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Útdráttur 

Nefna er smáforrit (app) fyrir snjallsíma og spjaldtölvur sem gerir það auðvelt og 

skemmtilegt að fletta í gegnum íslensk mannanöfn eftir ýmsum leiðum, sjá hvað þau þýða, 

velja þau sem koma til greina, forgangsraða og finna hið eina rétta. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Nefna is an app for smartphones and tablets that makes it fun and accessible to view 

Icelandic baby names in various ways, see what their meaning is, choose the favorite 

candidates, arrange them in order of preference and thus find the best fit. 
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Formáli  

Þegar við Edda Lára áttum von á barni í byrjun árs 2012 og fórum að spá í nöfn kviknaði 

sú hugmynd að útbúa einhverskonar forrit fyrir íslensk mannanöfn og þar sem ég hef 

undanfarin misseri haft hugann við gerð smáforrita, svokölluð öpp, þá lá beint við að 

útfæra eitt slíkt sem auðveldar skoðun nafna og val fyrir krílið.  Varla er það nýlunda að 

forritunarnörd eins og ég láti sér detta í hug að útbúa forrit sem hjálpar til við val á nafni á 

nýjan fjölskyldumeðlim.  Bjarni Þór Jónsson vinur minn útfærði vefforrit í þessum tilgangi 

fyrir nokkrum árum þegar hann var í sömu stöðu og þó það hafi aldrei ratað á 

veraldarvefinn hefur það gengið manna í millum.  Sumarið 2012 kom fram á 

veraldarvefinn nafn.is sem þjónar sama tilgangi.  Smáforrit fyrir snjallsíma og spjaldtölvur 

með íslenskum mannanöfnum var þó ekki til og einhver þurfti að útfæra eitt slíkt – svo ég 

tók það að mér ásamt Eddu Láru. 

 

 

Björn Þór Jónsson 
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1 Nefnan 

Árlega fæðast um fjögur þúsund börn á Íslandi og öll eiga þau það sameiginlegt að eiga 

foreldra í leit að nafni.  Í mörgum tilfelum er nafnið augljóst val af því sem forfeðurnir 

báru en í öðrum tilfellum vilja foreldrar skoða alla möguleika og flestir ættu að hafa gaman 

að því að sjá hvað er í boði og hvaða þýðingu nöfnin hafa. 

Nefna er smáforrit, app, ætlað fyrir snjallsíma og spjaldtölvur sem eru útbreiddur og ört 

vaxandi miðill.  Í Nefnunni er auðvelt og skemmtilegt að fletta í gegnum íslensk 

mannanöfn eftir ýmsum leiðum, sjá hvað þau þýða, velja þau sem koma til greina, 

forgangsraða og finna þannig hið eina rétta. 

1.1 Af hverju 

Þegar eru til bækur og veflausnir með listum yfir íslensk mannanöfn.  Mannanafnanefnd 

birtir á vef sínum öll samþykkt íslensk mannanöfn.  Bókin Nöfn Íslendinga er til á prenti 

og á vef Snara.is í áskrift.  Á vef Hagstofunnar er hægt að sjá ágrip af tölfræði íslenskra 

mannanafna og fletta upp á fjöldatölum fyrir einstök nöfn.  Nýlega kom fram vefurinn 

nafn.is þar sem er hægt að fletta í gegnum öll nöfn hvert af öðru, velja hvort þau koma til 

greina og bera svo saman í lokin þá lista sem þannig verða til. 

Nefnan er handhægur miðill (bókstaflega) sem sameinar allar þessar upplýsingar á einum 

stað og gerir flettingu í gegnum þær lipra og sveigjanlega.  Í auknum mæli leitar fólk í 

smáforrit, svokölluð öpp, til að sinna skýrt afmörkuðum verkefnum eða áhugamálum.  App 

sem auðveldar verkefnið eða áhugamálið sem felst í mannanafnaleit ætti að höfða til 

margra og það kemur reyndar skýrt fram í könnun sem var lögð fyrir í tengslum við 

verkefnið og er fjallað um hér að neðan.  Fólk er líklegra til að hafa áhuga á að fletta í 

gegnum nöfn við þægilegt tækifæri með snjallsíma eða spjaldtölvu við hönd frekar en í 

vinnustellingum við borð- eða fartölvu. 

