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Inngangur 
Verkefnið Alice er sjálfstætt verkefni sem snýst um að búa til hugbúnað og vélbúnað sem eru 
notaðir til að örva heilann með það í huga að minnka áhrif Alzheimer’s sjúkdómsins. Það eru 
tvær afurðir í verkefninu. Ein afurðin eru gleraugu þar sem glerið verður dökkt, líkt og 
sólgleraugu, og ljóst til skiptis sem gefur svipuð áhrif og blikkandi ljós. Hin afurðin er 
hugbúnaður sem að breytir hljóðskrám, svo sem lögum eða hljóðbókum, þannig að þegar 
hlustað er á þær þá örva þær heilann. Þetta er gert með því að láta hljóðstyrkinn flakka á milli 
hægra og vinstra eyrans, fjörtíu sinnum á sekúndu. 

Þegar talað er um örvun er mjög oft notast við “hertz”. Hertz (Hz) táknar hversu oft 
eitthvað gerist á sekúndu. Sem dæmi myndi 40Hz tákna 40 sinnum á sekúndu. Í þessu verkefni 
erum við að valda 40Hz örvun á heilann með hugbúnaðinum og vélbúnaðinum okkar. Ástæðan 
fyrir því að við erum að vinna með 40Hz er að rannsóknir á músum og mönnum með 
Alzheimer’s benda til þess að 40Hz örvun hafi sterkari áhrif á sjúkdóminn heldur en aðrar tíðnir. 

Í verkefninu er líka framkvæmt tilraunir til að sýna fram á að þessum áhrifum sé náð. Það 
sem að við viljum sýna fram á er að 40Hz örvun eigi sér stað þegar afurðir þessa verkefnis, 
gleraugun og hugbúnaðurinn Alice, eru notaðar. Þetta er sýnt fram á með heilariti (EEG) sem 
sýnir örvun heilans. 

Um Alice verkefnið 

Bakgrunnur verkefnisins 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður tveggja pappíra. Þessir pappírar eru undirstaða             
verkefnisins. Pappírarnir sýndu að 40Hz örvun hafi jákvæð áhrif á Alzheimer’s sjúkdóminn í             
músum og mönnum. 
 
Í þessu verkefni er rannsakað nýja aðferð sem er byggð á niðurstöðum úr pappírnum “Gamma               
frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia”[1]. Í þessum pappír er            
athugað áhrifin á heilann á músum þegar hann er örvaður með Gamma bylgjum (20 - 50Hz                
bylgjur). Niðurstöður tilraunanna sýndu að 40Hz örvun á heilann minnkar magnið af            
amyloid-beta og framleiðsla af microglia eykst.  

Það áhugaverða við þetta er að þessi minnkun á amyloid-beta og aukin framleiðsla             
microglia getur snúið við áhrifum Alzheimer’s. Ástæðan fyrir því er að uppsöfnun amyloid-beta             
og skortur á microglia er ein helsta orsök sjúkdómsins. Aðrar tíðnir en þær sem eru nálægt 40Hz                 
náðu litlum sem engum áhrifum.  
 
Í öðrum pappír, “The Effect of 40-Hz Light Therapy on Amyloid Load in Patients with Prodromal                
and Clinical Alzheimer’s Disease” [2], er prófað 40Hz “light-therapy” (sterkt blikkandi ljós) á             
mannfólk sem voru komin mislangt með Alzheimer’s. Niðurstöðurnar voru ekki jafn góðar og á              



músum, en sýndu þó bata. Batinn sem þáttakendur fengu hörfaði á nokkrum vikum eftir að               
tilrauninni lauk.  

Það athugaverða við þetta er að batinn hörfar eftir að meðferð er hætt. sem gefur til                
kynna að það verði að halda meðferðinni áfram. 
 
Orðaforði/skilgreiningar: 
 
Amyloid-Beta: Peptíð sem heilinn framleiðir. Ekki er vitað nákvæman tilgang þess en ef það safnast upp                
kemur það í veg fyrir að taugaboð komast í gegn sem veldur Alzheimer’s. 
Microglia: Er svokölluð “átfruma”. Tilgangur hennar er þegar að taugamót eru virkjuð (þegar straumboð              
fara í gegnum þau) sendir heilinn átfrumuna microglia á það taugaboð sem étur (leysir upp) amyloid-beta. 
 

Afurð verkefnisins 
Í þessu verkefni er búið til tvær aðferðir til að ná 40Hz örvun á heilann. Úr kaflanum hér að ofan                    
má sjá að þessar aðferðir lækna ekki sjúkdóminn þar sem batinn hverfur á nokkrum vikum eftir                
að meðferð er hætt. Það má því gera ráð fyrir að meðferð verður að halda áfram daglega. Sú                  
aðferð verður því að vera notendavæn og einföld. Í þessu verkefni er prófað tvær aðferðir í                
gegnum sjón og heyrn.  

Sjón 
Við útfærum gleraugu sem blikka. Hér er um að ræða forritanleg gleraugu sem hægt er að                
breyta þannig að glerið verði ljóst og dökkt til skiptis, 40 sinnum á sekúndu. Notandi þarf þá                 
aðeins að setja gleraugun á sig og kveikja á þeim. Þessi aðferð gerir notendum kleyft að horfa á                  
sjónvarpið, lesa bækur eða ganga um með gleraugun og örva heilann samtímis.  

Heyrn 
Heyrn er aðalmarkmið verkefnisins. Lausnin er hugbúnaðurinn “Alice” sem að tekur inn hvaða             
“.mp3” hljóðskrá sem er og breytir henni þannig að 40Hz örvun eigi sér stað. Þetta gerir                
notendum kleyft að örva heilann við að hlusta á tónlist, útvarpsþætti eða hljóðbækur að eigin               
vali. Aðferðin til að fá þessa 40Hz örvun er lýst í undirkaflanum “Aðferðir” í kaflanum               
“Hugbúnaðurinn Alice” fyrir neðan. 

