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Resymé: I dette prosjektet er det utviklet programvare for virtuell virkelighet (VR) 
som er testet på et utvalg personer med synsfeltutfall – makuladegenerasjon (AMD) 
og retinitis pigmentosa (RP). Formålet har vært å få tilbakemeldinger som kan gi 

indikasjoner på hva som kan forbedre synsopplevelsen for de to pasientgruppene. 
 

Hovedfokuset har vært på utseende på tekst med forskjellige fargekombinasjoner, 
størrelse og plassering. Det er også gjort forsøk på forskyving, forstørring og 
forminskning av bilder og tekst i et virtuelt miljø for å få indikasjoner på om noe av 

dette kan fungere. 
 

Resultatene viser at hvit, gul og grønn tekst på sort bakgrunn ble foretrukket for 
personene med RP og at forminskning av bilder kan være hensiktsmessig for denne 
pasientgruppen. 

 
Testene er gjort på et begrenset utvalg personer og resultatene bør derfor ikke 

tillegges for stor verdi, men det anbefales at det utføres flere tester med fokus på 
forminskning av bilder for personer med retinitis pigmentosa. 
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1  Innledning 

I dagens digitale samfunn satses det stort på å integrere teknologi og helse, og 

mange innovative teknologier og systemer har potensiale for å kunne benyttes 

eller videreutvikles til helt andre formål enn opprinnelig tiltenkt. For eksempel er 

det påvist at Virtual Reality (VR) – virtuell virkelighet på norsk – kan hjelpe i 

behandling av edderkoppskrekk [1], og trolig også er virkningsfullt mot andre 

fobier som sceneskrekk [2] og høydeskrekk [3]. 

Det kommer stadig nye typer elektronisk brilleteknologi på markedet som enten 

defineres som VR eller såkalt Augmented Reality (AR) – utvidet virkelighet på 

norsk. Spesielt AR-brillene blir stadig mindre i størrelse og dermed mer 

praktiske, og det er da aktuelt å se for seg muligheten for at noen av disse 

brilleteknologiene – etter (videre)utvikling av programvare – kan benyttes som 

hjelpemidler for personer med synsfeltutfall. Som en del av arbeid igangsatt av 

oppdragsgiver for å finne og kartlegge slike potensielle muligheter, testes det i 

dette prosjektet ut et konsept som omhandler bildeforstørring, -forminskning og 

-forskyvning samt endring av farger og kontrast, med formål å kunne forbedre 

synsopplevelsen til personer med synsfeltutfall. Pasient-/brukertester er utført i 

et virtuelt miljø med hovedfokus på tekst, for å samle konstruktive 

tilbakemeldinger som det kan være nyttig å ta med seg dersom man ser det 

hensiktsmessig å utvikle et system for AR-briller. 

I dette kapittelet beskrives bakgrunn for prosjektet, problemdefinisjon, 

forutsetninger og begrensninger, støttelitteratur, løsningsstrategi/metodikk og 

rapportstruktur. 
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1.1 Bakgrunn 

Synsfeltutfall er noe som rammer svært mange personer av ulike grunner, og er 

en fellesbetegnelse på diagnoser/symptomer som fører til at deler av synsfeltet 

ikke fungerer og at man dermed har et begrenset felt hvor man kan se. 

Øyesykdommene retinitis pigmentosa (RP) og makuladegenerasjon (MD eller 

AMD, der A-en står for aldersrelatert) samt følger av skader som hjerneslag, 

hodeskader og svulster er typiske årsaker til synsfeltutfall. 

Augmentet Reality (AR), eller utvidet virkelighet, er bildeteknologi som blander 

virtuelle elementer inn i virkelige bilder. Dette kan for eksempel gjøres ved at det 

legges virtuelle bilder oppå bildet man får når man filmer med mobilkameraet og 

som vises på mobilskjermen. AR-briller benytter denne teknologien enten ved å 

filme virkeligheten man har foran seg for så å vise en blandet versjon av 

virkelige og virtuelle bilder på brilleglasset, eller ved å vise virtuelle bilder på 

brilleglasset på en slik måte at man også kan se virkeligheten igjennom 

brilleglassene. Det man ser vil uansett være delvis virkelighet og delvis 

«fantasibilder». 

Universitetet i Agder (UiA) gikk i 2016 til innkjøp av VR-brillene HTC Vive og 

dette er en relativt ny og interessant teknologi. Siden elektroniske briller 

muligens kan benyttes som hjelpemiddel for pasienter med synsfeltutfall ble det 

aktuelt å forsøke og teste ut noen konsepter ved hjelp av disse brillene – selv om 

visjonen til oppdragsgiver går ut på å benytte andre typer elektroniske briller. 

 

1.2 Problemdefinisjon 

De to øyesykdommene makuladegenerasjon og ritinitis pigmentosa er relativt 

forskjellige når det gjelder symptomer, men noen likhetstrekk finnes. En av 

likhetene er at begge pasientgrupper opplever problemer med å lese tekst. 

Hoveddelen av dette prosjektet handler om å få tilbakemeldinger fra et utvalg 

personer som tilhører en av disse to pasientgruppene med fokus på forskjellig 

utseende på tekst, presentert i et virtuelt miljø (VR-briller). Det vil også satses 

på å få tilbakemeldinger som kan gi indikasjoner på om bildeforskyving og/eller 

forstørring/forminskning av bilde/tekst kan være hensiktsmessig i det daglige.  
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Formålet med prosjektet er å finne ut av hva som kan gi størst potensiale for å 

forbedre synsinformasjonen for nevnte pasientgrupper, samt at det skal kunne 

ha overføringsverdi til fremtidige prosjekter hvor AR-briller vil benyttes. 

 

1.3 Forutsetninger og begrensninger 

En viktig forutsetning for prosjektet er at det gis tilgang til pasienter som kan 

teste hver del av det som utvikles samt gi konstruktiv tilbakemelding slik at 

kontinuerlig arbeid kan gjennomføres. Det forutsettes også at universitetets VR-

briller er tilgjengelig for bruk én til to dager per uke under hele prosjektperioden. 

Oppgavens karakter endret seg underveis i prosjektet fra å skulle utvikle et 

system for AR-briller (som er oppdragsgivers visjon) til å utvikle for VR, da 

universitetet allerede hadde HTC Vive tilgjengelig og leveransen av AR-brillene 

som ble bestilt var forsinket. Tilgang til testpersoner ble også forsinket, noe som 

satte en ytterligere begrensning på tiden tilgjengelig. 

Det er et begrenset antall personer som er testet (3 stk. med AMD, 3 stk. med 

RP og 3 synsfriske), og siden det kan være relativt store individuelle forskjeller 

på opplevde symptomer hos de to pasientgruppene vil dette sette en 

begrensning på muligheten for å kunne lande på en definitiv konklusjon. 

Formålet med prosjektet er imidlertid å finne indikasjoner på hva som kan 

fungere og hva som eventuelt virker hensiktsmessig å teste ut i senere 

prosjekter. 

 

1.4 Litteraturstudie 

Det medisinske faktagrunnlaget er innhentet i møter med fagpersoner, fra 

Blindeforbundets nettsider (blindeforbundet.no), fra nettsidene til Retinitis 

Pigmentosa Foreningen i Norge (rpfn.no) og fra sansetap.no. Når det gjelder 

forskning på AMD er det gjort litteratursøk på Google Scholar og mange 

vitenskapelige artikler er studert. Spesielt forskning på GUI (grafisk 

brukergrensesnitt) og farger/fargevalg relatert til AMD-pasienter var interessant 
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med to meget aktuelle vitenskapelige artikler fra henholdsvis American Journal of 

Ophthalmology [4] og Journal of Optometry [5]. 

Siden starten av prosjektet har det i all hovedsak vært fokusert på MD/AMD, og 

først mot slutten av prosjektperioden ble det tatt en avgjørelse om at også 

personer med RP skulle bli inkludert i uttestingen av systemet. På grunn av dette 

er det ikke utført en like bred litteraturstudie med fokus på øyesykdommen RP. 