Svokölluð spjaldtölvuvæðing er á mikilli ferð og nýleg könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 

gefur til kynna að um 40% fólks á aldrinum 18-49 ára hafi aðgang að spjaldtölvu
1
 og úr 

kerfum Símans fengust með leyfi þær upplýsingar að hlutfall snjallsíma sé 30%
2
.  Hér er 

tækifæri til að gera þær dreifðu upplýsingar, sem þegar liggja fyrir, aðgengilegar á 

þægilegan og skemmtilegan máta með þeim tækjum sem breiðast hvað hraðast út.  Þá má 

ætla að notendur sækist frekar í að nálgast upplýsingar um mannanöfn með handhægri 

spjaldtölvu heldur en að fletta þungri bók eða notast við stirðar veflausnir.   

                                                 

1
 „Spjaldtölvuvæðingin á fullu stími“, Fréttablaðið 19. janúar 2013, 20 - 

http://vefblod.visir.is/index.php?s=6724&p=145490  
2
 „Snjallsímar í kerfum Símans“, glærukynning fyrir árið 2012, hlutfall snjallsíma 30% 

samkvæmt skilgreiningu Símans á hvað er snjallsími.  Tengiliður:  Dagný Ásgeirsdóttir. 
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Markmið Nefnunnar er einnig að gera betur í að safna upplýsingum um hvað hvert nafn 

þýðir.  Þær upplýsingar eru að einhverju leyti þegar til í bókum
3
 og á vefsíðum 

áhugamanna
4
 en við mörg nöfn vantar upp á og látið duga að vísa í fjöldatölur og 

sagnfræði.  Með Nefnunni er stefnt á að koma á framfæri stuttri og hnitmiðaðri skýringu á 

merkingu við nánast hvert nafn út frá heimildum og leita þar víða fanga. 

1.2 Fyrir hverja 

Til að fá nokkra hugmynd um hvort áhugi sé fyrir því að nota smáforrit til að fræðast um 

íslensk mannanöfn var útbúin stutt könnun
5
 og hún lögð fyrir á tveimur stöðum þar sem 

fulltrúar markhópsins, verðandi foreldrar, eru líklegir til að svara; annarsvegar var sagt frá 

könnuninni í einum af svokölluðum bumbuhópum á Facebook, lokuðum hóp kvenna sem 

eiga það sameiginlegt að eignast barn í tilteknum mánuði, hér desember 2012, og hins 

vegar var bent á könnunina á umræðusvæði fyrir meðgöngu á bland.is . 

Í bumbuhópnum eru um 120 meðlimir og af þeim svöruðu tæplega 50 þar sem allir nema 

tveir lýstu yfir áhuga á að nota svona app.  Síðar var sagt frá könnuninni á bland.is og 

samtals bárust 128 svör og í heildina lýstu allir yfir áhuga utan fjórir.  Þó gera megi ráð 

fyrir að þeir sem höfðu fyrir því að svara könnuninni séu líklegri til að hafa áhuga á appinu 

en þeir sem létu það ógert, þá gefa svörin mikinn áhuga til kynna.  

1.3 Hvernig 

Með smáforritinu er hægt að fletta í gegnum nöfnin í listum sem birta þau í stafrófsröð, 

vinsældaröð og í flokkum eftir merkingu og uppruna.  Meðan flett er í gegnum listana er 

hægt að raða saman eigin- og millinöfnum, sem hjálpar til við að sjá hvernig nöfnin passa 

saman – kannski sérstaklega gagnlegur eiginleiki hér á Íslandi þar sem tvínefni eru algeng.  

Þá er hægt að velja úr nöfn og merkja þau sem uppáhalds, hvort sem er stök nöfn eða 

samsett, og þá bætast þau á sérstakan lista ætlaðan þeim. 

Þegar smellt er á nafn birtist skjár með upplýsingum um merkingu þess, uppruna og fjölda 

þeirra sem bera það sem fyrsta og annað nafn.  Þar er einnig hægt að merkja nafnið sem 

uppáhalds.  Lista yfir þau sem hafa verið valin úr er hægt að endurraða að vild og þannig 

mjaka honum í átt að niðurstöðu. 

Eftirfarandi skjámyndir sýna helstu þætti smáforritsins. 