Samanburður við núverandi aðferðir 

Sjón 
Aðferðir sem eru notaðar til örva heilann nú til dags eru aðallega blikkandi ljós. Til þess að fá 
40Hz örvun er blikkað sterku ljósi 40 sinnum á sekúndu. Þessi aðferð reynist mjög óþægileg og 
ljósið skaðar sjónina með tímanum. Því myndi þessi aðferð ekki henta langtíma meðferð. Í 



tilrauninni sem var prófuð á mannfólki, sem lýst var í kaflanum “Bakgrunnur verkefnisins”, 
upplifði fólk mikil óþægindi vegna blikkandi ljóssins. 

Okkar lausn, gleraugu sem gera glerið dekkra og ljósara til skiptis, er betri að því leiti að 
það hún er mun þægilegri og skaðar ekki sjónina. Einnig þarf notandi ekki að sitja kyrr og stara í 
blikkandi ljós á meðan meðferð stendur heldur getur notandi einfaldlega sett gleraugun á sig og 
haldið áfram með daginn sinn. 

Blikkandi ljósið veldur hinsvegar meiri örvun en gleraugun þar sem ljósið er mjög sterkt, 
samt sem áður teljum við að notendur myndu frekar kjósa okkar aðferð þar sem hún er 
notendavæn og ekki skaðsöm. 

Heyrn 
Núverandi aðferðir sem framkalla örvun með heyrn nota endurtekin og stutt hljóð. Þessi hljóð 
eru mjög sterk og reynast notendum mjög óþægileg. 

Til þess að athuga samanburð var fengið sjálfboðaliða og mögulega notendur, til að bera 
saman aðferðirnar. 
 
Hér kemur stutt könnun sem við gerðum: 

Aðferð A = núverandi aðferðir (endurtekin, stutt hljóð) 
Aðferð B = okkar lausn (Alice hugbúnaðurinn) 

 
Sjálfboðaliðar, og mögulegir notendur afurðarinnar Alice, voru beðnir um að hlusta á 
bæði “Aðferð A” og “Aðferð B”.  
Niðurstöðurnar voru áhugaverðar þar sem að sjálfboðaliðar hættu að hlusta á “Aðferð A” 
eftir aðeins nokkrar sekúndur. Ástæðan fyrir því er að hljóðið reyndist þeim virkilega 
óþægilegt og þeim langaði ekki að halda áfram að hlusta. Þetta eru skiljanleg viðbrögð 
því svona hljóð eru mjög áreitandi. 
Sjálfboðaliðar kvörtuðu lítið yfir “Aðferð B”. Þeim þótti hljóðið að sjálfsögðu ekki jafn 
þægilegt og óbreytta hljóðskráin en þeir sögðu að þeir gætu ímyndað sér að hlusta á 
þetta til langtíma. Hve lengi þau gætu hlustað á svona hljóðskrár færi aðallega eftir 
efninu sem væri hlustað á.  

 
Út af þessum atriðum mætti segja að núverandi aðferðir séu ekki nógu notendavænar og væru 
því ekki nothæfar fyrir langtíma meðferð.  

 
 



Hugbúnaðurinn Alice 
Í þessum kafla er sagt frá hugbúnaðinum Alice. Það má sjá hvernig forritið lítur út og hvað er                  
hægt að gera í því. Í þessum kafla verður líka útskýrt hvernig hljóðskrám er breytt þannig að                 
40Hz örvun eigi sér stað.  

Yfirlit 
Á myndinni fyrir neðan (Mynd 1) má sjá uppsetningu hugbúnaðarins Alice. Á myndina hefa verið               
settar inn tölur fyrir hvert atriði sem má sjá í hugbúnaðinum: 

1. Alice Logo. 
2. “Convert” takki, byrjar að breyta lögunum sem hafa verið valin. 
3. Texti sem segir hvaða lagi er verið breyta á þeirri stundu. 
4. “Progressbar” sem segir til um hversu langt umbreytingin er komin á því lagi sem verið               

er að breyta á þeirri stundu. 
5. Prósenta fyrir progressbar (4). 
6. Hljóðstyrkurinn sem er valinn. Alice hækkar eins mikið og það getur í öllum hljóðskrám              

sem það breytir. Ástæðan fyrir því má sjá að neðan undir “Aðferðir” kaflanum. 
7. Heildar-progressbar fyrir öll lögin sem er verið að breyta. 
8. Prósenta fyrir progressbar (7). 
9. “Estimated Time Remaining”. 
10. “Destination” takki. Þar er hægt að velja möppuna sem breyttu hljóðskrárnar vistast í.             

Athugið að mappan sem er valin síðast er alltaf vistuð í hugbúnaðinum þannig ýtt er á                
“Destination” til að velja nýja/aðra möppu en síðustu sem var notuð. 

11. Texti fyrir nafnið á möppunni sem er valin fyrir “Destination” (10). 
12. “Select Files” takki. Hér er hægt að velja margar hljóðskrár í einu. 
13. Texti sem segir hversu margar skrár eru valdar. Textinn breytist í “No files selected” um               

leið og ýtt er á “Convert” takkann (2). 
14. Listi af hljóðskránum sem hafa verið valdar. Athugið að tölurnar fyrir framan nöfnin í              

listanum er partur af heitinu á hljóðskránum, en eru ekki tölur myndaðar af             
hugbúnaðinum. 



 
(Mynd 1 - hugbúnaðurinn Alice) 

 
 
Ferlið að breyta hljóðskrám viljum við hafa sem allra einfaldast. Ástæða þess er að fleiri               
notendur geta þá séð sjálfir um að breyta efni.  
Notendasaga myndi líta eftirfarandi út: 

1. Notandi ýtir á “Select Files”, velur þær hljóðskrár sem hann vill breyta og ýtir á “Select”. 
2. Notandi ýtir á “Destination” ef hann vill velja aðra möppu en möppuna sem er valin.               

Notandi finnur möppuna og ýtir á “Select”. 
3. Notandi ýtir á “Convert” og bíður eftir að neðri progressbar-inn (7. á myndinni að ofan) sé                

kominn í 100%.  