For systemutviklingsdelen av prosjektet er det benyttet nettsider som 

dokumentasjon for Unity og C#, og forumer på eksempelvis Steam, 

stackoverflow.com, github.com og reddit.com. Også en del videoer (både 

offisielle Unity-opplæringsvideoer og videoer laget av andre) som forklarer 

hvordan man kan løse spesifikke eller mer generelle oppgaver 

programmeringsmessig er brukt for informasjonsinnhenting. 

Når det gjelder utfordringer (og muligheter) som kun eksisterer i VR og AR er det 

brukt mye tid på blant annet å se konferanser holdt av Google (via Internett), 

videoer av spill, utprøving og lesing av anmeldelser av diverse spill og 

programmer laget for VR. 

Det er også gjort en god del kildearbeid på Internett for å finne elektroniske 

briller på markedet som kan være aktuelle å bruke, og lest tilhørende 

dokumentasjon og spesifikasjoner for å skaffe et best mulig grunnlag for å kunne 

vurdere potensialene til produktene. 

 

1.5 Løsningsstrategi/metode 

Hovedformålet med dette prosjektet er å få tilbakemeldinger fra et utvalg 

personer med synsfeltutfall for å finne ut av potensielle måter å forbedre 

synsopplevelsen for de to pasientgruppene (AMD og RP).  

Strategien er delt i to hvor den første delen går ut på å kartlegge testpersonenes 

preferanser når det gjelder fargekombinasjoner, plassering, størrelse, lys og 

kontrast på tekst. Relevante data blir lagret før, under og etter testing slik at 

dataene kan analyseres etter at alle testpersoner har utført alle testene. Denne 

delen tar utgangspunkt i kvantitativ metode, men er – på grunn av et begrenset 

utvalg testpersoner – i realiteten en blanding som heller mer mot kvalitativ 

metode. Alle testene foregår i et virtuelt miljø (3D-verden) ved bruk av VR-
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brillene HTC Vive. Testmiljøet utvikles i dedikert programvare (Unity) som en del 

av prosjektet. 

Den andre delen er en ren kvalitativ metode som består av intervjuer/samtaler 

med «pasientene» hvor formålet er å få innsikt i deres typiske 

hverdagsproblemer og utfordringer, samt diskusjoner om hva som muligens kan 

fungere ved bruk av AR-briller etter å ha blitt presentert for en scene i VR med 

visning av forstørring/forminskning/forskyving av bilde. 

 

1.6 Verktøy 

1.6.1  Unity 

Unity er en avansert spillmotor med gode muligheter for enkelt å kunne lage 

eller importere 2D- og 3D-innhold. Programvaren (inkludert SteamVR) er i dette 

prosjektet brukt for å generere 3D-innhold og for å designe og utvikle den 

tekniske delen av testoppsettet. SteamVR er en ‘add-on’ (tilleggspakke) utviklet 

av Valve Corporation for å kunne utvikle programmer i Unity som er beregnet for 

HTC Vive -systemet. Både student og veileder har noe erfaring med Unity og på 

grunn av den begrensede tiden tilgjengelig var det fordelaktig å benytte seg av 

dette verktøyet. 

 

1.6.2  Visual Studio 

Visual studio er valgt som IDE for å programmere kode i C# for Unity. Det 

anbefales av Unity og de to verktøyene samhandler godt med hverandre. 

Student har erfaring med Visual Studio gjennom andre prosjekter. 

 

1.6.3  Microsoft-systemer 

For å sikkerhetskopiere filer er skytjenesten Microsoft OneDrive brukt. Fordelen 

med dette er at universitetskontoen kan kobles mot personlige datamaskiner slik 

at filene automatisk lastes opp og synkroniseres, og er lett tilgjengelig både 

hjemmefra og på universitetets PC-er. Microsoft Excel er brukt for 

timeregistrering, for å analysere dataene innhentet under brukertestene og for å 

lage grafiske fremstillinger av resultatene. Microsoft Paint er brukt for å lage 
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tekst med forskjellige fargeoppsett og for å behandle skjermdumper og grafikk 

fra Excel. For å notere svar under brukertestene mm. er Microsoft Notisblokk 

brukt, og Microsoft Word er blant annet brukt for å skrive rapporten. Windows 10 

er benyttet som operativsystem på alle datamaskiner som har vært i bruk 

gjennom hele prosjektet. 

 

1.6.4  Tiltak for versjonskontroll 

Siden dette har vært et enmannsprosjekt er det ikke brukt programvare for 

versjonskontroll. For være sikker på å beholde de forskjellige versjonene under 

systemutviklingen er hele prosjektmappen jevnlig blitt pakket ned i zip-filer og 

kopiert til minnebrikke samt lastet opp til skytjenesten Microsoft OneDrive. 

 

1.7 Rapportstruktur 

I kapittel 2 beskrives medisinsk og teknisk bakgrunnsinformasjon, og litt om 

dagens hjelpemidler samt potensielle utfordringer ved å utvikle for VR. 

Kapittel 3 tar for seg planlegging og gjennomføring av brukertestene, samt 

informasjon om implementasjonen. 

I kapittel 4 presenteres resultatene fra brukertestene, og lærdom fra prosjektet 

og i kapittel 5 konkluderes det og litt om fremtidig arbeid.  

 

 

 

 

 

  



15 
 

2 Teoretisk grunnlag 

I dette kapittelet beskrives først de to øyesykdommene AMD og RP, og dagens 

hjelpemidler, metoder og tiltak for å forbedre synsopplevelsen for disse 

pasientgruppene. Deretter litt teknisk informasjon om VR-brillene HTC Vive og 

hvordan de fungerer, generell informasjon om hvordan spillutviklingsverktøyet 

Unity fungerer og til slutt spesielle vurderinger og potensielle utfordringer som 

bør tas hensyn til når man utvikler programvare for virtuell virkelighet. 

 

2.1 Medisinsk bakgrunnsinformasjon 

Mesteparten av den generelle informasjonen her er hentet fra Blindeforbundets 

nettsider (blindeforbundet.no), nettsidene til Retinitis Pigmentosa Foreningen i 

Norge (rpfn.no) og fra sansetap.no – som er en offentlig nettportal. Deler av 

informasjonen er basert på kunnskap formidlet fra flere forskjellige fagpersoner 

på to møter. Det første møtet fant sted ved UiA, Grimstad den 27.02.2017 og det 

andre ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Høgskolen i Sørøst-

Norge, Kongsberg den 12.06.2017. Både oppdragsgiver og student var tilstede 

på begge møtene, og møtereferater er vedlagt rapporten. 

 

2.1.1  Makuladegenerasjon – sentralt synsfeltutfall 

Makuladegenerasjon (heretter kalt MD eller AMD) er en øyesykdom som rammer 

svært mange eldre, og er den vanligste årsaken til blindhet eller alvorlig 

synssvekkelse i den vestlige verden. MD deles i tørr og våt type, og 90 % av 

sykdomstilfellene er av den tørre typen. Den våte typen kan behandles, men ikke 

den tørre typen. Sykdommen fører til at skarpsynet gradvis blir svakere slik at 

man til slutt ikke ser noe som helst i et felt av varierende størrelse. Andre 

symptomer er dårligere fargesyn og for våt AMD oppfattes rette linjer som bøyd 

eller «krokete». Hver tiende person over 70 år har mistet skarpsynet på grunn 

av AMD, noe som fører til at det er umulig eller svært vanskelig å lese tekst eller 

drive med aktivitet som krever presisjonsarbeid. Å kjenne igjen ansikter er også 

problematisk. Sidesynet og gangsynet blir som regel ikke påvirket. 
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Figur 1 – Sentralt synsfeltutfall [6] 

2.1.2  Retinitis pigmentosa – perifert synsfeltutfall 

Retinitis pigmentosa (heretter kalt RP) er en fellesbetegnelse på arvelige 

sykdommer i netthinnen som gir synsnedsettelse i form av redusert synsfelt. Det 

er den hyppigste årsaken til alvorlig synshemming hos barn og yngre voksne, og 

sykdommen utvikler seg gradvis over mange år. Siden RP er en fellesbetegnelse 

er det ulike genfeil som er årsak til de enkelte sykdomstilfellene, og symptomene 

og hastigheten på utviklingen av sykdommen vil derfor variere individuelt. Noen 

av de mest vanlige symptomene er innskrenkning av det perifere synsfeltet (kalt 

«kikkertsyn» eller «tunnelsyn»), nedsatt mørkesyn samt lysømfintlighet og 

blending. Typiske utfordringer kan for eksempel være lesing av tekst, 

orienterings- og bevegelsesproblemer, vanskeligheter med å oppholde seg i 

sterkt opplyste rom, eller store problemer med å se noe som helst i mørkere rom 

– avhengig av de individuelle symptomene. Hyppigheten av RP er omtrent 

1/4000, og om lag 1500 personer har diagnosen i Norge. 