                                                 

3
 Helstu bækur eru „Íslenzk mannanöfn“ eftir Hermann Pálsson frá 1960 og „Nöfn 

Íslendinga“ eftir Guðrúnu Kvaran frá 2011. 
4
 Nöfn og merking þeirra, vefsíða þar sem er spurt svarað:  http://mannanofn.barnaland.is/  

5
 Könnun: „App fyrir íslensk mannanöfn“, nemur.net - http://goo.gl/eEzV0 
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Mynd 1   Skjámyndir af núverandi stöðu Nefnunnar í iPhone útfærslu.
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2 Tæknin 

Hér á eftir verður farið yfir tæknilega útfærslu Nefnunnar, umhverfi og ákvörðunum lýst. 

2.1 Val á umhverfi 

Smáforrit fyrir snjallsíma og spjaldtölvur er hægt að útfæra fyrir hvert stýrikerfi sérstaklega 

– native app – eða útfæra þau einu sinni í umhverfi sem keyrir á öllum stýrikerfum – cross 

platform eða hybrid app.  Augljós kostur felst í því að útfæra smáforritið einu sinni og ná 

til allra stýrikerfa en þá nýtast hraði og eiginleikar hvers stýrikerfis oft ekki til fulls, sem 

skiptir mismiklu máli eftir eðli smáforritsins.   

Sum smáforrit krefjast ekki alls þess sem hvert stýrikerfi býður upp á eða nokkurs af 

sérstökum eiginleikum þess og Nefnan gæti verið í þeim flokki.  Þó var farin sú leið að 

útfæra hana sérstaklega fyrir eitt stýrikerfi, native, til að byrja með og nýta þannig hraða og 

mýkt þess til fulls og sérstaka eiginleika þess að einhverju leyti. 

Til að fá hugmynd um hvaða snjallsíma- og spjaldtölvustýrikerfi væri vert að leggja 

áherslu á var í ofangreindri könnun spurt um hvaða tæki væri aðgangur að og hvert væri 

óskatæki fyrir appið sem um ræðir.  Eins og sést á myndum 2 og 3 hafa flestir aðgang að 

tækjum með iOS stýrikerfinu og flestir myndu líka vilja nota þau tæki, svo það virtist 

skynsamlegt að leggja fyrst áherslu á að útfæra appið fyrir það umhverfi.   

Jafnframt sýna svörin að það er vert að stefna á útfærslu fyrir Android tæki og jafnvel 

Windows 8 spjald- og borðtölvur en þá gæti verið skynsamlegt að byggja á umhverfi sem 

keyrir á mörgum stýrikerfum – til dæmis JavaScript / HTML5 / CSS – og það væri 

forvitnilegt að bera saman þær ólíku leiðir að sama appi – native og cross platform. 

Mynd 2   Stýrikerfi sem svarendur könnunar segjast hafa aðgang að.  Svör við 

fjölvalsspurningunni:  ,,Fyrir hvaða tæki myndirðu vilja appið?  Veldu öll tæki sem koma 

til greina.” 
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Mynd 3   Það umhverfi sem svarendur myndu helst vilja nota fyrir app með íslenskum 

mannanaöfnum.  Svör við spurningunni:  ,,Með hvaða tæki myndirðu helst vilja nota 

appið?  Veldu öll tæki sem koma til greina.” 

2.2 Gögn 

Nefnan er fyrst og fremst app til að gera upplýsingar aðgengilegar og vinnan hefur ekki síst 

falist í öflun þeirra og vistun á heppilegu sniði. 

2.2.1 Öflun 

Grunnupplýsingar sem Nefnan byggir á eru aðgengilegar á opinberum vefjum.  Þar er helst 

Mannanafnaskrá með öllum nöfnum sem Mannanafnanefnd hefur samþykkt.  Á vef 

Hagstofu Íslands er hægt að fletta upp hve margir eru skráðir með einstök nöfn í Þjóðskrá.  

Fyrirspurn var send á þessar stofnanir um hvort væri hægt að fá þessar upplýsingar á 

einhverskonar stafrænu töfluformi, sem gagnagrunnur Nefnunnar gæti byggt á, en í svörum 

var vísað á vefsíðurnar þar sem er hægt að nálgast upplýsingarnar. 