Aðferðir 

Breytingin á hljóðskrám til að fá 40Hz örvun 
Hérna er skipt hljóðskránni í hægra og vinstra hljóð, það er að segja hljóðið sem heyrist hægra                 
og vinstra meginn í heyrnatólunum. Síðan er hækkað upp í hámarkshljóðstyrk og lækkað niður í               
tóman hljóðstyrk 40 sinnum á sekúndu. Hins vegar þá viljum við hafa öfugan hljóðstyrk hægra               
og vinstra meginn. Það er að segja ef hljóðstyrkurinn er 1 (fullur) hægra meginn, þá væri hann 0                  
(tómur) vinstra meginn. Ef hann væri 0.2 hægra meginn, þá væri hann 0.8 vinstra meginn.               
Ástæðan fyrir þessu frekar en að hækka/lækka í þeim saman er að við teljum að það auki                 



einbeitingu heilans ef hann þarf að sameina upplýsingarnar sem koma frá hægra og vinstra              
eyra. Þar að auki hljómar það aðeins betur.  

Á myndinni að neðan (Mynd 2) má sjá þetta ferli. Rauða línan táknar hljóðstyrkinn í               
vinstra eyra, og bláa línan táknar hljóðstyrkinn í hægra eyra. Eins og má sjá eru bylgjurnar                
öfugar, enda er öfugur hljóðstyrkur í hægra og vinstra eyra. 

 

 
(Mynd 2 - hljóðstyrkur í sitthvoru eyra eftir breytingu) 

 
Sannprófað var að hugbúnaðurinn breytti hljóðskránum rétt. Það var því opnað og            

athugað breytta hljóðskrá með forritinu “Audacity”. Á myndinni að neðan (Mynd 3) má sjá              
hvernig hljóðið heyrist sterkt og veikt til skiptis. Þar að auki má sjá hvernig hljóðstyrkurinn er lítill                 
hægra megin þegar hann er mikill vinstra meginn (og öfugt). Með mörgum svona athugunum              
var staðfest að forritið virkaði rétt. 

 

 
(Mynd 3 - breytt hljóðskrá greind í forritinu “Audacity”) 

 



Blikkandi gleraugu 
Í þessum kafla er farið stutt í þróunina á blikkandi gleraugunum. 
 
Keypt voru gleraugu sem kallast “Active Shutter Glasses”. Eins og hefur verið nefnt eru það               
forritanleg gleraugu sem geta orðið dökk og ljós (glær) til skiptis og þeim var breytt þannig að                 
þau blikka 40 sinnum á sekúndu. Það var ákveðið að sannprófa að gleraugun gerðu það sem                
þau áttu að gera, það er að segja að glerið varð dökkt og ljóst til skiptis 40 sinnum á sekúndu.                    
Þetta var prófað með nákvæmum ljósskynjara sem að sýndi að þau virkuðu rétt. Athugað var               
líka hvort merkið (e. signal) sem gleraugun gefa frá væri rétt. Það má sjá mynd af merkinu hér                  
að neðan (Mynd 4). 
 

 
(Mynd 4 - mæling á merkinu sem kemur úr gleraugunum) 

 
 

Rannsóknir 
Í þessum kafla er farið út í rannsóknir þessa verkefnis. Það verður farið út í hvernig                
gagnavinnslan fór fram á heilaritinu. Það verður stuttlega sagt frá uppsetningu rannsókna og             
niðurstöður úr heppnaðri rannsókn. Það verður farið líka farið út í hvernig búið var til               
viðmiðunarmerkið fyrir bæði blikkandi gleraugun og hugbúnaðinn Alice. 



Gagnavinnsla 
Heilarit mælir margar heilastöðvar á sama tíma. Það tekur inn allar hugsanir, hreyfingar og fleiri 
atriði. Öll eða mest heilavirkni kemur því fram í heilaritinu sem eru alveg ótrúlega mörg atriði 
saman. Það er því ekkert lítið mál að finna merkið/örvunina sem kemur frá breytta hljóðinu eða 
blikkandi gleraugunum. Það væri ómögulegt að finna merkið með beru auga. Til þess að 
hreinsa gögnin úr heilaritinu var notast við tvö mikilvæg atriði; “baseline” og viðmiðunarmerki (e. 
reference signal).  

Baseline 
“Baseline” er partur sem er borið ný gögn saman við til að geta síað gögnin. Dæmi um það er að 
í þessum rannsóknum er tekið upp 2 mínútur af venjulegri heilavirkni og kallast það “baseline”. 
Þannig að “baseline” er öll virknin sem á sér stað almennt í heilanum. Þegar búið er að taka upp 
þetta “baseline” þá er tekið upp 10 mínútur af heilavirkni þar sem aðferðum þessa verkefnis er 
beitt; blikkandi gleraugun og breyttar hljóðskrár. Þá má í raun sjá tvö gröf, eitt graf af “baseline” 
og eitt graf af heilavikni þar sem gleraugun eða hljóðskrárnar voru notaðar. Dæmamynd af 
“baseline” sem var tekið upp í einni rannsókninni má sjá hér að neðan (Mynd 5). 
 

 
(Mynd 5 - dæmi um “baseline” frá unnu heilariti) 

 
Á grafinu sést að það er fullt af heilavirkni samt sem áður. Til dæmis er mikil virkni á 50Hz eins 
og má sjá lengst til hægri á grafinu, en það kemur meðal annars út af allri vöðvavirkni.  



Þetta “baseline” er hægt að nota sem grunn fyrir hin gögnin. Þannig hægt er að bera 
þetta graf saman við uppteknu gögnin og síað í burtu þá heilavirkni sem átti sér stað í bæði 
“baseline” og í upptökunni með áhrifunum.  

Viðmiðunarmerki 
Til að hægt sé að rannsaka áhrifin sem koma frá blikkandi gleraugunum og hugbúnaðinum 
Alice, þurfa þau að gefa frá sér svokallað viðmiðunarmerki. Þetta merki segir til dæmis hvenær 
hljóðið er hægra megin og hvenær það er vinstra megin eða hvenær gleraugun eru dökk og ljós.  

Mikilvægi viðmiðunarmerkis er að það er nánast nauðsynlegt til þess að finna hvaða 
örvun í heilanum er fengin út frá gleraugunum eða breyttu hljóðskránum.  
 

 
(Mynd 6 - mæling á merkinu sem kemur úr gleraugunum) 

 
Hér að ofan má sjá mynd af viðmiðunarmerki sem kom frá gleraugunum sem sagði hvenær 
glerið var dökkt og hvenær það var ljóst.  