 

 

Figur 2 – Perifert synsfeltutfall (tunnelsyn) [7] 
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2.1.3  Nåværende aktuelle hjelpemidler, metodikk og tiltak 

Én metode for at personer med MD bedre skal kunne lese tekst kalles eksentrisk 

fiksering. Dette går ut på å fiksere blikket litt til siden for, over eller under det 

man ønsker å se på / lese, slik at man unngår å «skygge over» det området man 

egentlig vil fokusere på. Dette krever trening, og er trolig brukt i større grad hos 

personer hvor sykdommen har utviklet seg over lengre tid, ettersom et relativt 

stort område med sentralt synsfeltutfall vil gjøre det umulig å lese uten å flytte 

fokuset vekk fra det man forsøker å oppfatte. En illustrasjon som viser hvordan 

dette kan gjøres er vist i Figur 3 – Sentral versus eksentrisk fiksering  

 

 

Figur 3 – Sentral versus eksentrisk fiksering [8] 

 

En annen metode for å minimere effekten av synsfeltutfallet for MD-pasienter er 

forstørring. Ved å forstørre bildet/teksten én til fire ganger vil området hvor man 

har synsfeltutfall bli relativt mindre i forhold til det en ser på. Dersom 

forstørringen blir for stor vil det imidlertid bli problematisk å oppfatte helheten i 

bildet/teksten. 
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Det er generelt sett en fordel med større kontrast og minst mulig detaljer for at 

denne pasientgruppen skal kunne oppfatte mest mulig av det de får inn i den 

intakte delen av synsfeltet. 

For RP-pasienter er det få metoder man kan lære seg som hjelper noe særlig, og 

de må i større grad støtte seg til fysiske hjelpemidler eller ytre tiltak. [9] Både 

demping og forsterking av lys er tiltak som kan forbedrer synsopplevelsen, men 

forsterking av lys kan imidlertid oppleves som blendende og begrense synsfeltet. 

Briller med fargefilter kan være hensiktsmessig for å forhindre blending og 

fremheve kontraster – for eksempel gule filterbriller som reduserer det blå lyset. 

Prismebriller/synsfeltutvidere er optikk det gjøres forsøk på for å utvide det 

opplevde synsfeltet. For personer hvis intakte synsfelt er veldig lite, er hvit stokk 

et svært aktuelt hjelpemiddel for å kunne orientere seg og bevege seg trygt der 

de ferdes. 

For begge pasientgruppene er lese-TV, luper og programvare for PC de mest 

aktuelle hjelpemidlene for å kunne ta til seg informasjon i form av tekst – 

spesielt for pasienter hvor sykdommen har utviklet seg vesentlig. 

 

2.2 Teknisk bakgrunnsinformasjon 

2.2.1  HTC Vive 

VR-systemet HTV Vive består av selve brillene, to satellitter og to kontrollere i 

tillegg til diverse kabler. Kommunikasjonen mellom disse fem komponentene 

foregår ved hjelp av lasersporing, hvor satellittene må være stødig plassert og 

kalibrert før bruk av systemet. Avstand til gulvet er noe av det som må 

kalibreres. Kommunikasjon til og fra PC-en foregår gjennom kabler koblet til 

brillene og PC-en. Selve brillen inneholder to forskjellige skjermer – en for hvert 

øye. Oppløsningen per skjerm er 1200 x 1080 piksler og oppdateringsfrekvensen 

er på 90 Hz. 
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Figur 4 – Hovedkomponentene i VR-systemet HTC Vive [10] 

For å få best mulig synsopplevelse kan man sku på en liten skrue for å justere 

avstanden mellom skjermene slik at de samsvarer med avstanden mellom 

pupillene til brukeren. Man bør derfor finne ut av hva avstanden mellom 

pupillene er før man tar i bruk VR-brillene, ettersom feil innstilling både kan føre 

til uskarpt bilde og redusere det opplevde synsfeltet i den virtuelle verdenen. 

Synsfriske kan få et opplevd synsfelt på omtrent 100 grader horisontalt og 110 

grader vertikalt. [11] 

 

Figur 5 – Innsiden av HTC Vive -brillene [10] 
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Det finnes to mulige valg for kalibrering av spillområdet for VR-systemet: room-

scale (romskala) eller standing-only (kun stående). [12] Dersom man velger 

romskala må man ha et tomt område på minimum 1,5 x 2m tilgjengelig, og 

standardinnstilling er da at man (med brillene på) ser et rutenett som definerer 

grensen for området når man bruker brillene slik at man ikke krasjer i vegger 

eller andre fysiske ting. Dersom man har kalibrert spillområdet for standing-only 

vil man (med brillene på) se en rund sirkel på gulvet/bakken der man har 

definert plassen man skal stå/sitte i rommet, men det går likevel an å bevege 

seg vekk fra denne plassen – så sant det er fysisk mulig. 

Måten man samhandler på med objekter eller valg i den virtuelle verdenen 

foregår ved hjelp av de to håndkontrollerne (eventuelt kan man kun bruke én av 

dem). De har en rekke knapper som kan programmeres i spillet/programmet til å 

gjøre stort sett hva som helst. Den vanligste formen for samhandling er å bruke 

«skyteknappen» – knappen man kan trykke på med pekefingeren – til å plukke 

opp ting, kaste ting eller trykke på virtuelle knapper / dra i virtuelle spaker etc. 

inne i den virtuelle verdenen. Disse kontrollerne kan man programmere til å se 

ut som hva som helst, men man kan også velge å la dem se ut akkurat slik som 

de fysisk ser ut i virkeligheten. 

 

 

Figur 6 – HTC Vive -kontrolleren [10] 

 



21 
 

For å få systemet til å fungere er det en del minimumskrav til komponentene 

som PC-en består av, men dette blir det ikke gått nærmere inn på her siden 

systemet som utvikles ikke er ment å skulle selges/distribueres.  

2.2.2  Spillutviklingsverktøyet Unity 

Unity er et avansert verktøy laget for å utvikle 2D, 3D, VR og AR -spill og -

applikasjoner. Det har støtte for å bygge prosjekter for mange forskjellige 

plattformer og enheter, og har både store og små firmaer på kundelisten – i 

tillegg til mange frilansutviklere. [13] 

 

 

Figur 7 – Unity-logo 

 

En vanlig måte å organisere innhold i spill på i Unity er ved å dele det inn i 

scener. Disse scenene fungerer helt uavhengig av hverandre, og man kan kun ha 

én scene aktiv. 

Innhold i Unity defineres som objekter og disse objektene kan tillegges en rekke 

forhåndsdefinerte egenskaper. De fleste av disse egenskapene kan modifiseres 

på mange måter slik at objektet ser ut og oppfører seg som man ønsker. De 

typiske egenskapene man ofte velger å legge til er Rigidbody, Collider og 

Material. Rigidbody må legges til for at fysikkmotoren til Unity skal påvirke 

objektet og Collider for at det skal stoppe når det treffer andre objekter, eller for 

at man skal kunne programmere andre ting som skal skje når to objekter 

kolliderer. Når disse er lagt til kan man for eksempel skru av og på gravitasjonen 

eller endre egenskapene for hvordan et objekt oppfører seg når det treffer andre 

objekter. Material inneholder en rekke forskjellige muligheter for å definere eller 

endre utseendet til objektet. 

