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Inngangur 

Verkefnið samanstóð af smíði vefhluta fyrir Íslandspóst, sem á að þjóna öllum einstaklingum og  

lögaðilum á Íslandi. Lausnin ber nafnið Hverfð og er séreining innan stærri veflausnar sem 

Íslandspóstur hefur haft í smíðum um nokkurt skeið og heitir Mappan. Hverfið veitir einstaklingum 

gagnvirka kortaþjónustu þar sem nálgast má upplýsingar um þitt hverfi.  

Mappan er kerfi sem á að vera einskonar rafræn póstlúga. Allir einstaklingar og lögaðilar hafa aðgang 

að sínu pósthólfi þar án endurgjalds, geta haldið utan um sín rafrænu skjöl og sent frá sér rafræn skjöl 

eins og um venjulegan póst sé að ræða. 

Með Hverfinu geta samþykktir aðilar sent tilkynningar til ákv. hóps ef um er að ræða t.d. 

gatnaframkvæmdir, rafmagnsleysi eða tímabundna lokun á vatnsveitu. Sveitarfélög, íþróttafélög og 

önnur félagasamtök geta nýtt sér þjónustuna til að koma áleiðis fréttum og/eða tilkynningum um 

viðburði o.þ.h. 
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1 Lýsing verkefnis 

Hverfinu er ætlað að miðla upplýsingum til notenda sinna á gagnvirkan hátt. Kerfið samanstendur af 

nokkrum meginþáttum þar sem gagnvirkt kort vegur þyngst. 

Kortið sjálft er af Íslandi og fengið frá Loftmyndum ehf. Á kortinu má sjá öll götunöfn, húsnúmer, 

póstnúmer og áhugaverða staði. Einnig hefur flokkum verið bætt við þar sem sjá má tilkynningar á 

vegum Póstsins allt frá tónleikaviðburðum upp í viðhaldsframkvæmdir á götum eða lögnum. 

Þegar notandi opnar Hverfið, sýnir kortið lögskráð heimilisfang hans sem upphafsstað og einnig alla 

nærliggjandi þjónustu, ef hún er til staðar. Á síðunni getur notandi með einföldum hætti fundið 

skráðar tilkynningar og smellt á þær til að sjá hvar þær eru staðsettar á kortinu. Tilkynningarnar eru 

sýndar með litlum pinnum á kortinu sem einnig tilgreina hvaða flokki þær tilheyra. Þegar smellt er á 

þær birtist blaðra þar sem nálgast má frekari upplýsingar um tilkynninguna, sé smellt á takka á 

blöðrunni myndast skráning á dagatali notanda fyrir viðkomandi tilkynningu. Hægt er að sía kortið 

þannig að eingöngu þær tilkynningar eða þekjur sem notandi hefur áhuga á séu sýnilegar.   

Leitarmöguleikinn á kortinu er veigamikill þáttur og kemur með tillögur að heimilisföngum meðan á 

innslætti stendur og færist kortið á þann stað sem leitað var að.  

Hér á mynd 1 má sjá vefhluta Hverfisins.  

 

 Mynd 1: Hverfið 
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1.1 Sýn 

Hverfið er séreining innan Möppunnar og gerir þér kleift að sjá alla þá þjónustu sem býðst í þínu 

hverfi. Með því að skrá þig inn í Möppuna færðu um leið gagnvirkt kort að hverfinu þínu og getur 

skoðað þig um. 

Möguleikarnir eru endalausir, hvar er næsta sundlaug? Næsta apótek? Hvað er um að vera í hverfinu 

mínu? Eru veitingastaðir nálægt mér? Hægt að er fara inn á önnur sveitarfélög, skoða þjónustu og 

hvað er um að vera þar hverju sinni. Tilkynningar um lokanir á götum og svo mætti lengi telja. 

Hverfið mitt virkar í viðkenndum vöfrum á borð við Internet Explorer, Firefox, Chrome og Opera. 

Stuðningur er einnig fyrir snjallsíma með vafra. 

1.2 Markmið 

Markmiðið er að Hverfið sé einfalt í notkun og að notendur sjái sér hag í að nýta þjónustuna þar sem 

þar er í boði. Þannig fæst aukin umferð inn á kerfið og allir þættir þess komast fyrr í almenna notkun. 

Almennt skal reynt að standast þá hönnunarreglu að ekki þurfi meira en 3 skref til að komast að 

öllum tólum innan kerfisins. 

2 Skipulag 

2.1 Aðferðarfræði 

Notast var við „Scrum“ aðferðarfræðina við gerð verkefnisins. Haldnir voru daglegir „SCRUM“ fundir. 

Allar upplýsingar um verkefnið fóru á innanhús Wiki síðu þar sem haldið var utan um fundargerðir, 

hlekki á skjöl, heimildir, dagatal, forritunarreglur og leiðbeiningar varðandi uppsetningu á hugbúnaði. 

Haldið var utan um skjöl á „Google Docs“, sem allir voru að vinna í samtímis og höfðu allir meðlimir 

teymisins les og skrifaðgang. Skýrsluafurðir voru svo geymdar á sameiginlegu drifi hjá Íslandspósti. 

Teymið hafði aðgang að fundarherbergi til afnota hjá Íslandspósti og „Scrum“ veggurinn var þar. Til 

að halda utan um hvern sprett var notað tól sem heitir „OnTime“, þar var einnig geymt bókhald 

afurðar (e. Product Backlog). Brennslurit var svo búið til með Excel. Til þess að skipuleggja hversu 

miklum tíma úthlutað var í hverja sögu var notast við sögupunkta, hver sögupunktur samsvarar 4 

klukkutímum. Áður en hver sprettur byrjaði var sest niður með „Product Owner“ og hann valdi hvaða 

sögur fóru inn í sprettinn. Notaður var „Planning poker“ til þess að ákvarða hversu marga punkta hver 

saga eða hvert verkefni fengi inn í sprettinum. Til að ákvarða fjölda sögupunkta voru notaðar  

„Fibonacci-tölurnar“ þ.e. 1, 2, 3, 5, 8 eða 13. Ef upp kom saga sem var stærri var hún brotin niður í 

smærri einingar. 
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Mynd 2 sýnir vinnuferli í SCRUM. 