Til að lágmarka handavinnu við öflun þessara upplýsinga voru útfærðar skriftur í 

JavaScript, byggðar á Node.js umhverfinu, sem sækja upplýsingar um mannanöfn í þessi 

opinberu vefviðmót og vista í töflugagnagrunn sem nýtist Nefnunni; oft er þessi háttsemi 

kölluð vefskröpun (e. Web scraping) en hér var þess gætt að valda ekki óeðlilegu álagi með 

því að hafa rúmt hlé á milli vefbeiðna í skriftunum. 

Samhliða forritun hefur mikil handavinna farið í að bæta við merkingu nafna og flokka þau 

í gagnagrunninum og þar verið stuðst við bækur, öpp og vefsíður.  Einnig hefur verið bætt 

við vélvirkt lýsigögnum um fjölda atkvæða og íslenskra stafa í nöfnum, þó þær upplýsingar 

séu enn ekki aðgengilegar í viðmóti Nefnunnar. 

2.2.2 Vistun 

Tvær leiðir eru færar þegar kemur að því að vista og gera aðgengilegar þær upplýsingar 

sem Nefnan byggir á.   
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 Ein er að nálgast gögnin í einhverskonar vefþjónustu, t.d. REST þjónustu sem 

skilar JSON sniði.  Kostur við þá leið er að þá sækir appið alltaf nýjustu 

upplýsingar yfir netið og aðeins þarf að uppfæra þær á einum stað.  Ókostir eru að 

þá þarf alltaf að vera í netsambandi til að appið virki og það dregur úr hraða að 

senda fyrirspurnir og svör yfir mögulega hægvirkt farsímanet.   

 

 Önnur leið er að láta gagnagrunninn í heild sinni fylgja appinu.  Þá fæst mesti 

mögulegi hraði sem tækið býður í uppflettingu gagna en notandinn þarf að bera sig 

eftir uppfærslum til að fá nýjustu gögn. 

Seinni kosturinn var valinn fyrir iOS útfærslu Nefnunnar til að ná sem mestum hraða.  

Uppfærslur eru auðveldar fyrir notandann í gegnum app-búðina (App Store) svo það telst 

varla ókostur við þessa leið. 

Upphafsstilling 

Þegar ákvörðun var tekin um að láta gagnagrunninn fylgja appinu blöstu við tvær leiðir til 

að upphafsstilla gagnagrunninn þegar appið er keyrt í fyrsta sinn.  Þar sem gagnaumsýsla í 

iOS keyrir í svokölluðum vernduðum sandkassa þarf með einhverjum hætti að koma 

gögnum í þann kassa.   

 Ein leið er að opna / búa til gagnagrunn innan sandkassans á keyrslutíma og lesa 

inn í hann gögn úr skjali utan kassans sem fylgir appinu.  Galli við þessa leið er að 

við upphafsstillingu eða uppfærslu getur þessi vinnsla tekið nokkurn tíma þar sem 

hringað er yfir allar færslur og insetning fyrir hverja þeirra framkvæmd í 

gagnagrunninum. 

 

 Önnur leið er að forvinna þær aðgerðir sem felast í leiðinni hér á undan til að 

byggja fullbúna gagnagrunnsskrá sem fylgir appinu.  Við fyrstu keyrslu eða 

uppfærslu er skráin einfaldlega afrituð inn í sandkassann þar sem hún nýtist í 

gagnagrunnsaðgerðir.  Flutningur bitastraums í afritun einnar skrár er mun fljótlegri 

en lestur og gagnagrunnsinnsetningar fyrir þúsundir færslna. 

Seinni leiðin er nokkuð augljóslega betri kostur en það reyndist snúið að útbúa 

gagnagrunnsskrá fyrirfram sem hentaði til notkunar með Core Data gagnaumsýslukerfinu 

sem fylgir iOS (e. Object-relational mapping, ORM).  Því var fyrri leiðin farin á fyrstu 

stigum útfærslu og tómur gagnagrunnur búinn til við fyrstu keyrslu, út frá skilgreindu 

gagnaskema, sem var svo lesið inn í úr JSON skjali sem fylgdi appinu utan sandkassans. 