 

 



22 
 

Alle objekter har en Transform koblet til seg. Transform brukes til å lagre og 

endre objektets posisjon, rotasjon og størrelse. Man kan også bruke det til å 

endre hvor objektet befinner seg hierarkisk, ved å koble det til en ‘forelder’ 

(parent) og man kan finne ut av hvilke barn (child) som er koblet til objektet. 

Dette gjør det enkelt å finne og endre egenskapene til objektene som befinner 

seg over og under i hierarkiet. 

Egenprodusert kode må alltid kobles til et objekt. Hvis koden ikke er relatert til 

noen av objektene i scenen kan man lage et tomt element som man kobler 

koden til. Kode som er ment å skulle virke på objekter av samme type kan (og 

bør) skrives på en slik måte at den samme koden kan brukes for alle de aktuelle 

objektene. For eksempel kan man skrive transform.localPosition som refererer til 

posisjonen relativt til forelderobjektet for objektet som koden er koblet til. 

transform refererer alltid til det ene aktuelle objektet og vil dermed være 

forskjellig for alle objektene som koden er koblet til, og vil ha forskjellige verdier 

betinget at objektene ikke befinner seg i samme posisjon relativt til sin forelder. 

Alle variabler som settes public i koden blir tilgjengelige i Unitys 

programmerings-grensesnitt (API), slik at man enkelt kan sette/endre disse 

verdiene uten å endre dem i selve koden. Et eksempel på hvordan dette vises i 

Unity er vist i Figur 8. 

 

 

Figur 8 – Unity API, eksempel tilkoblede elementer til et objekt 
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Biblioteket til Unity er relativt stort [14] og inneholder blant annet mange 

muligheter for å bestemme rekkefølge for når kode skal kjøres. Det vil i mange 

sammenhenger være viktig å bestemme i hvilken funksjon man skriver koden. 

For eksempel vil all kode som blir skrevet i funksjonen Update bli kjørt før det 

som blir skrevet i funksjonen LateUpdate. Et flytdiagram som viser livssyklus for 

funksjoner er vist i Vedlegg C – Unity Script Lifecycle Flowchart. 

 

2.2.3  Potensielle utfordringer med virtuell virkelighet 

En av de vanligste utfordringene med virtuell virkelighet er såkalt virtual reality 

sickness (virtuell virkelighet -syke eller VR-kvalme) som likner veldig på det som 

på engelsk kalles motion sickness (reisesyke). Dette er en samlebetegnelse på 

symptomene ved å være sjøsyk, bilsyk o.l. At dette er et vanlig problem i VR har 

vært kjent lenge [16] og det er lett å fremprovosere hvis ønskelig – eller dersom 

man er uforsiktig når man utvikler den virtuelle verdenen. Typiske årsaker til VR-

kvalme er såkalt lag (bildeforsinkelser) eller når synsinntrykket viser bevegelse 

som er i utakt med resten av kroppens balansesystem. Det er imidlertid store 

individuelle forskjeller på hva som skal til før man blir kvalm – akkurat som det 

kan være stor forskjell på hva som skal til for at en person blir sjøsyk. Ved å 

utvikle et relativt stillestående system som i dette prosjektet er det ikke så 

mange hensyn å ta i praksis. Å utvikle en virtuell berg-og-dalbane ville trolig 

skapt større problemer. 

Andre potensielle utfordringer er å ta høyde for at folk kan ha diverse fobier. Et 

typisk eksempel på en vanlig fobi som kan være ødeleggende for opplevelsen av 

et spill/program er høydeskrekk. Selv om hjernen vet at den virtuelle 

virkeligheten faktisk ikke er virkelig, vil sansene og følelsene kunne skrike det 

motsatte og reell redsel vil da oppstå selv om det kan virke irrasjonelt. [3] 

Selv om man gjør det man kan for å unngå det er det likevel viktig å være klar 

over at noen uansett vil kunne føle ubehag ved å være i en virtuell verden, og at 

man potensielt kan risikere at enkelte personer ikke takler å gjennomføre 

testingen av systemet. 
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VR-teknologien i dagens form er relativt ny og det er derfor relativt få etablerte 

metoder for hvordan ting skal/bør gjøres. For eksempel er det å vise menyvalg 

en potensiell utfordring, ettersom man fort vil kunne ødelegge/forstyrre følelsen 

av å være tilstede i den virtuelle verdenen dersom menyen vises som den ofte 

blir vist i 2D – ved å plassere den over hele skjermbildet. 

I en 3D-verden finnes det mange måter å vise menyer på, alt fra en fastmontert 

meny på en vegg til menyer som spretter ut fra kontrolleren når man trykker på 

en bestemt knapp. Etter man har brukt VR en stund blir man godt kjent med 

ulike metoder for menyvalg, men man må likevel ofte sette av litt tid for å lære 

seg hvordan ting fungerer i de forskjellige spillene/programmene. På Vive-

kontrolleren som er vist i Figur 6 – HTC Vive -kontrolleren finnes det seks 

forskjellige knapper, hvorav to av dem har et utall muligheter for hva som skal 

skje avhengig av hvordan man fysisk trykker på / bruker knappene. Når det 

finnes to slike kontrollere med mulighet for å programmere andre funksjoner for 

knappene til den venstre kontrolleren enn for knappene til den høyre 

kontrolleren, finnes det et nesten ubegrenset antall muligheter for hvordan 

knappene kan brukes. Det som er viktig å vurdere her er hvem som er 

målgruppen for systemet som utvikles. Målgruppens spillerfaring generelt og VR-

erfaring spesielt, i tillegg til alder, bør være med på å avgjøre hvor enkelt eller 

avansert man velger å gjøre menyvalg og hvordan brukerne ellers skal 

samhandle med systemet. 

Fordi de fleste ikke har utstyret plassert i et rom som er like stort som den 

virtuelle verdenen, er det en vanlig måte å forflytte seg over større avstander 

ved hjelp av teleportering. Standardmetoden som HTC Vive bruker i sine 

programmer og menyer fungerer på den måten at man trykker og holder inne en 

knapp (den største tommel-knappen) som gjør at det vises en buet stråle som 

går fra kontrolleren mot gulvet/bakken hvor man sikter. Når man slipper 

knappen vil man umiddelbart flytte seg til posisjonen på andre siden av strålen. 

Ulempen med å bruke denne metoden er at man til en viss grad kan miste 

virkelighetsfølelsen og at det kan kreve litt prøving og feiling for nybegynnere 

(hvilken knapp? holde inne? etc.) før man forstår konseptet. Et eksempel på 

hvordan dette ser ut er vist i Figur 9. Skjermdumpene er tatt under et virtuelt 
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besøk til London og Tower Bridge som gratis kan lastes ned fra SteamVR 

Workshop. [17] 

 

 

Figur 9 – Før og etter teleportering 
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3 Løsning 

 

Dette kapittelet vil først belyse detaljene rundt planlegging og design av 

brukertestene, deretter rekkefølge (inkludert introduksjon av VR) på de 

forskjellige testfasene, og til slutt implementasjon av valgt løsning. 

 

3.1 Planlegging og design av brukertest 

For å minimere uforutsette problemer under testing, og for å sikre et bra 

testoppsett, er det mange hensyn å ta når man skal designe en brukertest. 

Ettersom det kun ble tid til én runde med brukertester i dette prosjektet, var det 

viktig med god planlegging. Et av hovedmålene for testingen var å finne ut av 

pasientenes (testpersonenes) preferanser når det gjaldt størrelse, plassering, 

farger og lys/kontrast på tekst. Det skulle også testes ut forskyving og 

forstørring/forminskning av bilde/tekst. De viktigste vurderingene rundt 

planleggingen av dette er beskrevet i punktene nedenfor. 

For å ta vare på informasjon samlet inn under VR-testing skulle mest mulig 

relevant data lagres til fil. Disse filene fra brukertestene skulle enkelt kunne 

importeres i Excel. 

