyndin er að nota kerfið 

sem hluta af kennsluhugbúnaði og þá er nauðsynlegt að hafa aðgang að aukenni hvers 

og eins nemanda. 

Að lokum var ákveðið að á meðan greiningu stendur komi upp vinnslusíða (e. loading ) 

sem gefur til kynna að vinnsla sé í gangi og notandi skuli ekki loka glugganum. 
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2. Kerfisprófanir 

2.1 Framkvæmd kerfisprófana 

Hér að neðan má sjá niðurstöður úr kerfisprófunum fyrir Facial Expressions Analysis. 

Þátttakendur voru á aldrinum 22 til 23 ára og voru allir kvenkyns. 

Óunnar niðurstöður prófananna má sjá frá blaðsíðu 15.  

2.1.1 Lýsing á þátttakendum 

Þrír þátttakendur voru fengnir til að taka þátt í prófununum.  

Ítarlegri upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 5. 

 
Tafla 5:  Upplýsingar um þátttakendur kerfisprófunar. 

Notandi: 1 2 3 

Aldur 23 22 23 

Kyn kvk kvk kvk 

Tölvukunnátta Mjög góð Mjög góð Mjög góð 

Menntun Tölvunar- 
fræðinemi 

Tölvunar- 
fræðinemi 

Tölvunar- 
fræðinemi 
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2.2 Niðurstöður kerfisprófana 
Í töflu 6 má sjá niðurstöður kerfisprófananna.  

Einungis ein villa kom upp en lýsingu á henni má sjá í vandamála dálki fyrir notanda 

þrjú. Ekki gafst tími til að lagfæra villuna en því hefur verið bætt við framtíðaráætlanir. 

 
Tafla 6:  Vandamál sem notendur rákust á við kerfisprófun. 

Notandi Vandamál 

1 Allt sem notandi prófaði virkaði eins og búist var við. 

2 Allt sem notandi prófaði virkaði eins og búist var við. 

3 Notandi náði ekki að skrá sig inn, en það kom í ljós að hann hafði 
smellt tvisvar á “Register” hnappinn sem gerði það að verkum að hann 
skráðist tvisvar í gagnagrunn og því var tvíræðni þegar gögnin voru 
sótt í gagnagrunn við innskráningu. 
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3. Óunnar niðurstöður prófana á frumgerð 
Hér fyrir neðan eru óunnar niðurstöður úr prófunum á frumgerð. 
Niðurstöðunum er skipt niður fyrir hvern og einn notanda. 
 
Notandi 1: 
Aldur: 23  
Kyn: kvk 
Tölvukunnátta: Mjög góð 
Menntun: Nemi í tölvunarfræði 
 
Prófunin: 
Smellti á “timestamp” til þess að opna myndband sem viðfangsefni hafði tekið upp en 
ekki á hlekkinn sjálfan. 
Allt annað gekk vel fyrir sig og án hnökra. 
 
Spurningar: 
1. Hvernig fannst þér uppsetning vefsíðunnar? 
Mér fannst síðan rosalega stílhrein og flott. 
 
2. Áttir þú auðvelt með að skilja hvernig þú ættir að nota vefsíðuna? Já. 
 
3. Er eitthvað sem þér finnst að mætti breyta, bæta eða gera auðveldara að þínu mati? 
Mögulega bæta við möguleikanum að geta valið um hvort ég vil senda myndbandið 
áfram eða ekki. 
 
4. Var eitthvað við verkefnin sem þér fannst óskýrt? Nei. 
 
5. Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 
Mjög flott.  
Mjög auðvelt að nota þetta og það þarf ekki að vera snillingur til þess að geta það. 
Mjög auðvelt að læra á kerfið.  
Það væri flott ef línur í töflum sýndu vel að það væri hægt að smella á þær. 
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Notandi 2: 
Aldur: 24 
Kyn: kk 
Tölvukunnátta: Mjög góð 
Menntun: Nemi í tölvunarfræði 
 
Prófunin: 
Nefndi að kerfið væri allt á ensku. 
Fannst hlið viðfangsefnis “minimalísk” og útskýra ekki nægilega vel hvað kerfið er að 
fara að gera. 
Væri gott að hafa einhverskonar upplýsingar um hvað kerfið gerir. 
Fannst vanta að vita hver tilgangur kerfisins er á forsíðu þess. 
Vissi ekki hvað hann átti að gera þegar myndbandsupptaka var í gangi, vissi ekki hvað 
hann átti að bíða lengi áður en hann ýtti á stopp. 
Tók tíma í að leita að “id 8” en kláraði verkefnið svo hratt og örugglega. 
 