Með viðmiðunarmerkinu er hægt að finna nákvæmlega hvar þessi örvun á sér stað. Eins 
og má sjá á mynd hér að ofan þá er merkið nálægt 39.68Hz. Því er hægt að nota nákvæmlega 
þetta merki með grafinu til að finna bylgjur sem koma á sömu tíðni. Yfir 10 mín er þetta merki 
búið að koma í kringum 23.800 sinnum, svo þetta merki getur því síað gögnin heilmikið. 

Viðmiðunarmerki blikkandi gleraugnanna 
Gleraugun sem notast er við í þessu verkefni voru með forritunarlegu bretti. Þar var hægt að 
láta það senda merki frá sér þegar þau opnuðust og lokuðust sem að nýttist vel sem 
viðmiðunarmerki. Breytt var svo snúrum með díóðum og straumbreytum til að gefa rétt merki frá 
sér. Það má sjá mynd af þeim hér fyrir neðan (Mynd 7).  



 
(Mynd 7 - snúrur til að umbreyta merkinu fyrir heilaritið) 

 

Viðmiðunarmerki breyttu hljóðskránna 
Mun erfiðara var að búa til viðmiðunarmerki fyrir hljóðskrárnar en fyrir gleraugun. Helsta ástæða 
þess er að erfitt er að koma fyrir ákveðnu merki í .mp3 hljóðskrá. Merkið þarf að vera hljóðbylgja 
sem er bætt ofan á breyttu hljóðskránna. Þetta hljóð þarf líka að geta verið veitt út til að hægt sé 
að nota það sem viðmiðunarmerki. Hér er um að ræða nokkra hluti sem þarf að gera: 

● Búa þarf til hljóð sem gefur frá sér merki sem segir hvenær áhrifin eru vinstra og hægra 
megin. 

● Bæta þarf þessu merki inn þegar hljóðskrám er breytt. 
● Veiða þarf merkið út úr hljóðskránni. 
● Senda þarf merkið inn í magnarann fyrir heilaritið. 

 
Þessu var náð með því að búa til hljóðbylgju sem er á 19.100Hz. Það sem er merkilegt við það 
er að fólk heyrir ekki svona háa tíðni. Því er hægt að nota þessa tíðni til að senda frá sér merkið 
án þess að það trufli lagið.  

Til að gera merkið rétt þá spiluðum við 19.100Hz tón og slökktum á til skiptis. Þetta 
gerðum við á sömu tíðni og hljóðskrárnar voru mótaðar (40Hz).  

Hins vegar þegar hljóð hættir skyndilega að spilast þá kemur svona truflað hljóð 
(suð/klikk) sem var ekki eitthvað sem við vildum. Næsta skref var því að nota svokallaðan 



“Hanning window” á myndaða 19100Hz merkið. “Hanning window” eykur hljóðstyrkinn hægt og 
rólega og lækkar hann til baka til að forðast svona truflað merki. 

Að lokum þurfti að notast við ákveðinn vélbúnað sem var keyptur. Þessi vélbúnaður 
spilaði .mp3 hljóðskrár og á sama tíma stjórnaði blikkandi ljósi. Þessum blikkandi ljósum var 
stjórnað með svokölluðu stýrimerki á 19.000 - 20.000Hz. Það sem er áhugavert við það er að 
þetta tæki tekur inn .mp3 hljóðskrá og tækið veiðir út hljóð eða merki sem er spilað á 19.000 - 
20.000Hz og notar það til að blikka ljósi. Því gátum við nýtt þetta tæki til að spila hljóðskrárnar 
og á sama tíma veiddi það út merkið sem við bjuggum til.  

Síðasta skrefið var að breyta merkinu, sem var áður notað til að blikka ljósi, til að vera 
viðmiðunarmerki fyrir rannsóknirnar. 

Niðurstöður rannsókna 

Rannsóknir fyrir blikkandi gleraugu 
Niðurstöður rannsóknanna með gleraugunum sýndu fram á að markmiði verkefnisins varðandi           
gleraugun var náð. Ástæða þess er að eftir gagnavinnslu með “baseline” og viðmiðunarmerki             
mátti sjá 40Hz virkni. Það sýnir fram á að notkun á blikkandi gleraugunum valdi 40Hz örvun.  
 
 

 
(Mynd 8 - unnið heilarit með áhrifum gleraugnanna) 

 
Á myndinni hér að ofan (Mynd 8) má sjá gögnin úr tilraun með gleraugunum þegar búið er að                  
vinna úr þeim með aðferðum sem er lýst í kaflanum “Gagnavinnsla” að ofan.  

Á þessari mynd má sjá tvo ása. X-ásinn stendur fyrir tíðni, Y-ásinn segir til um hversu                
mikil samsvörun á sér stað, þannig ef meiri 10Hz virkni ætti sér stað þá myndi línan fara hærra                  



upp á 10Hz svæðinu. Hver svarta lína táknar ákveðna heilastöð sem var mæld, en þær voru 32                 
talsins. Það þarf lágmarks samsvörun sem er í kringum 0.003, þannig að þær tíðnir sem voru                
lægri en það voru teknar út. Rauða línan sem má sjá á grafinu er til að sýna hvar 40Hz tíðnin er                     
á x-ásnum.  

Út frá þessu má sjá að margar heilastöðvar höfðu örvun af völdum gleraugnanna (40Hz).              
Því má segja að markmið þessa verkefnis þegar kemur að gleraugunum hafi tekist. 
 
Hægt er að sjá nánari lýsingu á þróun glerauganna í kaflanum “Þróunarumhverfi”. 

Rannsóknir fyrir hugbúnaðinn Alice 
Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að kanna áhrifin af breyttu hljóðskránum. Því 
miður hefur ekki enn verið náð að framkvæma heppnaða tilraun. Helsta ástæðan fyrir því er sú 
að viðmiðunarmerkið fyrir hljóðskrárnar var mjög flókið í samanburði við gleraugun. 
Viðmiðunarmerkið var ekki tilbúið fyrr en í lok áfangans þegar of lítill tími var fyrir framkvæmd og 
gagnavinnslu annarrar tilraunar. 
 