 

 Mynd 2: Vinnuferli í SCRUM (mynd tekin af: www.1dot0.com) 

2.2 Hlutverk 

Teyminu var skipt upp á milli spretta, „Scrum Master” hlutverkið færðist á milli hópmeðlima í 

hverjum spretti, þannig að allir fengju að kynnast því. Síðan var tengiliður okkar hjá Íslandspósti 

„Product Owner“.  

Product Owner: 

 Halldór Benjamín Hreinsson - Forstöðumaður Rafrænna lausna hjá Íslandspósti 

Teymið: 

 Hlynur Bjarki Karlsson 

 Ingvi Ágústsson 

 Kjartan Reynir Hauksson 

 Ragnar Miguel Herreros 

Hópmeðlimir voru í teymishlutverki skv. „Scrum“ aðferðarfræði. Hópmeðlimir áttu þátt í öllum 

stigum þróunarferlisins þ.e.a.s. greiningu, hönnun, forritun, prófunum og skjölun. 
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2.3 Sprettir 

Tímarammi spretta var ákveðinn þrjár vikur og miðað við að lok hvers spretts færi saman með 

skiladagsetningu, sem settar höfðu verið fram af umsjónarmanni. Verkefnið samanstóð af 6 sprettum 

þar sem fyrstu tveir voru að mestu helgaðir greiningu, skipulagi og hönnun en þeir sem á eftir komu 

fólu að mestu í sér forritun. Síðasti spretturinn var stystur og fór að mestu í frágang og afhendingu.  

Nr. spretts Tímalengd Dagar Tímamót 

Sprettur 1 11.01.2011 - 30.01.2011 19 Fyrstu skil 

Sprettur 2 31.01.2011 - 21.02.2011 21 
 

Sprettur 3 22.02.2011 - 13.03.2011 19 Skil fyrir 2. stöðufund 

Sprettur 4 14.03.2011 - 04.04.2011 21 
 

Sprettur 5 05.04.2011 - 01.05.2011 26 Skil á gögnum fyrir lokastöðufund 

Sprettur 6 02.05.2011 - 15.05.2011 13 Lokaskil 
 Tafla 1: Yfirlit spretta 

2.4 Dagbók 

Hver meðlimur teymisins hélt sína eigin dagbók í Excel þar sem kom fram dagsetning, verkefni og 

fjöldi vinnustunda. Þær voru síðan samræmdar að hverjum spretti loknum. Á heildina litið gekk það 

nokkuð vel og allir sinntu sínum skráningum af samviskusemi. 

2.5 Vinnuaðstaða 

Rafrænar lausnir, sem sér um þróun Möppunnar, er staðsett í höfuðstöðvum Íslandspósts, hjá þeim 

fengum við fyrirmyndar aðstöðu. Skrifborð, aðgang að fundarherbergi og tölvur ef með þurfti. VPN 

tenging var útveguð fyrir okkur sem og aðgangur að húsnæðinu, þannig gátum við nýtt aðstöðuna 

allan sólarhringinn ef þurfti. 

Þar sem að einn hópmeðlimur var erlendis frá janúar til mars þá vann hann í gegnum VPN tengingu 

og teknir voru með honum myndfundir með honum í fundarherberginu. 

2.6 Þróunarumhverfi 

Kerfið var skrifað í Java og unnið var með Eclipse tól frá „The Eclipse Foundation“, safnið „Google 

Web Toolkit“ var nýtt þannig að hægt væri að skrifa AJAX síðu í Java án mikillar fyrirhafnar. 

Viðmótslagið fylgdi „Model-View-Presenter“ högun og var safnið „GXT“ nýtt samhliða því. Einn þáttur 

þurfti þó að styðjast við „Smart GWT“ safnið. „GIN“ er safn sem gerir „Injection“ mögulegt á 

biðlarahlið og „Guice“ sömu leiðis á miðlarahlið, þessi söfn eru nýtt í Möppunni og voru því einnig 

nýtt fyrir Hverfið. 

Til þess fá stuðning við kort þá var notast við „Openlayers“ safnið í gegnum viðbótina „GWT-

Openlayers“ til þess að veita notendum kortaþjónustu í vafra á rauntíma. „GeoServer“ þjónn var 
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settur upp hjá Íslandspósti til að miðla kortaþekju viðburða en Hverfið sækir einnig þekjur og 

grunnmyndakort í gegnum „GeoServer“ Loftmynda ehf. 

Útgáfustjórnun fór fram í gegnum „Subversion“ sem geymir kóðagrunn Hverfisins og útgáfusögu 

kóðans. Notast er við „Maven“ sem stjórnar byggingu kóða þ.e. halda utan um söfn (e. library), 

þýðingu og prófanir kóða. „Nexus“ geymir klasasöfn sem Hverfið nýtir á þann hátt að hver 

þróunaraðili fær klasasöfnin til sín sjálfvirkt úr miðlægri geymslu. „TeamCity“ sér um samfellda 

samþáttun með því að lesa úr „Subversion“ og jafnfram ræsa „Maven“ til að þýða kóða. „Sonar“ er 

gæðastjórnunartól sem gefur hópnum yfirsýn yfir kóðann þannig að hægt sé að greina hluti sem 

betur mættu fara s.s. hvort forritunarreglur séu brotnar o.þ.h. Daglega eru gæðaskýrslur búnar til 

þegar „TeamCity“ sendir gæðastjórnunartóli nýjan kóða. 