Þessi gagnainnlestur hjá hverjum notanda við fyrstu keyrslu eða uppfærslu reyndist keyra 

þolanlega hratt í gegnum þær tæpu fjögur þúsund færslur sem gagnagrunnurinn 

samanstendur af.  En með því að kanna málið betur og læra meira á umhverfið var fundin 

leið til að forvinna gagnagrunnsskrána og láta hana fylgja með appinu (Core Data binary) í 

stað textaskrár sem þurfti að vinna úr hjá hverjum og einum notanda.   

Í forvinnunni felst að útbúa sérstakan forritshluta (e. target) sem nýtir sér sama 

gagnaskema og framkvæmir innlesturinn úr textaskrá til að fylla gagnagrunninn.  Þessi 

forritshluti er keyrður í sýndartæki (e. emulator) og gagnagrunnsskráin verður þar til inni í 

sandkassa appsins.  Með því að finna staðsetningu sandkassans og gagnagrunnsins á diski 
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er hægt að afrita hann yfir í vöndul smáforritsins (e. app bundle), þaðan sem hann er svo 

afritaður í sandkassann hjá hverjum og einum notanda við fyrstu keyrslu eða uppfærslu. 

Þessi leið til að upphafsstilla grunninn og gera hann aðgengilegan virðist nokkuð klunnaleg 

og vekur tilfinningu um að verið sé að framkvæma hluti sem ekki sé ætlast til að séu gerðir 

en eftir ítarlega yfirlegu virðist þetta eina leiðin til að láta grunn fullan af gögnum fylgja 

iOS appi og þessi leið er farin í núverandi útfærslu til að ná sem mestum hraða og spara 

óþarfa gagnavinnslu á handtækjum notenda. 

Uppfærsla 

Töflum og gagnagrunnsskrám fyrir nöfn og lýsigögn þeirra annars vegar og fyrir val 

notenda á uppáhalds nöfnum hins vegar er haldið aðskildum til að auðvelda uppfærslu.  

Þegar ný nöfn bætast við Mannanafnaskrá er hægt að fylgja ofangreindum skrefum til að 

upphafsstilla nýjan grunn og skipta út gagnagrunnsskrám hjá hverjum og einum notanda, 

án þess að snerta þeirra eigin færslur um uppáhalds nöfn, sem eru vistaðar í sínum eigin 

gagnagrunni. 

Enn eru óleyst mál þegar kemur að uppfærslu gagnaskemans, til dæmis ef þarf að bæta við 

nýjum dálkum í töflur.  Þó töflurnar séu hvor í sínum grunninum þá byggja þær á sama 

skemanu og ef það er uppfært og nýr nafnagrunnur útbúinn og lesinn inn, þá þarf líka að 

uppfæra gagnagrunninn með uppáhalds nöfnum notenda með nýju skema.  Hvernig það 

gengur fyrir sig hefur ekki verið kannað til hlýtar en einhverjar  leiðbeiningar liggja fyrir 

hjá Apple um gagnaaðlögum (e. data migration) og þau mál verða könnuð og tækluð þegar 

og ef þarf. 

Staðfæring 

Þó iOS styðji ólíkar málkröfur (e. locale) þá voru nokkur vandræði með röðun íslenskra 

stafa.  Þegar upphafsstilltur gagnagrunnur er opnaður og lesinn í fyrstu keyrslu eru 

séríslenskir stafir sumir hverjir ekki í réttri röð en þegar sami grunnur er opnaður við aðra 

keyrslu er röðunin rétt.  Þrátt fyrir ítarlega leit var ekki komist til botns í hvað veldur og 

því farið út í þá hrákasmíði að hringa í yfir allar færslur í upphafsstillingarferlinu og vista 

vaxandi hlaupatölu í sérstakan dálk; þegar þessi aðgerð er framkvæmd við aðra opnum 

grunnsins fæst rétt talnaröð í þessum sérstaka dálki og ávallt rétt röð hjá notanda þegar 

appið styðst við dálkinn, líka í fyrstu keyrslu. 

2.3 Kostir og gallar við eiginleika kjörstýrikerfis 

Hverjir eru svo kostirnir við að útfæra fyrir eitt stýrikerfi sérstaklega, hér iOS, frekar en að 

byggja á umhverfi sem keyrir á mörgum stýrikerfum?  Helstir eru þeir hraði í keyrslu og 

viðbragði notendaviðmóts og það má nefna tvo eiginleika sem nýtast sérstaklega í 

núverandi útfærslu Nefnunnar. 