Spurningar: 
1. Hvernig fannst þér uppsetning vefsíðunnar? 
Mjög minimalísk, mætti vera aðeins meira í gangi notanda megin. 
Gagnagreinis megin er fínt því það er bara “concrete”. 
 
2. Áttir þú auðvelt með að skilja hvernig þú ættir að nota vefsíðuna? 
Mér fannst ekki auðvelt að skilja hvað ég væri að gera viðfangsefna megin, en fannst 
það auðveldara gagnagreinis megin.  
Mér finnst vanta upplýsingar hjá viðfangsefni. 
Finnst skrítið að þurfa að skrá mig inn til að taka eitt myndband. 
 
3. Er eitthvað sem þér finnst að mætti breyta, bæta eða gera auðveldara að þínu mati? 
Mér finnst skrítið að nafnið sjáist í listanum yfir viðfangsefni og í ítarupplýsingum um 
hvern og einn. Mér fannst oft vanta upplýsingar á síðunni. 
 
5. Var eitthvað við verkefnin sem þér fannst óskýrt?  
Ekkert fyrir utan það sem ég hef nefnt. 
 
6. Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 
Væri kannski flott að hafa “hover” sem sýnir að hægt sé að smella á línur í töflum, til 
dæmis í töflunni “All Test Subjects”. 
Mér finnast stjörnurnar í “Log In” óþarfar því það vita allir að það þurfi að setja netfang 
og lykilorð. 
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Notandi 3: 
Aldur: 24 
Kyn: kk 
Tölvukunnátta: Góð 
Menntun: Nemi í hátækniverkfræði 
 
Prófunin: 
Var smá leitandi þegar átti að skrá sig inn sem gagnagreinir. 
Tók smá tíma í að hugsa hvernig hann ætti að hala niður niðurstöðum fyrir myndaband. 
 
Spurningar: 
1. Hvernig fannst þér uppsetning vefsíðunnar? 
Allt fínt þar til kom að því að hala niður niðurstöðunum, þar hefði ég viljað sjá skýrara 
hvaða niðurstöður þetta eru. 
 
2. Áttir þú auðvelt með að skilja hvernig þú ættir að nota vefsíðuna? Já. 
 
3. Er eitthvað sem þér finnst að mætti breyta, bæta eða gera auðveldara að þínu mati? 
Væri gott að hafa “disclaimer” þegar maður skráir sig fyrst inn, hvaða kerfi er þetta 
nákvæmlega og hvað mun gerast við myndbandið. 
 
5. Var eitthvað við verkefnin sem þér fannst óskýrt? Nei. 
 
6. Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 
Allt komið. 
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Notandi 4: 
Aldur: 54 
Kyn: KvK 
Tölvukunnátta: Sæmileg 
Menntun:  Stúdentspróf 
 
Prófunin: 
Vissi hvað hún átti að gera áður en ég var búin að setja fyrir hana verkið nokkur skipti í 
röð þrátt fyrir takmarkaða enskukunnáttu. 
 
1. Hvernig fannst þér uppsetning vefsíðunnar? 
Einfalt og skýrt. Myndi vilja sjá þetta í aðlaðandi litum, til dæmis bláum því það er 
menntalitur. 
 
2. Áttir þú auðvelt með að skilja hvernig þú ættir að nota vefsíðuna? Já. 
 
3. Er eitthvað sem þér finnst að mætti breyta, bæta eða gera auðveldara að þínu mati? 
Mér finnst kostur að þurfa ekki að leita eftir upplýsingum. Allt var greinilegt og sást strax. 
Ég myndi vilja fá að sjá niðurstöður í línuriti.  
 