Lesið er uppúr tveimur mismunandi gagnagrunnum þar sem „DB2“ gagnagrunnur Íslandspósts geymir 

viðburðaþekju og önnur gögn sem viðkoma Hverfinu, grunnkort og gögn úraukaþekjum sem fengnar 

eru frá Loftmyndum eru lesin uppúr „PostGRE“ gagnagrunni. Samskipti á báða miðlara fara í gegnum 

„Hibernate“ safn. 

Á mynd 3 má sjá yfirlitsmynd þróunarumhverfis Hverfisins. 

Þróunartölva

DB2

PostGIS

HSQL DB

Subversion

Teamcity
Sonar

Nexus

Einingaprófanir

Einingaprófanir

Maven

GeoServer

Loftmynda

Viðfangamiðlari

Öll almenn gögn eru sótt 

í DB2 grunn gegnum 

Hibernate. Geoserver les 

einnig eitt view úr DB2 

sem geymir landfræðileg 

gögn og birtir þau sem 

þekju.

Teamcity sér um að 

senda Sonar nýjustu 

útgáfu. Sonar tekur 

síðan saman 

tölulegar upplýsingar 

um endurtekningar, 

prófanir o.fl. sem 

nýtist í gæðastjórnun.

Þýddur kóði er sendur 

í Viðfangamiðlarann 

sem WAR skrá og því 

alltaf til staðar 

keyranleg útgáfa.

Subversion sér um 

útgáfustjórnun. Hægt 

er að sækja allar 

útgáfur hér og allur 

kóði er sendur 

hingað.

Teamcity keyrir allar 

útgáfur sem settar eru 

í Subversion. Ef 

útgáfan stenst 

prófanir og þýðingu er 

hann sendur áfram til 

viðfangamiðlara

Nexus er miðlæg 

geymsla klasasafna. 

Héðan er hægt að 

nálgast á einum stað 

allt utanaðkomandi 

sem viðkemur 

verkefninu.

Maven nýtir sér miðlægu 

klasasafnageymsluna 

og skilgreinir einnig 

hvernig þýðing skuli fara 

fram.

DB2 grunnur Póstins 

er nýttur með Spatial 

Extension. Hibernate 

sér um samskipti við 

grunninn.

PostGIS 

landupplýsingagrunnur 

Loftmynda er notaður 

til að sækja 

staðsetningu 

heimilisfanga.

HSQLDB 

grunnur í minni 

er nýttur fyrir 

einingaprófanir.

GeoServer

Íslandspósts

Hverfið

Viðfangamiðlari (Tomcat)

Útstöð

(Openlayers)

 

 Mynd 3: Þróunarumhverfi 
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3 Greining 

3.1 Þarfagreining 

Ítarleg þarfagreining fór fram í 1. spretti, þar sem greindir voru helstu þætti verkefnisins. Notast var 

við notendasögur, sem síðar urðu okkar helstu verkeiningar, forgangsraðaður kröfulisti var gerður og 

notendahópar afmarkaðir ásamt því að búa til persónur og skilgreina markmið. Áætlanir voru settar 

fram í sameiningu og vinnureglur skýrðar. Þessi vinna var síðan sett fram í Þarfagreiningarskýrslu sem 

skilað var til Íslandspósts, prófdómara og leiðbeinanda. 

3.2 Áhættugreining 

Til þess að verkefnið gæti klárast á tilsettum tíma, þurfti að skoða allar mögulegar áhættur sem gætu 

valdið töfum. Verkteymið settist niður og skoðaði alla helstu þætti sem gætu sett strik í framvindu 

verkefnisins og greindu þá ásamt því að útfæra viðbrögð þeir yrðu að veruleika. 

Í fylgiskjali 1 og í kafla 8.3 má sjá upphaflega áhættugreiningu. 

4 Hönnun 

4.1 Viðmótshönnun 

Þar sem að Hverfið kemur til með að vera vefhluti innan Möppunnar, var reynt eftir fremsta megni að 

samræma útlit Hverfisins við Möppuna. Til þess að auðveldara væri að átta sig á virkni viðmótsins var 

sett upp keyrandi frumgerð sem sýndi helstu aðgerðir. Upphaflega átti Gagarín þátt í að hanna 

Möppuna og voru þeir því fengnir til aðstoðar við einstaka þætti við hönnun Hverfisins. 

4.2 Gagnagrunnshönnun 

Að lokinni greiningu var farið í gagnagrunnshönnun. Gögn úr þarfagreiningu voru nýtt og 

gagnagrunnshögun teiknuð upp í „Gliffy“. 

5 Prófanir  

5.1 Notendaprófanir á pappírsfrumgerð 

Pappírsfrumgerðir voru búnar til úr „post-it“ miðum og voru límdar á blað. Myndir úr 

pappírsfrumgerðum má sjá í viðauka. 

Þegar pappírsfrumgerðin var gerð og atburðarásir búnar til, voru framkvæmdar prófanir á 

starfsmönnum Íslandspósts. Prófanir fóru fram í húsnæði Íslandspósts föstudaginn 4. febrúar 2011. 

Fundarherbergið var nýtt til prófana og ákveðið að best væri að framkvæma prófanirnar tveir saman. 
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Annar sá um að leggja fyrir viðmælanda atburðarrásirnar og spurningar eftir hverja atburðarrás sem 

tengdist beint þeirri atburðarrás. Svo voru spurðar almennari spurningar í lokin. Spyrill sá einnig um 

að birta réttar upplýsingar í sjálfri frumgerðinni með tilliti til þess að notandi fengi rétta síðu eða 

glugga við framkvæmd aðgerða. Hinn sá svo um að taka upp atburðarrásina við framkvæmd með 

myndavél, sem beint var að frumgerðinni á borðinu. Framkvæmd atburðarrása var einnig skrásett 

sem og svör við spurningum. Einnig var skotið inn aukaspurningum ef einhverjar komu upp. 