 

3.1.1  Intervjuer/samtaler med testpersonene 

Intervjuene og samtalene med de som skulle teste systemet ble delt i to, hvor 

det i den første delen blant annet skulle registreres synsinformasjon (for alle 

testpersonene) og stilles spørsmål (kun for de med en kronisk øyesykdom) med 

det formålet å få innsikt i typiske hverdagsproblemer og utfordringer for de to 

pasientgruppene med henholdsvis AMD og RP. 

 

Siden de fleste testpersonene har vanskeligheter for å lese (og kanskje skrive) 

ville det ikke være hensiktsmessig å utlevere spørreskjema, så testoperatør 

(student) skulle i stedet stille spørsmål og notere svarene i et elektronisk 
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dokument og lagre dette på PC og ekstern minnebrikke når spørsmålene var 

besvart. 

Spørsmålene som skulle stilles til alle testpersoner var: 

• Fargeblind? 

• Øyesykdom: 

• Alder: 

• Synssvakhet venstre øye: 

• Synssvakhet høyre øye: 

• Linser eller briller på under testing? 

• Mellomrom mellom pupiller: 

• Kvalmefølelse under testing? 

Med synssvakhet var poenget å registrere om personen var nærsynt/langsynt 

ettersom det kan være med på å påvirke hvor skarpt man ser i VR – særlig hvis 

man er relativt svaksynt og ikke bruker briller eller linser under testing. 

Mellomrommet mellom pupiller skulle måles manuelt med målebånd, og ville 

derfor ikke bli helt nøyaktig. Grunnen til at denne informasjonen ikke ble hentet 

fra optiker er at dette ikke er noe de fleste har lett tilgjengelig og at denne enkle 

metoden ville spare testpersonene for ekstra bryderi. 

Det var ikke nødvendig å spørre om alder for de med kronisk øyesykdom, siden 

dette var informasjon som på forhånd var mottatt fra Blindeforbundet. 

Spørsmålene som kun skulle stilles til personene med kronisk øyesykdom var: 

• Hvor vanskelig synes du det er å lese tekst? 

• Er det vanskeligere, lettere eller omtrent det samme å lese elektronisk 

tekst i forhold til papir? 

• Bruker du eksentrisk fiksering ved lesing? 

• Er det lettere å lese stor/forstørret tekst i stedet for å bruke eksentrisk 

fiksering? 

• Typiske hjelpemidler i hverdagen? 

• Sliter typisk med i hverdagen? 

Informasjonen som er innhentet fra alle testpersonene for denne delen av 

intervjuene er vedlagt rapporten. 
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Den andre delen skulle bestå av mer åpne samtaler/diskusjoner om hva som 

muligens kan fungere ved bruk av AR-briller etter å ha prøvd ut en scene i VR 

med visning av forstørring/forminskning/forskyving av bilde. 

3.1.2  Fargevalg 

For å lettere kunne analysere dataene fra testene var det viktig å designe et 

system som til en viss grad delte opp de forskjellige valgmulighetene i 

kategorier. Dersom man for eksempel hadde gitt testpersonene fritt valg til å 

velge farger ville det være vanskelig å sammenlikne resultatene, og det ble 

derfor presentert et utvalg fargekombinasjoner (ti forskjellige). 

Informasjon om fargekombinasjonene: 

1. Hvitt på sort 
2. Sort på hvitt 

3. Sort på gult 
4. Gult på sort 
5. Grønt på sort 

6. Sort på grønt 
7. Hvitt på indigo 

8. Indigo på hvitt 
9. Rødt på sort 
10. Sort på rødt 

 
Gult: (r:255, g:242, b:0, Hue:38, Sat:240, Lum:120) 

Grønt: (r:0, g:255, b:0, Hue:80, Sat:240, Lum:120) 
Indigo: (r:63, g:72, b:204, Hue: 157, Sat:139, Lum:126) 
Rødt: (r:255, g:0, b:0, Hue:0, Sat:240, Lum:120) 

 

Grafisk presentasjon av fargekombinasjonene er vist i Figur 10. Dette utvalget av 

farger er basert på bølgelengde (korte, middels og lange bølgelengder) og på 

trichromatic-teorien som handler om hvordan de forskjellige tappene reagerer på 

lys. Ca. 64 % av tappene reagerer mest på rødt lys, 33 % på grønt lys og ca. 2 

% på blått lys. De korte, middels og lange bølgelengdene blir ofte oversatt til 

henholdsvis blått, grønt og rødt lys, men de korteste bølgelengdene på lys som 

vi kan se tilsvarer fargen fiolett og ikke blått. I stedet for fiolett er det her brukt 

indigo, som er en mellomting mellom blått og fiolett. For å oppnå høyest mulig 

kontrast mellom tekst og bakgrunn er det enten brukt sort eller hvitt i 

kombinasjon med de andre fargene. 

Gult er tatt med fordi en vitenskapelig studie utført av M. Alizadeh-Ebadi, S.N. 

Markowitz og N. Shima i 2013 konkluderte med at både AMD-pasienter og 
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synsfriske foretrakk gul som bakgrunnsfarge. [5] Som man kan se er det kun 

fem forskjellige farger totalt (pluss sort), men det blir likevel ti forskjellige 

fargevalg ettersom eksempelvis rødt på sort og sort på rødt er definert som to 

forskjellige. 

 

 

Figur 10 – De ti forskjellige fargekombinasjonene 

3.1.3  Skrifttype 

Initialplan når det gjelder skrifttype var å finne tre til fem forskjellige fonter som 

virker som om de passer bra i forhold til det som er opplyst av fagpersonell som 

viktigst for pasientgruppen (færrest mulig detaljer og klare kanter), for så å finne 

ut av hvilken font brukerne synes er lettest å lese. Ved utvelging av aktuelle 

fonter var det også planlagt uttesting av kursiv og fet skrift samt lagring av 

teksten som bilde for så å 'strekke' det ut så fonten blir bredere. 

På dette området finnes det imidlertid tydelige anbefalinger fra blant andre 

Blindeforbundet [18]: 
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«Unngå kompliserte fonter. Velg fonter med lett-gjenkjennelige store og 

små bokstaver. Arial og Verdana er fonter hvor hvert tegn er sammensatt 

med lik tykkelse (vekt) i streken. Velg fonter som har tydelige tall og hvor 

tall og bokstaver ikke kan forveksles. Unngå fonter hvor tallene ikke står 

på linje.» 

Blindeforbundet anbefaler det samme for skrift på papir [19] og trekker frem 

Arial, Verdana og Tiresias som gode fonter for svaksynte og mennesker med 

lesevansker. Alle disse fontene er typer av Grotesk skrift – kanskje bedre kjent 

som sans serif, altså skrifttyper uten seriffer (tverrstreker). Slike fonter består 

således av færre detaljer enn andre font-typer, og egner seg derfor bedre. Også 

U.S. Department of Health and Human Services anbefaler fonter av typen sans 

serif. [20] 

Tiresias finnes ikke som et fontvalg i Windows som standard, og er derfor ikke 

valgt. Det er også mulig at standardfonter vil lettere gjenkjennes av 

testbrukerne/pasientene. Ulempen med Arial er at man lett kan forveksle enkelte 

store bokstaver med andre små, slik som eksempelvis stor I og liten l. I fontene 

Verdana og Tahoma er det noe større forskjell på disse tegnene. 

 

Figur 11 – Arial versus Verdana [21] 

  

Fontene Tahoma og Verdana er relativt like, men Verdana har noe større 

horisontalt mellomrom mellom tegnene og mellom ord. Enkelte ‘smale’ tegn kan 

muligens gjøre det vanskeligere å skille dem fra hverandre. 
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Figur 12 – Tahoma versus Verdana 

 

Blindeforbundet anbefaler på uleselig.no å velge fonter med middels tyngde og å 

unngå lys type med tynne strøk. [18] 

På bakgrunn av ovennevnte er den fete versjonen av fonten Verdana valgt, 

og å ha med fontvalg som en del av brukertestene ble forkastet. Fonten Verdana 

er også den eneste brukt i dette dokumentet. 