Fyrrum rannsóknir gengu ekki upp út af mörgum ástæðum svo sem: 

● Vantaði viðmiðunarmerki. 
● Viðmiðunarmerki kom ekki fram í ritinu. 
● Viðmiðunarmerki of sterkt. 
● Of margar stöðvar smituðu á milli sín. 
● Uppsetning á magnara vitlaus. 
● Uppsetning á hugbúnaði vitlaus. 
● Ekki fengið hettuna til að virka rétt. 
● Sá sem var tekinn upp var í símanum, sem truflaði heilaritið mjög út af vöðvavirkni. 
● Of margar heilastöðvar notaðar (256). Lækkað eftir á niður í 32. 

Samstarfsaðilar 
Hér verður talað stuttlega um þá helstu samstarfsaðila sem koma að verkefninu. Sagt verður              
stuttlega frá bakrunni þeirra og hvernig þeir koma að verkefninu. 

Sveinbjörn Höskuldsson 
Nám: Diploma Engineer, Electrical Engineering, Signal Processing 
Starf: Flaga (Medcare Flaga) 1996 - 2006, Nox Medical 2006 - Current 
Fleira: https://is.linkedin.com/in/sveinbjorn-hoskuldsson-91078931 
 
Það sem Sveinbjörn hefur lagt að verkefninu er svo sem: 

● Átti hugmyndina að verkefninu. 
● Kynnti okkur fyrir pappírunum. 
● Kynnti okkur fyrir Paolo. 

https://is.linkedin.com/in/sveinbjorn-hoskuldsson-91078931


● Hjálpaði okkur að búa til gleraugun fyrir tilraunina. 
● Gefur endurgjöf af hugbúnaðinum Alice. 

Paolo Gargiulo 
Nám: PhD study in Biomedical engineering 
Starf:  

● Biomedical Engineer at The National University Hospital of Iceland, Istitute of Associated  
● Professor at Reykjavik University 
● Director of Institute of Biomedical and Neural Engineering 

Fleira: http://lifvisindi.hi.is/staff/paolo-gargiulo 
 
Það sem hann hefur lagt að verkefninu: 

● Gefið aðgang að heilaritinu. 
● Kynnti okkur fyrir Gunnari Hákoni Karlssyni, sá sem framkvæmir tilraunirnar okkar og            

meðhöndlar gögnin úr heilaritinu. 

Gunnar Hákon Karlsson 
Nám: Biomedical Engineering 
 
Gunnar framkvæmir tilraunirnar. Það fellst í uppsetningu á heilaritshettunni og að taka upp             
gögnin. Gunnar meðhöndlar líka gögnin fyrir okkur. Hann er með góðan bakgrunn í merkjafræði              
og getur fengið niðurstöður og túlkað gögnin á þann hátt sem við þurfum fyrir verkefnið. 

Áhættugreining 
Í þessum kafla er farið í helstu áhættur sem gátu komið fyrir í framkvæmd verkefnisins. 
Áhættugreiningunni verður skipt upp í þrjá parta fyrir hreinleika. Þeir partar eru: forritunartengdir, 
rannsóknartengdir, annað. Í þessum töflum verður notað tölurnar 0 (lægst) upp í 10 (hæst) til að 
lýsa hve líkleg eða hve alvarleg hver áhætta er.  
Í áhættutöflunni má sjá 5 flokka. Þeir þýða: 

● ID: Notum ID til að vitna í hvaða áhættu er verið að bregðast við í töflunum fyrir                 
ábyrgðaraðila. Þetta er táknað með X - Y þar sem X stendur fyrir hvort þetta sé                
forritunartengt, rannsóknartengt eða annað (1, 2 eða 3) og Y er í raun og veru einfaldur                
“counter” fyrir ID.  

● Áhætta: Hver er áhættan 
● Hve líkleg: Segir hve líkleg áhættan er að hún eigi sér stað. 
● Hve stór: Segir til um hversu stór áhættan er: 
● Áhættustig: Segir hversu alvarleg hún er, einfaldlega margfeldi af “Hve líkleg” og “Hve             

stór”. 
● Ennþá: Þetta segir til um hvort áhættan sé ennþá möguleg þegar þessi skýrsla er              

skrifuð. Já þýðir að hún sé ennþá möguleg, Nei þýðir að hún geti ekki komið fyrir. 



 
Í viðbragðstöflunum má sjá 4 flokka: 

● ID: Vitnar í hvaða áhætta þetta er. 
● Ábyrgðaraðili: Hver ber ábyrgð á þessari áhættu. 
● Hvernig er stýrt áhættunni: (e. How will we manage the risk/threat) Hérna er farið í               

hvernig við reynum að fyrirbyggja áhættuna eða gert hana minni. 
● Viðbragðsáætlun: Hvað við gerum ef þetta kemur fyrir. 

Forritunartengt 

Áhættutafla 
 

ID Áhætta Hve 
líkleg 

Hve 
stór 

Áhættu- 
stig 

Ennþá 

1-1 Forritunarumhverfið fær update þannig það koma      
fullt af villum. 

2 2 4 Já 

1-2 Við missum hugbúnaðinn út af einhverri ástæðu       
(tölvan hrynur, eyðist óvart). 

0.5 8 4 Já 

1-3 Við þurfum að bæta við einhverri aðferð sem er         
nauðsynleg fyrir rannsóknirnar en er ekki hægt að        
forrita í Java. 

0.5 5 2.5 Já 

1-4 Við þurfum að bæta við einhverri aðferð sem er         
nauðsynleg fyrir hugbúnaðinn en er ekki hægt að        
forrita í Java. 

0.5 10 5 Já 

1-5 Aðferðirnar sem eru forritaðar til að breyta       
hljóðskrám virka ekki rétt 

4 2 8 Nei 

1-6 Annað sem við sjáum ekki fyrir 2 5 10 Já 

 

Viðbragðstafla 
 

ID Ábyrgðaraðili Hvernig er stýrt áhættunni Viðbragðsáætlun 

1-1 Daníel Passað að kóðinn sé    
skipulagður og að föllin og     
aðferðirnar treysta ekki á    
utanaðkomandi kóða.  

Reynt að finna hvar villurnar eru og       
laga þær. Ef það gengur of hægt þá        
byrja upp á nýtt og reyna að copy        
paste-a sem mest af vinnunni sem við       



gerðum áður. 