5.1.1 Samantekt prófana 

Tafla með niðurstöðum pappírsfrumgerðaprófana má sjá í viðauka. Hér eru helstu punktar sem teknir 

voru úr pappírsfrumgerðaprófunum: 

 Merkipinni er ekki rétt orð yfir pinna á korti, þarf að vera meira lýsandi 

 Notendur fá þann möguleika að samstilla yfir í önnur dagatöl s.s. Outlook og iCal 

 Tilkynningadálkur mætti vera meira lýsandi 

 AutoComplete form á leitarstreng þegar leitað er að stað á korti 

 Hafa undirsíður ávallt sýnilegar (kort, dagatal og spjall) 

5.2 Notendaprófanir á keyrandi frumgerð 

Keyrandi frumgerð var búin til í „Microsoft Expression Blend“ og bjó forritið til einfalda vefsíðu með 

grunnvirkni.  

Unnið var úr pappírsfrumgerðum og búin var til keyrandi frumgerð. Síðan voru atburðarásir búnar til, 

framkvæmdar og prófaðar á starfsmönnum Íslandspósts. 

Fundarherbergið var nýtt til prófana og ákveðið að best væri að framkvæma prófanirnar tveir saman. 

Annar var í hlutverki spyrils og hinn í hlutverki ritara yfir Skype-video. 

Byrjað var á því að kynna verkefnið og síðan voru spurðar nokkrar spurningar út fyrir efnið. Því næst 

var farið í atburðarásirnar og að þeim loknum voru nokkrar spurningar. 

,,Product Ownerinn´´ hafði einnig tækifæri til að skoða keyrandi frumgerðina og að lokinni skoðun var 

sú ákvörðun tekin að umræðurnar væru of stór þáttur í kerfinu. Þetta samræmdist ekki alveg 

upphaflegri viðskiptahugmynd og mætti því missa sín. Þessi þáttur mun því án efa taka miklum 

breytingum í endanlegu kerfi ef hann mun koma til með að vera þar. 

 

5.2.1 Samantekt prófana 

Tafla með niðurstöðum keyrandi frumgerðaprófana má sjá í viðauka. Hér eru helstu punktar sem 

teknir voru úr keyrandi frumgerðarprófunum: 
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 Flestir ánægðir með forritið og sjá not fyrir það í framtíðinni 

 Flokkurinn ,,Leit“ er kannski ekki rétt staðsett, þ.e.a.s. í flokkum. 

 Vill ekki sjá rauðan lit þegar smellt er á götu 

 Vil láta hnappinn í blöðru heita annað en „að gerast áskrifandi“. 

 Of mikið af rauðum litum 

 Of smátt letur inni á dagatalinu 

 ,,Drag ´n drop´´ frá korti yfir á dagatal 

5.3 Nytsemisprófanir 

Unnar voru spurningar úr nytsemismarkmiðum. Prófanir fóru fram í húsnæði 

Íslandspósts mánudaginn 11. apríl 2011. 

Við komum okkur fyrir í fundarherbergi og ákváðum að best væri að framkvæma prófanirnar tveir 

saman. Hlynur var í hlutverki spyrils og Ragnar í hlutverki ritara.  

Byrjað var á því að kynna verkefnið og því næst var farið í nytsemiprófanir. 

5.3.1 Samantekt prófana 

Tafla með niðurstöðum nytsemisprófana má sjá í viðauka. Hér eru helstu punktar sem teknir voru úr 

nytsemisprófunum: 

 Á innskráningarsíðu stendur ,,Sláðu inn lykilorð“  en ætti að vera ,,Sláðu inn kennitölu“. 

 Fá raðaðar leitarniðustöður úr leitarboxinu. 

 Fjarlægja „control“ úr kortinu, það er truflandi. 

 Hafa ,,höndina“ sjálfvalda á kortinu þegar þú skráir þig inn. 

5.4 Einingaprófanir 

Notast var við EasyMock einingaprófanir, sem gefur okkur „Mock Object“, svo hægt sé að prófa á 

móti skilum (e. interfaces). EasyMock gerir okkur kleift að búa til sviðsett gagnagrunnsköll og einnig 

sannreynir það  sem búist var við (e. expected).  

Allir einingaklasar voru prófaðir með „Hibernate“ og „Junit“. Prófanirnar voru þrískiptar á hvern 

klasa. Tengingu var komið á með gagnagrunni hýstum í innra minni, (HSQLDB) með aðstoð 

„Hibernate“.   

1. Fyrst voru búin til tilvik (e. object) af klösunum, sem prófa átti frá 5 tilvikum upp í 24 tilvik í 

sumum prófunum.  

2. Gerð var leit í tilvikunum sem búin voru til og þá var ýmist prófaður textastrengur eða 

einhverja handahófskennda tölu. 

3. Að lokum er tilvikunum sem búin voru til eytt út. 
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5.5 Viðmótsprófanir 

Viðmótsprófanir voru gerðar með Selenium hugbúnaði sem er tengiforrit sem hægt er að setja í 

vafra. Prófunin var tvískipt, annars vegar var viðmót á upphafssíðu prófað og hinsvegar Hverfið, síðan 

sem birtist eftir innskráningu prófuð. 

Á upphafssíðu þ.e. Innskráningarsíðunni, var prófað hvort titill síðunnar Mappan væri réttur og hvort 

að ,,Netsamtal“ textinn birtist á síðunni. Því næst var prófað að slá inn í notendanafn og lykilorð í 

viðeigandi reiti og smellt á ,,Skrá inn“ hnappinn. Ef allt var í lagi með þessi atriði þá heppnaðist sú 

prófun. 