Yfir miðjum nafnalistum er einskonar skanni sem virkar þannig að nöfn undir honum 

birtast á nafnspjaldi efst á skjánum – sjá græna línu á skjámyndum í Mynd 1.  Helsti 

tilgangurinn með þessum skanna og tengingu hans við nafnspjaldið er að auðvelda 

samsetningu tvínefna; til dæmis er hægt að hafa listann stilltan á eiginnöfn (hnappurinn 

Fyrsta) og þegar eitt álitlegt er komið undir skannann er hægt að festa það á nafnspjaldinu 

og stilla listann á millinöfn (hnappurinn Annað) og halda áfram að renna nöfnum undir 
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skannan og sjá þannig millinöfn birtast við hliðina á eiginnafninu í rauntíma á 

nafnspjaldinu. 

Til að útfæra eiginleika skannans þarf upplýsingar um hvaða nafn í listanum er staðsett 

undir honum á hverjum tíma og í iOS reyndist það auðvelt þar sem er hægt að spyrja 

innbyggðu töflusýnina að því hvaða raðir eru sjáanlegar hverju sinni og miðjuröðin í því 

mengi inniheldur það nafn sem hentar að vísa í.  Það væri aðeins snúnara að ná fram 

þessari virkni ef nafnalistinn væri til dæmis útfærður með JavaScript og HTML; þar er ekki 

hægt að fá fram mengi allra sýnilegra hluta með einni spurningu (eftir því sem höfundur 

kemst næst) en það er hægt að spyrja hvern og einn hlut að því hvort hann sé sýnilegur og 

hvar hann er staðsettur og því mætti sjá fyrir sér að útfæra einhverskonar helmingunarleit 

sem myndi sigta út þá hluti í nafnalista sem væri sýnilegir hverju sinni, gerlegt en nokkuð 

meiri vinna en eitt kall í forritunarviðmót taflna í iOS. 

Annar gagnlegur eiginleiki í iOS er yfirlit þeirra hluta sem listarnir skiptast í með 

handhægum vísum á hvern þeirra – sjá lóðréttar bókstafa- og talnarunur til hægri í 

nafnalistum á skjámyndum í Mynd 1.  Þessi eiginleiki fylgir töflum í iOS og þó nokkrar 

aðlaganir hafi þurft fyrir Nefnuna fæst þarna með lítilli fyrirhöfn mjög fljótleg leið fyrir 

notandann að stökkva á tiltekna staði í þessum löngu nafnalistum, til dæmis á nöfn sem 

byrja á tilteknum bókstaf. 

Enn sem komið er nýtir Nefna sér ekki aðra eiginleika sem iOS stýrikerfið hefur umfram 

önnur og því hefði vel mátt útfæra appið með lausn sem keyrir á mörgum stýrikerfum 

(JavaScript/HTML) og fórna þar með mögulega einhverjum hraða og nokkrum 

eiginleikum og fá í staðinn smáforrit sem keyrir á mörgum stýrikerfum með aðeins lakari 

notendaupplifun.   Sú leið sem var farin hér að sinni skilar vonandi sem bestri 

notendaupplifun fyrir sem flesta í markhópi Nefnunnar. 
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3 Markaðssetningin 

Þann 28. maí 2013 var Nefnan komin í App Store og að morgni þess dags sögðu Björn Þór 

og Edda Lára frá því á Facebook, þar á sérstakri síðu appsins
6
 og á sínum eigin prófílum, 

sem skilaði sér í að 94 sóttu appið þann sólarhringinn.  Að kvöldi sama dags átti Edda Lára 

samskipti við blaðamann dægurmálavefjarins Bleikt.is, Hlín Einars, sem hafði áhuga á að 

segja frá appinu sem og hún gerði í hádeginu þann 29. maí
7
.  Það hafði gríðarleg áhrif á 

aðsóknina og þann dag voru 766 eintök af smáforritinu sótt í App Store.  Daginn þar á 

eftir, 30. maí voru 452 eintök sótt og virkir notendur voru 1.246.  Stutt 

kynningarmyndband fyrir Nefnuna
8
 hefur verið spilað 1.429 sinnum þegar þetta er skrifað, 

31. maí 2013, og appið vermir fyrsta sætið á vinsældalista ókeypis smáforrita í íslenska 

hluta App Store. 