1-2 Bjarki, 
Daníel 

Passað að bæði kóðinn og     
byggt virkandi version af    
appinu er til bæði á github,      
google drive og allaveganna    
einni tölvu. 

Ólíklegt, en annars myndum við     
neyðast til að halda áfram þar sem       
síðasta vistaða eintak var til. 

1-3 Daníel Ekki hægt að fyrirbyggja Búið til gögnin sem þarf fyrir      
rannsóknina með öðrum forritum til     
dæmis Audacity.  

1-4 Daníel Ekki hægt að fyrirbyggja Hér væri ákveðið hvort við myndum      
reyna komast framhjá því að þurfa      
þessa aðferð eða hvort við myndum      
fara og búa til appið í öðru       
forritunarmáli.  

1-5 Daníel Eftir að við breytum kóðanum     
sem umbreytir hljóðskránnum   
skoðum við hljóðskrárnar í    
audacity til að passa þær     
virka rétt. 

Fundið út hvað er vitlaust, lagað það.       
Ef það gengur ekki þá reyna aðra       
aðferð. 

1-6 Bjarki, 
Daníel 

Erfitt að fyrirbyggja Ef þetta er alvarlegt þá myndum við       
tala við samstarfsaðila og leiðbeinenda     
og ákveðið verður í sameiningu hver      
næstu skref eru.  

 

Rannsóknartengt 

Áhættutafla 
 

ID Áhætta Hve 
líkleg 

Hve 
stór 

Áhættu- 
stig 

Ennþá 

2-1 Rannsóknin sýnir að aðferðin virkar ekki 2 6 12 Já 

2-2 Fáum ekki aðgang að EEG (til dæmis tækið fer         
eða leyfið er afturkallað, fáum ekki lengur       
einhvern til að aðstoða okkur í þessu) 

1 10 10 Já 

2-3 Fáum ekki aðstoð við að lesa úr heilaritinu. 1 10 10 Já 



2-4 Kemur út rannsókn á undan okkur sem skoðar        
nákvæmlega það sama. 

1 4 4 Já 

2-5 40hz örvunin frá Alice er bæði í hægra eyra og          
vinstra. Mögulega sameinar heilinn þessa örvun í       
eina 80hz örvun og þ.a.l. fást ekki áhrifin. 

? 5 ? Já 

 

Viðbragðstafla 
 

ID Ábyrgðaraðili Hvernig er stýrt áhættunni Viðbragðsáætlun 

2-1 Bjarki Vera “up to date” með það      
sem hefur verið reynt, vera     
vel lesinn um efnið til að geta       
fattað mögulega fyrr að hún     
virkar ekki. 

Prófað aðrar aðferðir, prófað næstu og      
næstu aðferð þar til við finnum      
einhverja sem virkar. Annars er það      
mjög áhugavert og skrýtið ef engin af       
þessum aðferðum virkar sem er flott      
niðurstaða sem jafnvel væri hægt að      
skrifa pappír um. 

2-2 Bjarki Vera í stöðugu sambandi við     
Paolo (sá sem gaf okkur     
aðgang að tækinu) og Gunnar     
(Sá sem framkvæmir   
tilraunirnar) 

Ef við getum enganveginn fengið     
notkun og aðstoð myndum við reyna      
leita annars staðar. Ef það gengur ekki       
myndum við breyta verkefninu úr     
rannsóknartengdu verkefni í   
hugbúnaðartengt verkefni og einbeita    
okkur algjörlega að því. Hér myndum      
við reyna setja inn allar mismunandi      
aðferðir sem okkur dettur í hug í Alice        
hugbúnaðinn þannig mögulega geta    
aðrir rannsóknarhópar nýtt   
hugbúnaðinn. Við myndum líka klára     
vefsíðuna og setja hana almennilega     
upp ásamt tutorial myndböndum þannig     
allir, hvar sem er geta sótt og lært að         
nota þennan hugbúnað.  

2-3 Bjarki 

2-4 Bjarki Ekki hægt að koma í veg fyrir Rannsaka aðrar aðferðir og nýta þessa      
rannsókn til að ákveða hvaða aðferð      
við ættum að skoða næst. Mögulega      
gera rannsóknina bara samt sjálfir.  

2-5 Bjarki Prófa bæði “hægri/vinstri” og    
“á sama tíma” örvun í     
rannsóknum 

Breyta Alice þannig að örvunin sé      
samtaka í báðum eyrum frekar en til       
skiptis. 



Annað 

Áhættutafla 
 

ID Áhætta Hve 
líkleg 

Hve 
stór 

Áhættu- 
stig 

Ennþá 

3-1 Veikindi, slys, sem leiðir að sér að annar        
hópmeðlimurinn getur ekki haldið áfram 

0.5 10 5 Já 

3-2 Missum tengsl við samstarfsaðila 0.5 8 4 Já 

3-3 Finnum ekki stað til að kynna á öðrum stöðufundi 1 10 10 Nei 

 

Viðbragðstafla 
 

ID Ábyrgðaraðili Hvernig er stýrt áhættunni Viðbragðsáætlun 

3-1 Bjarki, 
Daníel 

Ekki hægt Hinn hópmeðlimurinn heldur áfram og     
klárar verkefnið með bestu getu.  

3-2 Bjarki Vera í stöðugu sambandi við     
samstarfsaðila 

Talað við hina samstarfsaðilana og     
reynt að vinna út úr þessu, mögulega fá        
hjálpina annar staðar.  

3-3 Bjarki, 
Daníel 

Ekki hægt Talað við leiðbeinanda og ákveðið     
næstu skref þar.  

 

Verkáætlun og vinnutímar 
Í þessum kafla verður farið í hvað við viljum/vildum gera í þessu verkefni og sett upp í kröfulista.                  
Í kröfulistanum má sjá hversu mikilvægt við töldum hvert atriði vera. Það má líka sjá í kröfulista                 
hvort að krafan hafi verið uppfyllt eða ekki. 
Í þessum kafla má líka finna vinnutíma hvers einstaklings og stutta lýsingu sem útskýrir í hvað                
tímanum var eytt. 
 