Á Hverfið síðunni var prófað hvort að ,,Útskráning“ hnappur var til staðar og síðan var prófað að skrá 

sig út úr kerfinu, en þá var smellt á þann hnapp og athugað hvort að útskráning hefði átt sér stað. Ef 

bæði atriði voru í lagi þá heppnaðist prófunin. 

Síðan voru prófanirnar færðar í „Maven“, og þaðan í „TeamCity“, og keyra nú sjálfvirkt við hverja 

byggingu (e. built) kóða hjá okkur. 
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6 Framvinda 

Verkefnið samanstóð af 6 sprettum eins og áður sagði. Að neðan er innihald hvers spretts skýrt nánar 

og brennsluhraði sýndur. 

Nánari upplýsingar um skipulag og vinnutilhögun hvers spretts má sjá í Framvinduskýrslunni á CD-

diski. 

6.1 Sprettur 1 

Í þessum spretti fór að mestu fram greining, uppsetning á tólum og skipulag. Helstu afurðir eru: 

 Þarfagreiningarskýrsla 

 Sprint Backlog 

 Markmið 

o Að klára þarfagreiningaskýrslu 

o Að samstilla hópinn 

o Að setja upp nauðsynleg tæki og tól til að geta byrjað 

Á mynd 4 er brennslurit fyrir sprett 1 þar sem sjá má að allir sögupunktar kláruðust. 

 

 Mynd 4: Sprettur 1 Brennslurit 

6.2 Sprettur 2 

Hönnun og frekari uppsetning á tólum fór að mestu fram í spretti 2, helstu afurðir voru: 

 Óraunveruleg frumgerð 

 Raunveruleg frumgerð (keyrandi) 

 Hönnunarskýrsla 
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 DB skema sviðsett (e. mock) 

 GeoServer þjónustur 

 Forritunarreglur 

 Markmið: 

o Að búa til og prófa frumgerðir 

o Að setja upp frekari  tæki og tól 

o Að fá aðgang að kotagrunni hjá Loftmyndum 

Á mynd 5 er brennslurit fyrir sprett 2 þar sem sjá má að allir sögupunktar kláruðust. 

 

 Mynd 5: Sprettur 2 Brennslurit 

6.3 Sprettur 3 

Umhverfi og viðmóti Möppunnar komið upp í Hverfinu, uppsetning kláruð og kortasýn sett inn í 

kerfið, helstu afurðir voru: 

 Forritunarreglur 

 Upphafssíða og Hverfið síða sett upp 

 Innskráning og virkni 

 Kortasýn á Hverfis síðunni 

 Markmið 

o Að koma upp forsíðu og síðu Hverfisins 

o Að fá innskráningu til að virka 

o Að fá virkni á kort frá Loftmyndum 

o Að tala við mismundi grunna þ.e. DB2 og PostGre 
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Á mynd 6 er brennslurit fyrir sprett 3, þar sem sjá má að 13 sögupunktar stóðu eftir.  

Ókláraðar sögur voru:  

 Sjá heimili mitt á korti 

 Leit 

 Sækja staðsetningu út frá heimilisfangi 

 Tungumálastuðningur 

 

 Mynd 6: Sprettur 3 Brennslurit 

6.4 Sprettur 4 

Fyrsti stóri forritunarspretturinn, frekari virkni komið inn í Hverfið, helstu afurðir voru: 

 Hverfissíðan 

 Leitarvirkni 

 Óhlutbundin skil á kortavirkni 

 Flokkar 

 Kortavirkni 

 Markmið 

o Að vinna meira í CSS fyrir hverfissíðuna 

o Að fá virkni í leitina 

o Að búa til okkar lag og fá okkar merki inn á kortið 

o Að setja upp flokka fyrir lög 

Á mynd 7 er brennslurit fyrir sprett 4 þar sem sjá má að 30 sögupunktar stóðu eftir.  
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Ókláraðar sögur voru:  

 Staðsetning tilkynninga 

 Flokkasía 

 Sækja staðsetningu út frá heimilisfangi 

 Smíða WMS lag Íslandspósts 

 Leitarvirkni eftir götunöfnum 

 

 Mynd 7: Sprettur 4 Brennslurit 

6.5 Sprettur 5 

Aðal forritunarspretturinn, mest allri virkni komið í gang. Helstu afurðir 5. spretts eru: 

 Heildar brennslurit 

 Framvinduskýrsla 

 Stöðuskýrsla 

 Prófunarskýrsla 

 Rekstrarhandbók 

 Þróunarhandbók 

 Uppfærslur á Hverfinu 

 Markmið: 

o Að ná fram meiri virkni 

o Að setja upp dagatal og fá þekju og flokka virkni 

o Virkni á leit 

o Að fá upp blöðrur með okkar texta og myndir (icon) frá Gagarín 
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Á mynd 8 er brennslurit fyrir sprett 5 þar sem sjá má að 10 sögupunktar stóðu eftir.  

Ókláraðar sögur voru:  

 Skilgreining hóps sem fær ákveðnar tilkynningar 

 Tilkynna misnotkun 

 

 Mynd 8: Sprettur 5 Brennslurit 

6.6 Sprettur 6 

Frágangur og skjölun ásamt lagfæringum voru helstu áherslur þessa spretts. Afurðirnar voru: 

 Lokaskýrsla 

 Mat mv. áhættugreiningu 

 Geisladiskur með kóða og skýrslum 

 Fullbúið kerfi (Hverfið) 

 Markmið 

o Að klára lokaskýrslu 

o Að lagfæra villur 

o Tiltekt á kóða 

Á mynd 9 er brennslurit fyrir sprett 6 þar sem allir sögupunktar kláruðust. 
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 Mynd 9: Sprettur 6 Brennslurit 

6.7 Heildaryfirlit spretta 

Verkefnið skiptist nokkuð jafnt á milli allra hópmeðlima og samvinnan gekk almennt mjög vel. 