5. Var eitthvað við verkefnin sem þér fannst óskýrt? Nei. 
 
6. Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 
Mér finnst þetta auðvelt í notkun og stílhreint. Ég vil engu bæta við. 
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Notandi 5: 
Aldur:  18 
Kyn: kvk 
Tölvukunnátta: Góð 
Menntun: Menntaskólanemi 
 
Prófunin: 
Var hugsandi þegar kom að því að sækja myndband. Hugsaði um hvort ætti að velja 
“Get Results” eða “Open Video” til þess að sækja það. 
 
1. Hvernig fannst þér uppsetning vefsíðunnar? 
Mjög einföld og notendavæn. 
 
2. Áttir þú auðvelt með að skilja hvernig þú ættir að nota vefsíðuna? Já. 
 
3. Er eitthvað sem þér finnst að mætti breyta, bæta eða gera auðveldara að þínu mati? 
Nei, ekkert sérstakt. 
 
5. Var eitthvað við verkefnin sem þér fannst óskýrt?  Nei. 
 
6. Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum?  Nei. 
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4. Óunnar niðurstöður úr kerfisprófunum 
Hér fyrir neðan eru óunnar niðurstöður úr kerfisprófunum. 
Niðurstöðunum er skipt niður fyrir hvern og einn notanda. 
 
Notandi 1: 
Aldur:  23 
Kyn: kvk 
Tölvukunnátta: Mjög góð 
Menntun: Nemi í tölvunarfræði 
 
Prófunin: 
Notandinn athugaði hvort hægt væri að nota notendanafn sem ekki væri til.  
Bjó svo til nýjan notanda og athugaði hvort hægt væri að nota netfang sem væri nú 
þegar til. Prófaði að sleppa @ í netfangi og enda á slóð (til dæmis .com). 
Prófaði svo að setja ártal sem er ekki nú þegar liðið ásamt því að prófa að gera ólík 
lykilorð. Prófaði svo að skrá sig inn með réttum upplýsingunum. 
Notandi framkvæmdi greiningu og skráði sig því næst inn sem gagnagreinir.  
Notandi prófaði að skoða niðurstöður, fattaði ekki um leið að það þyrfti að velja 
hnappinn “Show Results” til þess. 
 
Niðurstaða: 
Allt sem notandi prófaði virkaði eins og búist var við. 
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Notandi 2: 
Aldur:  22 
Kyn: kvk 
Tölvukunnátta: Mjög góð 
Menntun: Nemi í tölvunarfræði 
 
Prófunin: 
Notandi prófaði að sleppa öllum upplýsingum þegar skráður sem nýr notandi.  
Skráði sig svo inn með réttum upplýsingum.  
Notandi skráði sig því næst út og prófaði hvað gerðist ef skráð var inn með röngu 
lykilorði.  
Notandi framkvæmdi greiningu og skráði sig því næst inn sem gagnagreinir.  
Smellti á “Details” til að birta niðurstöður og skoðaði því næst upplýsingar um notanda. 
Smellti á hnappinn “Show Results” í þeim tilgangi að skoða niðurstöðurnar.  
 
Niðurstaða: 
Allt sem notandi prófaði virkaði eins og búist var við. 
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Notandi 3: 
Aldur:  23 
Kyn: kvk 
Tölvukunnátta: Mjög góð 
Menntun: Nemi í tölvunarfræði 
 
Prófunin: 
Notandi skráði sig inn án þess að eiga nú þegar aðgang.  
Skráði sig svo sem nýr notandi, valdi “Log Out” og skráði sig aftur inn með 
upplýsingunum. 
Notandi náði ekki að skrá sig inn, en kom í ljós að hann hafði smellt tvisvar á “Register” 
hnappinn sem gerði það að verkum að hann skráðist tvisvar í gagnagrunn og því var 
ótvíræðni þegar gögnin voru sótt í gagnagrunn við innskráningu. 
Notanda voru gefin gögn til innskráningar sem annar notandi. 
Notandi framkvæmdi greiningu og skráði sig því næst inn sem gagnagreinir.  
Skoðaði upplýsingar um notanda, myndband og niðurstöður. 
 
Niðurstaða: 
Athuga þarf hvers vegna gögn eru skráð tvisvar í gagnagrunn ef post beiðni er 
framkvæmd tvisvar í röð á mjög stuttum tíma. 
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