Kröfulisti 
Fyrir hreinleika og skilning munu kröfur tengdar hugbúnaðinum Alice vera í sér kröfulista. Allar              
aðrar kröfur, tengdar gleraugunum, rannsóknunum og fleiru má finna í hinum kröfulistanum. 

Alice kröfulisti 
 

Krafa Forgangur Lokið 

Hægt að breyta .mp3 yfir í .pcm til að hægt sé að breyta/vinna úr 
gögnunum. 

A Já 

Hægt er að breyta .pcm yfir í .mp3 þegar breytingar hafa verið 
gerðar. 

A Já 

Hægt er velja .mp3 hljóðskrá í appinu þannig hægt er að vinna með 
hljóðskránna. 

A Já 

Hægt er að velja margar .mp3 hljóðskrár í einu. A Já 

Hægt er að vista breyttu .mp3 hljóðskránni. A Já 

Hægt er að velja staðsetningu til að setja vistuðu hljóðskránnar í. A Já 

Haldið er utan um nöfnin á hljóðskránnum og vistað með sama 
nafni. 

A Já 

Breytt er hljóðskránni þannig örvun er náð, eins og lýst er í 
undirkaflanum “Aðferð 1” undir kaflanum “Hugbúnaðurinn Alice”. 

A Já 

Notað eru þræðir (e. threads) þegar breytt er hljóðskrám til að 
koma í veg fyrir að það líti út fyrir að vera frosið. 

A Já 

Hægt er að sjá hvaða hljóðskrá er verið að breyta. A Já 

Hægt er að sjá hversu mikið er búið að breyta af hljóðskránni. A Já 

Hægt er að sjá lista af völdum hljóðskrám. A Já 

Hægt er að ýta á “Convert” til að byrja ferlið. A Já 

Hægt er að sjá áætlaðan tíma hve langt ferlið mun taka. A Já 

Hægt er að byrja næsta ferli þegar búið er að breyta hljóðskránum 
og vista, án þess að loka forritinu og opna aftur. 

A Já 

Ekki er hægt að trufla breytinguna með því að ýta á takka í appinu. A Já 



Breytt er ferlinu þannig að: 1. Breyting úr .mp3 yfir í .pcm 2. 
Breyting á pcm með “aðferð 1” 3. Breyting úr .pcm yfir í .mp3 
4. Vistað er hljóðskránna sem .pcm gerist í mörgum litlum 
skrefum.  
Ástæða fyrir þessu er að .pcm tekur mikið pláss af vinnsluminni 
sem getur orðið að mörgum GB sem lætur appið hrynja. 

A Já 

Hægt er að sjá þegar breytingu er lokið. A Já 

Pakkað er forritinu í keyranlegt (.exe) app sem hægt er að keyra á 
hvaða windows tölvu sem er. 

A Já 

Pakkað er keyranlega appinu þannig hægt er að setja það upp (e. 
install) á tölvur. Þörf er á þessu þar sem annars er ekki hægt að 
dreifa forritinu vegna vírusvarna. 

A Já 

Skoðað er hljóðskránna sem kemur eftir breytingu og athugað er 
hvort hún breytist rétt. Það er að segja skoðað er í til dæmis 
forritinu Audacity hvort að hægra og vinstri hljóðskráin hækki og 
lækki 40 sinnum á sekúndu. 

A Já 

Búið er til merki (e. signal) á 19.200 Hz sem gefur frá sér tilvísun 
(e. reference) svo hægt sé að finna áhrifin í heilaritinu. Þetta skref 
er mikilvægt til að geta sýnt fram á áhrifin sem breyttu hljóðskrárnar 
hafa.  

A Já 

Framkvæmt tilraun þar sem hlustað er á breytta hljóðskrá sem 
inniheldur tilvísunarmerki.  

A Nei 

Vistað er staðsetningu á milli notkuna á forritinu þannig ekki þarf að 
velja sömu staðsetningar möppu aftur. Þetta sparar mikinn tíma í 
notkun forritisins. 

B Já 

Bætt er við Alice logo í forritið. C Já 

Forritið sett snyrtilega upp. C Já 

Hægt er að fletta listanum yfir valdar hljóðskrár. C Nei 

Hægt er að ýta á “Cancel”. C Nei 

Hægt er að ýta á “Pause”. C Nei 

 
 



Almennur kröfulisti 
 

Krafa Forgangur Lokið 

Forritað er gleraugu þannig glerið verður dökkt og ljóst til skiptis. A Já 

Sannprófað að glerið í gleraugunum verði dökkt og ljóst 
nákvæmlega 40 sinnum á sekúndu með ljósmæli. 

A Já 

Búið er til merki sem að gleraugun gefa frá sér fyrir merkjafræðina. 
Merkið sýnir hvort glerið er dökkt eða ljóst. Þetta er mikilvægt til að 
geta sannað að gleraugun hafa þessi eftirsóttu áhrif. 

A Já 

Framkvæmt er tilraun með gleraugunum og merkinu frá 
gleraugunum.  

A Já 

Búið er til vefsíðuna aliceconverter.com B Já 

Hægt er að heyra fyrir og eftir breytingu á hljóðskrá á vefsíðunni. C Já 

Hægt er horfa á youtube myndbönd á vefsíðunni, seinna notuð 
sem kennslumyndband (tutorial) fyrir hugbúnaðinn Alice. 

C Já 

Hægt er að sækja forrit á vefsíðunni. Seinna verður sett Alice 
hugbúnaðinn sjálfan í staðinn. 

C Já 

 
 

Vinnutímar 
Hér að neðan má sjá vinnutíma hvers og eins einstaklings í verkefninu. Fjallað er stuttlega um 
hvað eytt var tímanum í. Hægt er að fá betri hugmynd um hvernig tímanum var eytt með að 
skoða kröfulistann hér að ofan.  
 