 

 Mynd 10: Skipting vinnutíma 

Eins og sést á næstu mynd fór langmestur tími í forritunina sjálfa, en inni í henni er einnig töluverð 

rannsóknarvinna þar sem meðlimir hópsins þurftu að kynna sér töluvert mikið af nýju efni.  Teknir 

voru daglegir SCRUM fundir sem ekki voru meira en 5 mín. hver, en það safnast fljótt saman.  
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 Mynd 11: Skipting vinnutíma á verkþætti 

 

Hraði sögupunkta jókst jafnt og þétt yfir tímabil verkefnisins, nema í spretti 4 þegar 2 hópmeðlimir 

voru í prófum. 

 

 Mynd 12: Hraði sögupunkta 
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Heildar brennslurit yfir alla 6 spretti sýnir að teymið hefur náð að halda nokkuð vel í við áætlaðan 

hraða. 

 

 Mynd 13: Heildar brennslurit 
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7 Afurðir 

7.1 Hverfið 

Helsta afurð verkefnisins er vefhlutinn Hverfið. Lokaafurðin er snyrtileg viðbót, sem fellur mjög vel að 

högun og útliti Möppunnar. Kortastuðningur er góður og einfalt að framkvæma eða bæta við 

aðgerðum á kortið. 

7.2 Skýrslur 

Nafn Innihald Útgefið 

Þarfagreiningarskýrsla 
Lýsing á verkefninu, Verkáætlanir, 

Verkskipulag, Gæðastjórnun, 

Samskiptaáætlun, Áhættugreining 

Drög:           31. janúar 2011 

Útgáfa 1.0:   7. febrúar 2011 

Hönnunarskýrsla 
Viðmótshönnun, Pappírsfrumgerð, 

Keyrandi frumgerð, Niðurstöður 

prófana, Gagnagrunnshögun, Klasarit 

22. febrúar 2011 

Fjórar stöðuskýrslur 
Hönnun á þáttum í spretti, Niðurstöður 

notendaprófana, Mat hvers 

hópmeðlims, Framvinduyfirlit  

Frumgerða ef við á, Stöðu skv. 

Gæðakröfum, Uppfærða 

áhættugreiningu, Skipulag næsta 

spretts, Nýjungar sem gætu hafa bæst 

við 

22. febrúar 2011 

14. mars 2011 

5. apríl 2011 

1. maí 2011 

Sex framvinduskýrslur 
Yfirlit spretts, Tímaskráningu 

Sundurliðun verkþátta, Brennslurit, 

Mat á þáttum sem gengu vel, Mat á 

þáttum sem gengu illa 

31. janúar 2011 

22. febrúar 2011 

14. mars 2011 

5. apríl 2011 

1. maí 2011 

16. maí 2011 

Prófanaskýrsla 
Aðferð prófana lýst, Helstu niðurstöður 

prófana 
2. maí 2011 

Lokaskýrsla 
Mat hvers hópmeðlims, 

Framvinduyfirlit, Stöðu mv. 

gæðakröfur,  Stöðu á lokaafurð mv. 

greiningu, Mat á skipulagi mv. áætlun, 

Uppfylltar- og óuppfylltar kröfur, 

Niðurstöður prófana 

16. maí 2011 

 Tafla 2: Útgefnar skýrslur 
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7.3 Handbækur 

Nafn Innihald Útgefið 

Þróunarhandbók Handbók til aðstoðar þeim sem sinna 
áframhaldandi þróun Hverfisins 

2. maí 2011 

Rekstrarhandbók Handbók til aðstoðar þeirra sem koma 
til með að reka kerfið  

2. maí 2011 

Notendahandbók Handbók til aðstoðar þeim sem koma 
til með að nota kerfið 

2. maí 2011 

 Tafla 3: Útgefnar handbækur 

8 Áætlanir 

Í upphafi var verkið metið ítarlega og margar áætlanir settar fram um framvindu. Hér er farið yfir 

hvernig þær áætlanir stóðust og ef um er að ræða mikið misræmi þá er það skýrt. 

8.1 Verkáætlun 

Í upprunalegri verkáætlun voru skilgreindir ýmsir þættir Hverfisins, sumir þeirra urðu að veruleika en 

aðrir ekki. Lítil reynsla teymisins á sumum atriðum sem kerfið reiðir sig á kallaði á mikla 

þekkingaröflun sem var í senn skemmtileg og  nokkuð tímafrek. 

8.1.1 Kortavirkni 

Áætlað var að stuðningi við kort væri komið á í Hverfinu og átti sú kortavirkni að vera óháð þriðja 

aðila. Sú áætlun stóðst með hjálp „Openlayers“ safnsins, öll grunnkortavirkni er til staðar þar sem 

hægt er að birta kort og hafa samskipti við það á allan hátt í þeirri högun sem Mappan notar. Þó er 

ýmis virkni sem mætti bæta við í framhaldi og eins og t.d. sá möguleiki að láta kortið senda frá sér 

upplýsingar miðað við hvar notandi er staðsettur á því hverju sinni. 

Kortasamskiptin fara í gegnum „Openlayers“ með hjálp „GWT-Openlayers“ safns sem skilur 

„Javascript“ hluta kortavinnslunar frá grunnkóða Hverfisins til þæginda, en sú þekkingaröflun sem 

þurfti að fara fram var mikil og eins þurfti að bæta nokkru við „GWT-Openlayers“, þar sem að það er 

eingöngu í útgáfu 0,5 (e. beta). 