 

3.1.4  Innhold (ord) i teksten 

Da det ble vurdert hvilke ord som teksten skulle bestå av var én mulighet å 

bruke tulleord som ‘Lorem Ipsum …’ men dette ble forkastet for å unngå 

forvirring under brukertestene. Det viktigste ved valg av tekst var den totale 

lengden på teksten. Den måtte være begrenset for å få plass til hele teksten i 

bildet, spesielt av hensyn til AMD-pasientene som vanligvis er avhengig av stor 

tekststørrelse for å kunne lese. Valget falt på Virtuell virkelighet – et noe tilfeldig 

valg som passet i lengden og hvis betydning har relevans for prosjektet. 

 

3.1.5  Vurdering av fargevalgene 

For å lettere kunne sammenlikne de forskjellige testpersoners preferanser skulle 

det gis karakterer til fargevalgene. For at det ikke skulle bli for mye å forholde 

seg til på en gang skulle de først fjerne de seks dårligste fargevalgene. Det som 

skulle vurderes var tekstens lesbarhet og følelse av behagelig lesning. Etter disse 

seks valgene var fjernet skulle testpersonene gi terningkast til de gjenstående 

fire (1 til 6 hvor 6 er best). Grunnen til at det er brukt terningkast er fordi dette 
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er en vanlig måte å gi/få karakterer på og fordi for mange karaktermuligheter vil 

kunne gjøre det vanskeligere å sammenlikne dataene. En karakter 5 (hvor 6 er 

maks) ville kunne bli satt til et mer tilfeldig tall dersom 10 er toppkarakter (f.eks. 

7, 8 eller 9). Det skulle være mulig å gi samme terningkast til flere fargevalg om 

ønskelig, noe som vil kunne tyde på ingen eller svært liten forskjell i oppfattelse 

av disse fargevalgene. Det skulle også være mulig å endre terningkastene før 

man gikk til neste testfase. 

 

3.1.6  Plassering av og størrelse på teksten 

Testpersonene skulle til slutt flytte på teksten – som vises med det fargevalget 

som ble oppfattet best. Teksten skulle kunne flyttes og roteres fritt i rommet. 

Når man flytter teksten nærmere hodet vil teksten fremstå som større, og 

mindre når man flytter den bort, men det skulle også være mulig å forstørre og 

forminske teksten uten å måtte flytte den. Når brukeren er fornøyd med 

plasseringen og størrelsen skal plasseringen (x-, y- og z-koordinatene) og 

rotasjonen til teksten kunne lagres til fil. Dette må gjøres på en måte som gjør 

det mulig å beregne hvor teksten er plassert i forhold til VR-brillene. Man kan da 

i ettertid sammenlikne dataene og vise hvordan det ser ut grafisk. 

 

3.1.7  Lys og kontrast 

Det skulle være mulig å endre lys og kontrast under brukertestene. Formålet 

skulle også her være å finne ut av om det er noe som fungerer godt for de to 

pasientgruppene. Dette var det imidlertid vanskelig å planlegge på forhånd. Lys 

påvirker kontrast, og kontrast er også i stor grad betinget av 

fargekombinasjonene på de forskjellige fargevalgene. Én mulighet var å bruke 

filtereffekter, men å legge filtereffekter oppå fargevalgene ville gjøre det 

nærmest umulig å sammenlikne dataene i ettertid. Det ble derfor bestemt at det 

kun skulle være mulig å endre lysstyrke under testene, men det ble ikke satt 

noen føringer for hvordan dette skulle gjøres før implementering. Forskjellig type 

lys og plassering av lys(ene) måtte prøves ut i det virtuelle miljøet etter at det 

var implementert for å kunne finne ut av en hensiktsmessig måte legge dette til 

testmiljøet. 
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3.1.8  Forskyving, forstørring og forminskning av bilde/tekst 

 

For å teste ut om det kan være et konsept som fungerer skulle det filmes med et 

virtuelt kamera og bildet fra kameraet skulle projiseres på et område (objekt) 

som skulle kunne flyttes, roteres og forstørres/forminskes. Det ble ikke satt 

føringer til detaljene rundt dette, fordi arbeidet/utviklingen skulle baseres på 

samarbeid med og tilbakemeldinger fra pasientene. 

 

3.2 Gjennomføring av brukertestene 

Under kalibrering av HTC Vive ble det valgt standing-only fordi det uansett ikke 

ville være hensiktsmessig å vise rutenettet når man nærmet seg grensen for det 

kalibrerte området. Fordelen var også at man da kunne be testpersonen bevege 

seg til midten av sirkelen på gulvet, det stedet hvor designet av VR-miljøet var 

sentrert rundt. Siden testoperatør alltid passet på at brukeren ikke krasjet i noe, 

kunne han/hun trygt bevege seg i rommet selv om oppsettet var kalibrert for 

stående/sittende. 

Dette delkapittelet tar for seg hvordan brukertestene ble gjennomført, inkludert 

rekkefølge og grafisk presentasjon av de forskjellige testfasene. 

 

Testfase 1: Registrering av synsinformasjon og svar på de andre spørsmålene. 

Testfase 2: For å vise hvordan VR fungerer, ble en standardscene (VR Home i 

Steam) presentert for testpersonene. Her ble de vist hvordan man kan bevege 

seg rundt i det virtuelle miljøet og hvordan man plukker opp og kaster virtuelle 

gjenstander. Formålet med å vise interaksjon med gjenstander var å forberede 

brukerne på de andre testfasene og for at de skulle bli vant til å bruke den 

aktuelle knappen på kontrolleren. 
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Figur 13 – Kasting av lekefigur i Steam VR Home 

I aller første betatest (utført med en synsfrisk person) ble det også introdusert 

teleportering i dette VR-miljøet. Dette førte til forvirring i de andre testfasene 

fordi personen ofte trykket på feil knapp. Standardmetoden for teleportering 

bruker en av tommelknappene på kontrolleren, mens ved interaksjon med 

gjenstander/objekter brukes pekefinger-knappen. På grunn av dette ble 

teleportering kun vist etter brukertesten var gjennomført – for de som var 

interessert i å prøve/se andre VR-scener. 

Testfase 3: Her ble den første egenproduserte scenen (scene 1) startet opp i 

Unity hvor de 10 forskjellige fargevalgene ble presentert i en sirkel rundt 

testpersonen. 

 

Figur 14 – Oppstart av scene 1, sett fra avstand 
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I denne scenen skulle brukeren først bestemme lysstyrke. Dette ble gjort ved at 

testoperator trykket på tastene + og – for å endre lysstyrken. Det ble først vist 

veldig lite lys, og deretter veldig mye lys, og til slutt gradvis mindre lys til 

brukeren mente det var bra. 

Etter lyset var satt skulle brukeren fjerne de seks dårligste fargevalgene. Dette 

ble gjort ved at de plukket opp den aktuelle teksten som skulle fjernes med 

kontrolleren og holdt den mens testoperatør sørget for at den ble fjernet ved å 

trykke på Delete på tastaturet. Når teksten ble sluppet ble den slettet, og 

sirkelen med fargevalg ble oppdatert. En grafisk presentasjon av dette er vist i 

Figur 15. Når det kun var fire fargevalg igjen ble brukervalgene lagret til fil og 

scene 2 startet opp. 

 

Figur 15 – Scene 1, fjerning av fargevalg 

 

Testfase 4: I scene 2 ble først de fire gjenstående fargene lastet inn og deretter 

skulle brukeren sette terningkast på disse. Dette ble gjort på samme måte som 

ved å fjerne fargevalgene i scene 1, bortsett fra at testoperatør her trykket på 
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tastene 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 avhengig av hvilket terningkast brukeren valgte å 

tildele fargevalget. Når fargevalget ble sluppet ble det plassert tilbake der det 

stod og en roterende terning med det aktuelle terningkastet (på alle sidene) ble 

plassert ovenfor. 