 

Mynd 4   Skjámynd af grafí í Google Analytics sem sýnir virkni notenda Nefnunnar. 

     

Mynd 5   Nefnan í fyrsta sæti App Store. 

                                                 

6
 Facebook síða Nefnu:  https://www.facebook.com/nefnan  

7
 Frétt um Nefnu á Bleikt.is:  http://bleikt.pressan.is/lesa/hvad-a-krilid-ad-heita-edda-og-

bjorn-bjuggu-til-storsnidugt-app/  
8
 Kynningarmyndband Nefnunnar:  http://youtu.be/ITwg68usRmM  
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Mynd 6   Rauntímavirkni notenda Nefnunnar eftir að fjallað var um appið á Bleikt.is  
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4 Framtíðin 

Í núverandi útfærslu býður Nefnan upp á þá eiginleika sem taldir voru nauðsynlegir þegar 

verkefnið var skilgreint og verkefnum forgangsraðað
9
.  Ýmsum öðrum eiginleikum kemur 

til greina að bæta við smáforritið en hér er lögð áhersla á að koma smáforritinu sem fyrst í 

hendur notenda og að framhaldið ráðist af viðtökum og óskum þeirra – nokkuð í anda Lean 

software development
10

 og Minimum viable product
11

. 

Leit og síun gætu verið gagnlegir eiginleikar í Nefnunni; að geta leitað að ákveðnum 

nöfnum eða takmarka nöfn í listum við fjölda atkvæða og fleiri skilyrði.  Skemmtilegur 

eiginleiki þó kannski síður gagnlegur gæti verið einskonar lukkuhjól sem væri hægt að 

snúa og fá fram nöfn af handahófi.  Með tengingu við Íslendingabók væri hægt að birta 

lista yfir vinsælustu nöfnin í ætt viðkomandi. 

Viðmót Nefnunnar einblínir núna á iPhone og iPod skjástærðirnar og þó það sé hægt að 

keyra það á iPad í uppblásinni mynd þá er eftirsóknarvert að nýta skjástærð 

spjaldtölvunnar sérstaklega og mætti sjá fyrir sér viðmót eins og Mynd 4 sýnir: 

 

Mynd 7   Skissur af mögulegu viðmóti í iPad. 

                                                 

9
 Haldið er utan um verkefni og forgangsröðun í verkumsýslukerfinu Trello:  

https://trello.com/board/nefna-development/505b94ae5ec4d4e45849eda9  
10

 Think big, act small, fail fast; learn rapidly - 

http://ringulr.bthj.is/post/42934183119/think-big-act-small-fail-fast-learn-rapidly 
11

 A Minimum Viable Product has just those features that allow the product to be deployed, 

and no more - http://ringulr.bthj.is/post/51914635045/a-minimum-viable-product-has-just-

those-features 
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5 Niðurstöður 

Árlega þurfa þúsundir íslendinga að velja nafn á barnið sitt.  Tölvunotkun þróast þessi 

misserin hratt í átt að spjaldtölvum og snjallsímum og sérstaklega meðal fólks á 

barneignaaldri.  Því gæti Nefnan, smáforrit fyrir íslensk mannanöfn sem keyrir þessum 

vinsælu tækjum, verið kærkomin fyrir þennan stóra hóp sem er líklegur til að nýta sér 

tækninýjungar í öflun upplýsinga. 
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Viðauki 

Nefnan á netinu 

 Frumkóði Nefnunnar er aðgengilegur í útgáfustýringu á 

https://github.com/bthj/Mannanofn  

 Upplýsingasíða Nefnunnar:  http://www.nemur.net/nefna  

 Fésbókarsíða:  https://www.facebook.com/nefnan  

 Smáforritið Nefna finnst fyrir iPhone í iTunes App Store á 

https://itunes.apple.com/is/app/nefna/id648680743?mt=8  

 Auglýsingaspjald fyrir Nefnuna má sjá á Mynd 8. 
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Mynd 8   Auglýsingaspjald fyrir Nefnu 

- http://www.nemur.net/nefna/Nefna_-_veggspjald__600dpi.png?attredirects=0 