Notkun á „DB2“ gagnagrunni við landupplýsingar er ekki mjög algeng og því var nokkur vinna að fá 

þann hluta til að virka. 

8.1.2 Dagatal 

Til stóð að notendur gætu haft sitt eigið dagatal, þar átti notandi t.d. að geta sett inn viðburði og 

fylgst með þeim. Þessi áætlun stóðst og inniheldur Hverfið dagatal við hvern notanda, þar getur hann 
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bætt við tilkynningum sem hann vill fylgjast með og í framhaldinu gæti sú aðgerð verið frekar tengd 

Möppunni þannig að notandanum verði sendur póstur þegar hann skráir hjá sér viðburð. 

Til þess að seinna meir væri hægt að byggja ofan á dagatalsvirknina þá var nýtt safn tekið inn, „Smart 

GWT“ en það er annað viðmótssafn en það sem Íslandspóstur nýtir. Þess má geta að Íslandspóstur 

hefur þetta klasasafn til skoðunar hjá sér, þar sem stuðningur og uppfærslur eru mun betri í „Smart 

GWT“ en því sem þeir eru að nota. 

8.1.3 Umræðuþræðir 

Við nánari skoðun þá samræmdist það ekki markmiðum Íslandspósts að hafa umræðuþræði í 

Hverfinu og var sú hugmynd því ekki útfærð. 

8.1.4 Tenging við gagnagrunna 

Vegna flækjustigs á þeirri gagnagrunnshögun sem Íslandspóstur notar (e. IBM Message Queue) þá var 

ákveðið að fara framhjá því við vinnslu Hverfisins. Í fyrstu var reynt að nota „OpenJPA“ en sú leið 

reyndist illa, þar sem lítil stuðningur var við núverandi GWT högun. Eftir c.a. viku vinnu hjá tveimur 

hópmeðlimum var ákveðið að útfæra samskipti við gagnagrunna með stuðningi „Hibernate“ í stað 

„OpenJPA“.  

8.1.5 Leitarmöguleikar 

Áætlunin gerði ráð fyrir því að hægt væri að leita að ákveðinni staðsetningu á kortinu og færa sig 

sjálfkrafa þangað. Þessi möguleiki var útfærður eins og til stóð þannig að nú er hægt að leita að 

heimilisfangi og færa sig þangað á kortinu. Þar sem hluti gagna sem þarf að notast við í því tilfelli er 

frá þriðja aðila þá var útfærsla á þessari virkni nokkuð flókin. 

8.1.6 Viðmótssía á korti 

Grunnsían sem fylgir þeim söfnum sem notuð eru hentaði ekki, þar sem útvíkka átti síunarmöguleika 

á flokka einnig. Það var því smíðuð sía frá grunni og ræður hún við að sía burt bæði þekjur og einstaka 

tilkynningaflokka samtímis. 

Vinnsluhraði þessarar virkni skiptir miklu máli þannig að þarna þurfti að vanda til verka, sían þarf að 

fara í gegnum mikið magn af gögnum og fyrirsjáanlegt að það gæti orðið vandamál þegar magn 

gagnanna eykst. Góð lausn fannst á þessu sem fyrirbyggir þetta vandamál innan ákveðinna marka. 

8.1.7 Markpóstur 

Í greiningu og hönnun var alltaf haft til hliðsjónar að margir þættir innan Hverfisins kæmu til með að 

nýtast einnig í Markpóst vefhluta Möppunnar. Áætlanir gerðu ekki ráð fyrir að hópurinn næði útfæra 

virkni skv. Markpóstinum en öll forritun og högun Hverfisins miðaði að því að einfalt og þægilegt væri 
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að nýta hluta Hverfisins til þróunar á Markpóstinum. Öll kortavirkni er því skilin frá öðrum hlutum 

vefhlutans og einnig hægt að nýta hana fyrir Markpóstinn. 

 

8.2 Tímaáætlun 

Upphaflega tímaáætlunin var upp á 2042 klukkustundir. Rauntímarnir enduðu með að vera 2301 eða 

u.þ.b 250 tímum yfir áætlun, sem verður að teljast vel innan skekkjumarka. Það var misjafnt eftir 

sprettum hvernig tókst að halda tímaáætlun.  

Nr. spretts Áætlaðar vinnustundir Raunverulegar vinnustundir 

Sprettur 1 242 klst 242,5  klst 

Sprettur 2 362 klst 282,5  klst 

Sprettur 3 332 klst 433      klst 

Sprettur 4 422 klst 357.5  klst 

Sprettur 5 412 klst 626      klst 

Sprettur 6 272 klst 359,5   klst 

Samtals 2042 klst 2301    klst 

 Tafla 4: Samantekt vinnustunda 

Í fyrsta spretti stóðst hún nánast upp á klukkutíma. En í öðrum sprettum var hún ýmist lítillega yfir 

eða undir, en þó innan áætlunar. Eðlilega jukust tímarnir á endasprettinum og fóru töluvert yfir 

áætlun á seinustu tveimur sprettunum. 

 

 Mynd 14: Áætlaðir tíma mv. raun 
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8.3 Áhættugreining 

Áhættugreining var gerð snemma í þróunarferlinu og reynt var að meta hvort utanaðkomandi atriði 

gætu tafið eða haft áhrif á verkefnið í heild sinni. 

Í fylgiskjali 1 má sjá töflu sem sýnir helstu áhættuþætti og reiknaðan áhættustuðull fyrir hvern þátt. 

 Líkur 

Líkurnar á því að áhættuþátturinn verði að veruleika. Gefin er einkunn frá 0 - 5 þar sem 1 eru 

mjög litlar líkur og 5 eru mjög miklar líkur. 