 

Figur 16 – Scene 2, vurdering av fargevalgene med terningkast 

Terningkastene kunne når som helst endres, og testoperatør spurte alltid om 

brukeren var fornøyd med vurderingene sine før neste scene ble lastet inn. Når 

brukeren var klar ble fargevalgene med sine respektive terningkast lagret til fil 

og neste scene lastet inn. 

Testfase 5: I scene 3 ble det fargevalget som fikk høyest terningkast i scene 2 

lastet inn. Dersom det ville vært to eller flere aktuelle fargevalg (for eksempel to 

fargevalg med terningkast 6) ville ett av de to bli lastet inn (tilfeldig). I denne 

scenen var det beste fargevalget koblet fast til VR-kameraet (som child), men 

kunne plukkes opp og flyttes fritt i rommet. Størrelsen kunne økes og minskes av 

testoperatør. Når brukeren slapp objektet (teksten/fargevalget) ville det igjen stå 

fast selv om brukeren beveget på seg. Når det brukeren var fornøyd med 

plassering og størrelse ble lokal plassering, rotasjon og størrelse lagret til fil og 

neste scene lastet inn. 

 

Figur 17 – Scene 3, flytting og rotering av tekstobjektet 
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Testfase 6: I scene 4 ble et (virtuelt) kamera koblet til VR-kameraet. Det filmet 

dermed omtrent det samme som VR-kameraet og det som det filmet ble projisert 

på et objekt som var plassert foran testpersonen. Det kunne flyttes og roteres 

som i scene 3. I det virtuelle miljøet var det plassert deler av en artikkel hentet 

fra nrk.no [22]. Dette var for å teste ut om bilde og/eller tekst kunne lettere 

oppfattes ved å forskyve, forstørre eller forminske objektet som det ble projisert 

til. I denne scenen ble det ikke lagret noen data. 

 

Figur 18 – Scene 4, eksempel på forminskning av bildeprojeksjon 

 

3.3 Implementasjon 

Utgangspunktet for systemutviklingen gjort i Unity er ferdiglaget kode som fulgte 

med SteamVR for å vise eksempler og muligheter. Her finnes det for eksempel 

kode man kan bruke for å plukke opp og flytte på / kaste objekter. Tidligere 

erfaring har vist at det fort kan oppstå bugs dersom man programmerer dette 

selv, noe som den omfattende koden til SteamVR også kan tyde på. For at koden 

skulle kunne brukes i dette prosjektet måtte en del av den endres. Det første 
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som ble gjort var å skru av overføring av hastighet (velocity) fra kontrollerne når 

man slapp et objekt som var plukket opp, slik at det ikke gikk an å kaste noe. 

Også gravitasjonen ble skrudd av, slik at når man da slapp et objekt ville det stå 

helt stille i luften der hvor man slapp det. For å sørge for at ikke det gikk an å 

dytte noe, ble alle objekters rigidbody satt til isKinematic. Dette gjør at 

kollisjoner ikke fører til at objekter beveger seg, og man kan da for eksempel 

bevege kontrollerne ‘inn’ i eller ‘gjennom’ objektene. Kollisjoner vil fortsatt 

registreres, men fysikkmotoren vil ikke være aktiv på objektene. 

Videre i dette delkapittelet beskrives inndelingen av scenene og deler av 

implementasjonen i scenene. 

 

3.3.1  Inndeling i scener 

For å ha muligheten til å kunne gå tilbake i programmet uten å måtte starte helt 

på nytt ble programmet inndelt i scener. Scener fungerer helt uavhengig av 

hverandre og man kan da starte og stoppe dem etter eget ønske. Det ble likevel 

programmert taster som fungerte for å skifte scene uten å stoppe den scenen 

som var aktiv. F1 ble definert for å gå til scene 1, F2 for scene 2 osv. 

Sceneskiftene ble programmert i allerede eksisterende kode, men ble endret fra 

Update-funksjonen til LateUpdate-funksjonen. Dette ble gjort fordi at når man 

trykket på en av disse F-tastene for å bytte scene ble det også programmert (i 

andre script-filer kun aktive i den aktuelle scenen) at det skulle lagres 

informasjon fra scenen til en tekstfil. For å være sikker på at dette ble utført før 

scenen avsluttet ble det brukt Update i scriptet som sørget for lagring til fil og 

LateUpdate i scriptet som sørget for bytting av scene. 

Ved starten av alle scener unntatt scene 1, ble lysstyrken lastet inn fra fil og satt 

til det som ble valgt i scene 1. 

 

3.3.2  Scene 1 

Endring av lys er gjort ved at tastene + og – ble programmert til å endre 

lysstyrken (intensity) med 0.2. Typen lys er directional og plassert i midten av og 

noe over sirkelen med fargevalgene. Dette er for at alle fargevalgene skal motta 

like mye lys slik at det blir mest mulig sammenliknbart. 
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For å enkelt kunne endre radius etc. på sirkelen med fargevalg, ble ikke disse 

plassert ut i Unity. I stedet ble ett objekt lagret som prefab. Dette betyr at den 

er forhåndsdefinert, nesten som med klasser, men finnes ikke i scenen som 

objekt før den blir instansiert. Når scenen starter blir prefab-en instansiert i 

Awake-funksjonen (som bare kjøres én gang) så mange ganger som er definert 

(10 ganger her, siden det er 10 fargevalg). Dette gjøres i en for-løkke så man 

enkelt kan hente og legge til de forskjellige fargevalgene som materiale på 

objektene og det blir satt navn på dem (‘Farge’ + (i+1)) på samme måte som 

det blir hentet fargevalg. For hver iterasjon i løkka blir det først kjørt en funksjon 

‘Vector3 NyPosisjon(Vector3 center, float radius, int nummer, float startGrader)’ 

som returnerer posisjonen som objektet skal ha i sirkelen og så blir det beregnet 

rotasjonen objektet skal ha, slik at det «peker» mot sentrum av sirkelen. Til slutt 

blir objektet lagt til i en array som skal inneholde alle objektene med fargevalg. 

I Update-funksjonen blir det sjekket om antall aktive har endret seg siden sist 

gang funksjonen kjørte. Dette vil skje dersom man har trykket på delete-tasten 

på tastaturet mens brukeren har holdt fast i ett av fargevalgene. Hvis dette har 

skjedd så kjøres en funksjon ‘void FjernInaktive()’ som oppdaterer posisjonene 

og rotasjonene til alle fargevalg-objektene som fortsatt er aktive. Måten å finne 

ut av om brukeren holdt fast i et objekt mens det ble trykket på delete-tasten 

var ved å sjekke om objektet hadde en forelder (parent). Dersom den hadde det 

måtte det bety at kontrolleren var forelderen – altså at brukeren holdt fast i 

fargevalg-objektet. 

Når F2-tasten trykkes blir hele array-en som inneholder fargevalgene gått 

igjennom i en løkke hvor det kun sjekkes om objektene er aktive eller ikke. Hvis 

objektet er aktivt blir det lagt til ett ett-tall i en tekstfil og hvis det er inaktivt blir 

det lagt til en null. En fil med informasjon om fargevalg fra scene 1 kan da se slik 

ut: 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0. Også verdien av lysstyrken blir lagret til en egen tekstfil 

før scene 1 blir avsluttet og scene 2 blir kalt. 
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3.3.3  Scene 2 

I denne scenen skulle man gi terningkast til de fire fargene som ikke var valgt 

bort i scene 1. Det første som skjedde (etter at lyset var endret) var at hvert 

element i en array ‘private int[] terningkastListe’ ble satt til 0 ved å kjøre en for-

løkke. Deretter ble en array ‘private bool[] aktivEllerEi’ kjørt gjennom i en for-

løkke og satt til 0 og 1 avhengig av hva som ble registrert i fargevalg-filen lagret 

på slutten av scene 1. Deretter ble kun de objektene som skulle være aktive 

instansiert og plassert (og satt på riktig farge-texture) for så å legges til i en 

array bestående av fargevalg-objekter. For å være sikker på denne array-en 

bestod av riktig antall ble aktiv-arrayen kjørt i Awake-funksjonen og resten i 

Start-funksjonen (som alltid kjøres etter Awake-funksjonen). Da var det mulig å 

definere størrelsen på arrayen med objekter til å være lik antallet aktive lagret 

fra scene 1. Dette ble gjort for å kunne endre antallet man skulle velge bort i 

scene 1 uten å måtte endre koden. 