 

Nafn einstaklings Vinnutímar 

Bjarki Freyr Sveinbjarnarson 396 

Daníel Emil Sigurðsson 409 

 
Þegar það kom að tegund af vinnu þá má skipta því í 4 hluta. Þeir eru: Hugbúnaðurinn Alice, 
Blikkandi gleraugun, Tilraunir og prófanir, Vefsíðan “aliceconverter.com”.  

http://www.aliceconverter.com/
http://www.aliceconverter.com/


Langmestur hluti tímans fór í hugbúnaðinn Alice og tilraunir tengdar hugbúnaðinum. 
Ástæða fyrir því er líklega því það voru fyrstu skref verkefnisins þegar vitneskja hópmeðlima var 
minni. Það var því mikið af vinnu framkvæmd sem að var breytt eða eytt út síðar í verkefninu. 
Það voru fjölmargar tilraunir sem voru framkvæmdar sem gengu ekki upp, en voru þó ekki 
ónothæfar þar sem þær gáfu hópmeðlimum vitneskju. Dæmi um það var að hópmeðlimir vissu 
ekki að þörf væri á að gefa frá sér viðmiðunarmerki fyrir gagnavinnsluna sem gefur upp hvenær 
áhrifin áttu sér stað og hvenær ekki.  

Mikill tími, þó töluvert minni en fyrir hugbúnaðinn, fór í að útbúa gleraugun. Það var ekki 
ákveðið að byrja á þeim fyrr en síðar í verkefninu þegar meiri kunnátta átti sér stað. Báðir 
meðlimir höfðu litla sem enga kunnáttu varðandi rafeindatækni svo sem að útbúa og breyta 
merkinu sem gat verið nýtt. Þar kom hins vegar einn samstarfsaðilinn, Sveinbjörn, sem hjálpaði 
þeim með það sem sparaði heilmikinn tíma. Það þurfti aðeins 3 tilraunir með gleraugun til að fá 
góð gögn sem gátu nýst verkefninu.  

Einhver tími fór í vefsíðuna “aliceconverter.com” en þó lítill tími miðað við hugbúnaðinn 
og gleraugun. Þetta er aukaafurð og unnu hópmeðlimir aðeins að henni þegar beðið var eftir 
niðurstöðum úr tilrauninni. Mestur tíminn við vefsíðuna fór í að fá loksins eitthvað til koma upp á 
vefsíðunni sjálfri. Ástæðan fyrir því er léleg uppsetning á hýsingarsíðunni, register.com, sem 
hópmeðlimir áttu viðskipti við. 

Verkskipulag 
Verskipulag verkefnisins var frekar frjálst. Ástæðan fyrir því er að sjálfstætt verkefni er um að 
ræða og hópmeðlimir verkefnisins voru aðeins tveir. Þar sem hópmeðlimir verkefnisins höfðu 
góða reynslu á að vinna saman þá nýttu þeir aðferðir og verkskipulag sem þeir höfðu nýtt áður.  

Þegar unnið var í forritun var nýtt svokallað “pair-programming” þar sem annar kóðar og 
hinn fylgist með. Þetta nýttist vel þar sem efnið var nýtt og flókið.  

Verkskipulagið var frekar frjálst. Það voru engir fastir vinnutímar hjá hópmeðlimum og fór 
það mikið eftir öðrum skólaverkefnum hvenær þeir voru báðir lausir. Það var ákveðið að klára 
sem allra mest í byrjun verkefnisins. Ástæðan fyrir því er af því mikilvægt var að klára 
hugbúnaðinn þar sem ekki var vitað hversu langan tíma hin verkefnin, svo sem rannsóknir og 
annað, myndu taka. Þar á meðal vildu þeir hafa eitthvað til að sýna.  

Verkskipting hópmeðlima var ekki hörð. Báðir hópmeðlimir tóku svipað mikinn þátt í 
forritun hugbúnaðarins Alice, enda var mest um “pair-programming” að ræða. Hins vegar sá 
hópmeðlimurinn Daníel meira um vefsíðuna þar sem hann hafði töluvert meiri reynslu í 
vefforritun. Hópmeðlimurinn Bjarki sá meira um blikkandi gleraugun þar sem hann þekkti til 
einstaklinganna eða samstarfsaðilana sem hjálpuðu við þróun gleraugnanna. 

Samskipti við samstarfsaðila fóru aðallega í gegnum hópmeðliminn Bjarka. Ástæða fyrir 
því var út af tengslum sem hann hafði áður við þá. 

http://www.aliceconverter.com/
https://www.register.com/


Þróunarumhverfi 

Alice 
Við þróun á hugbúnaðinum Alice er forritað í Java í forritinu Eclipse. Eclipse býður upp á að búa                  
til keyranlegt app (.exe) og þarfnast það aðeins java. Það hefur líka mjög þægilega uppsetningu.               
Við notuðum Inno Setup til að búa til “installer” fyrir appið. Hann er mikilvægur til að geta dreift                  
appinu þar sem margar vírusvarnir hleypa ekki “.exe” skrám í gegnum sig nema þær séu               
“installer”.  

Blikkandi gleraugun 
Keypt voru gleraugu sem kallast “Ultra-Clear HD 144 Hz DLP Link 3D Active Rechargeable              
Shutter Glasses”. Forritað var gleraugun í tungumálinu C. Nýtt var hugbúnað sem fylgdi með              
Arduino brettinu til að breyta því yfir á tungumál sem gleraugun gátu nýtt. Notað var Arduino                
bretti (Beetle ESP32 Microcontroller) fyrir gleraugun og til að senda merkið sem var nýtt í               
tilraununum.  

Rannsóknir 
Rannsóknir fóru fram í heilbrigðisverkfræðistofu í Háskólanum í Reykjavík. Aðgangur að henni            
var gefinn af Paolo Gargiulo, prófessor í Háskólanum í Reykjavík. Notast var við bæði              
256-elektróðu og 32-elektróðu hettu við framkvæmd heilaritanna. Notast var við Antneuro           
magnara og hugbúnaðinn sem fylgdi því.  

Vefsíðan aliceconverter.com 
Við sköpun á síðunni aliceconverter.com nýttum við síðuna register.com til að fá að eignast              
lénið og fara í áskrift hjá þeim til að halda áfram að eiga það. Við notuðum líka sömu síðu                   
register.com til að sjá um að hýsa síðuna. Við notuðum Visual Studio Code til að mynda                
uppsetninguna, það er að segja html og css kóðann. Ef við myndum gera vefsíðuna aftur               
myndum við líklega nota aðra síðu heldur en register.com þar sem að flækjan hjá þeim var alltof                 
mikil.  
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