Resten av koden var ikke så forskjellig fra scene 1, bortsett fra at i stedet for å 

fjerne fargevalg-objektene ble terningkastene instansiert. De ble satt til å rotere 

rundt to akser og til å være koblet fast til sitt respektive fargevalg-objekt (som 

ble parent). De ble også tildelt navn likt navnet til fargevalg-objektet + ‘terning’ 

+ terningnummer (1–6). På denne måten kunne man iterere gjennom alle 

terning-objektene før scenen ble avsluttet og skrive navnene til fil for å sikre at 

man registrerte hvilke fargevalg som ble tildelt hvilke terningkast. Det objektet 

som hadde høyest terningkast ble lagret til en egen fil. 
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4 Diskusjon 

I dette kapittelet vil resultatene fra brukertestene bli presentert og drøftet. 

Deretter vurderes det hva som kunne vært gjort annerledes og til slutt en 

vurdering av læringsutbyttet. 

 

4.1 Resultater fra brukertestene 

De mest interessante tallene fra brukertestene er vurderingene av de ti 

fargevalgene. Disse vil bli presentert i forskjellige grafer her, men alle tallene er 

presentert i Vedlegg D – Alle tallene fra brukertestene. 

 

4.1.1  Fargevalgene 

 

 

Figur 19 – Antall av fargevalgene som ikke ble valgt bort i scene 1 

Det interessante her er at det var kun gul tekst på sort bakgrunn som aldri ble 

valgt bort, og kun sort tekst på rød bakgrunn som alltid ble valgt bort. Hvit tekst 

på sort bakgrunn var det nest mest populære fargevalget, og ingen av 

testpersonene med RP valgte bort denne. For personene med MD (og hos de 

synsfriske) var fordelingen mest jevn. 
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Figur 20 – Prosent av mulige poeng til hvert fargevalg for hver gruppe 

Hos RP-pasientene var det fargevalg 1 (hvit tekst på sort bakgrunn) og fargevalg 

4 (gul tekst på sort bakgrunn) som fikk veldig høye poengsummer, men også 

fargevalg 5 (grønn tekst på sort bakgrunn) ble godt likt. Også her er det mer 

jevnt fordelt mellom AMD-pasientene, med fargevalg 2 (sort tekst på hvit 

bakgrunn) som det beste. 

 

 

Figur 21 – Antall med terningkast over eller lik 4 for hvert fargevalg 

Når det gjelder fargevalgene som har fått gode karakterer (terningkast fire eller 

bedre) er det også her en mer jevn fordeling hos AMD-pasientene, med fargevalg 

2 (sort på hvitt) og 6 (sort på grønt) på topp. 
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Figur 22 – Antall som har vurdert fargevalgene som best 

Også toppvalgene viser noe av det samme. 

 

 

Figur 23 – Oppsummerte poeng for alle fargevalgene (også inkludert synsfriske) 

De tre fargevalgene som var best likt av RP-pasientene fikk også flest poeng når 

man summerer opp poengene fra alle de 3 testgruppene (RP, AMD og 

synsfriske). 

 

Oppsummering: 

Siden det bare er 3 personer fra hver pasientgruppe som er testet (9 

testpersoner totalt, inkludert synsfriske) er det farlig å konkludere på dette 

tallgrunnlaget, men noen antakelser kan gjøres. For RP-gruppen virker det som 

om sort bakgrunn er mye bedre enn farget/lys bakgrunn. For AMD-gruppen kan 

tallene tyde på det motsatte, med hvitt på sort som unntaket. 
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Noe som trolig er viktigere enn tallene er tilbakemeldinger som ble gitt under 

testing. For begge pasientgruppene var det mulig å lese tekst, men veldig 

tungvint og slitsomt – spesielt for de pasientene som hadde hatt sykdommen 

over lengre tid. For de pasientene hvor sykdommen ikke hadde utviklet seg 

vesentlig var lesing mulig, og for disse kan det være en fordel å lese tekst med 

fargevalg som passer den enkelte. 

 

4.1.2  Plassering, størrelse og rotasjon 

En del av disse dataene er trolig tilfeldige, bortsett fra størrelse. For ordens skyld 

presenteres det her skjermdumper av hver persons fargevalg og dets plassering, 

størrelse og rotasjon. Disse skjermdumpene er ikke 100 % sammenliknbare 

blant annet på grunn av forskjellig plassering i forhold til lyset i scenen. 

Figur 24 – Person 1 (synsfrisk) 

 

Figur 25 – Person 2 (AMD) 

 

Figur 26 – Person 3 (AMD) 

 

Figur 27 – Person 4 (AMD) 
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Figur 28 – Person 5 (RP) 

 

Figur 29 – Person 6 (RP) 

 

Figur 30 – Person 7 (synsfrisk) 

 

Figur 31 – Person 8 (RP) 

Figur 32 – Person 9 (synsfrisk) 

 

 

4.1.3  Forflytting, forstørring og forminskning av bilde/tekst 

Tilbakemeldinger og observasjoner under uttesting tyder på at forminskning av 

bilde kan fungere for personer med RP og «tunnelsyn». Det var ikke mulig å lese 

tekst, men det var mulig å få et mye bedre overblikk over bildet i artikkelen som 

ble vist, og disse personene kunne mye raskere og med mindre anstrengelse se 

hva som bildet bestod av. Det kan tenkes at dette kan være hensiktsmessig i en 

AR-brille som kan filme virkeligheten og projisere bildet til en liten del av 

brilleglasset. Dette vil kunne være nyttig for at RP-pasienter skal lettere kunne 

orientere seg ved at de kan se mye på en gang. Alternativt til AR-briller kan 

dette kanskje også gjøres på en mobiltelefon med godt kamera, men det vil 
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antakelig fungere bedre på en brille fordi i motsetning til en mobiltelefon står den 

stille relativt til øyet. Det anbefales å gjøre ytterligere tester enten med AR-

briller eller videre testing med VR-briller først. 

 

4.2 Læringsutbytte og hva som kan gjøres annerledes 

Den viktigste lærdommen fra dette prosjektet er nødvendigheten av tett 

samarbeid med brukerne. Dersom dette prosjektet skulle gjentas, (eller 

fortsettes) ville jeg vært mer aktiv i forhold til å finne testpersoner som tidlig 

kunne blitt involvert. Mange gode idéer kan det være bortkastet å jobbe for 

lenge med, og den andre veien – ting man ikke har troen på kan vise seg å være 

veldig aktuelt. 

En annen viktig lærdom er at det er fordeler med å jobbe på egenhånd, men helt 

klart også ulemper. Å være en del av et team er noe jeg savner, og det ville jeg 

prøvd å få til hvis jeg skulle gjentatt dette prosjektet. 

Jeg har lært mye om hvor grundige vurderinger som må til for å løse 

tilsynelatende enkle oppgaver når det gjelder fagområder man ikke har 

forkunnskaper, men det har vært spennende å lære om de to pasientgruppene. 
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5 Konklusjon 

Forminskning av bilde kan fungere for personer som har «tunnelsyn» (RP-

pasienter). Det var ikke mulig å lese tekst, men det var mulig å få et mye bedre 

overblikk over bildet. 

Gul eller hvit tekst på sort bakgrunn virker som de beste fargevalgene for RP-

pasienter. For AMD-pasientene var kontrast det som virket mest viktig. 

 

5.1 Fremtidig arbeid 

Det virker hensiktsmessig å fortsette og teste ut forminskning av bilde for RP-

pasienter. Når det gjelder utseende på tekst kan dette også være aktuelt, men 

da bør det rettes mot pasienter som ikke har hatt sykdommene lenge. 

VR kan være hensiktsmessig for RP-pasienter å bruke i stedet for vanlig PC-

skjerm, for da kan man lett fjerne lys slik at man ikke blir blendet like lett. 
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