 Alvarleiki 

Alvarleiki af hverjum áhættuþætti, þ.e. hversu alvarlegt vandamálið yrði ef viðkomandi 

áhætta yrði að veruleika. Gefin er einkunn frá 0-5 þar sem 1 er mikill lítill alvarleiki og 5 er 

mjög mikill alvarleiki. 

Áhættustuðullinn liggur á bilinu 0-25 þar sem:  

 15 og hærra er mikil áhætta og huga þarf sérstaklega af þeim helst með viðbragðsáætlun. 

 10-15 er miðlungs áhætta þar sem vert er að hafa augun opin við og vera viðbúinn. Ekki er 

gert ráð fyrir miklum áhrifum af þessum atburðum. 

 0-10 er minni háttar áhætta og ekki talin sérstök ástæða til að huga að þeirri áhættu. Annað 

hvort eru litlar sem engar líkur á að atburður sem þessi eigi sér stað eða þá að afleiðingar 

verða það litlar að auðvelt verður að taka á þeim þær eiga sér stað. 

Áhættustuðullinn er reiknaður með því að margfalda líkur á áhættu x alvarleika áhættu. 

Dæmi ef líkur á áhættu er 3 og alvarleiki áhættu er 3 þá er áhættustuðullinn 9 og um miðlungs 

áhættu þá að ræða. 

Á flesta þætti upphaflegar áhættugreiningar reyndi með einhverjum hætti, en þar sem að þeir voru 

vel greindir og viðbrögð við þeim til staðar þá urðu þessi atriði aldrei að stóru vandamáli og tókst að 

komast fyrir þau öll. 
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9 Framtíðarsýn 

Hér á eftir koma nokkur atriði sem við sjáum fyrir okkur í framtíð Hverfisins.  

9.1 Tungumálastuðningur 

Í framtíðinni verður hægt að skoða Hverfið á fleiri en einu tungumáli. Við höfum haft þetta í huga við 

alla hönnun og forritun . Allur texti á síðunni er geymdur í stillingaskrám, ein fyrir íslensku og önnur 

fyrir ensku. Þegar þar að kemur verður lítið mál að setja inn þann eiginleika að hægt sé að smella á 

tungumálatakka og breyta um tungumál. Það verður einnig hægt að bæta við fleiri tungumálum, með 

því að búa til nýjar stillinga skrár fyrir viðkomandi tungumál. 

9.2 Staðsetningarháð virkni 

Við sjáum fyrir okkur að Hverfið verði með staðsetningarháða virki. Það sem við eigum við með því er 

að upplýsingarnar á kortinu séu svolítið lifandi og fylgi því sem notandinn er að skoða eða gera. Þetta 

væri þá t.d. að tilkynningarnar sem birtar eru séu bara þær tilkynningar, sem eru sýnilegar á sjálfu 

kortinu, eða í einhverjum fyrirfram ákveðnum radíus út fyrir það sem sést. Við sjáum líka fyrir okkur 

að ef notandi kýs að sjá ekki einhverja flokka á kortinu þá hverfi tilkynningar líka sem tilheyra 

viðkomandi flokki.  

9.3 Heildstætt kerfi fyrir miðlun tilkynninga 

Fyrir aðila sem að setja mikið af tilkynningum inn á Hverfið. Sjáum við fyrir okkur að viðkomandi geti 

sett inn tilkynningar í gegn um tól á einfaldan hátt og þurfi ekki á milligöngu Íslandspósts að halda.  

9.4 Snjallsíma viðmót 

Draumurinn er að Hverfið komi út í „app“ formi. Svo hægt sé að nota það á snjallsíma. Þar sem 

notendur koma til með að þurfa að auðkenna sig inn á Hverfið með rafrænum skilríkjum. Þá er þetta 

enn sem komið er frekar erfitt í framkvæmd þar sem öryggismál vega þyngst. Þó er Síminn að vinna í 

því að innleiða rafræn skilríki í símkortin hjá sér svo þetta er kannski ekki svo fjarlægur draumur.  

9.5 Frekari tengingar við Möppuna 

Hverfið er ein eining í stærra kerfi sem heitir Mappan. Hverfið var hannað sem alveg sjálfstæð eining 

en ekki inni í Möppunni. Alltaf var þó haft í huga að þetta væri partur af stærra kerfi. Því var allt 

hannað samkvæmt því og sömu reglum og munstrum fylgt ,sem þróunarteymi Íslandspósts notar, til 

að gera samþættingu eins einfalda og mögulegt er. Hverfið mun verða samþáttað Möppunni, þannig 

að tilkynningar í Hverfinu geti komið beint í skjöl eða annað sem vistað er í Möppunni og öfugt. 

 

9.6 Markpóstur 
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Markpósturinn er annar vefhluti sem kemur til með að vera undir Möppunni.  Hann snýst um að 

fyrirtæki geti auglýst sig og sína vöru rafrænt á gagnvirku korti. Þessi þáttur kerfisins er hugsaður sem 

ein af tekjulindum Möppunnar. T.d. hefði fasteignasala möguleika á að auglýsa eignir til sölu með því 

að merkja viðkomandi eign á kortinu. Þá geta hugsanlegir kaupendur skoðað hvaða þjónusta er í boði 

í næsta nágrenni við eignina. Notendur geta svo smellt á blöðru og fengið frekari upplýsingar um 

eignina og jafnvel tengil inn vefsíðu fasteignarsölunnar. Annar notkunarmöguleiki væri fyrir verslanir 

að merkja inn staðsetningu sína á kortinu. Það væri síðan hægt að smella á blöðru og fá t.d. upp 

bækling fyrir tilboð vikunnar. Nú þegar hefur grunnurinn að Markpóstinum verið lagður og verður 

hægt að nota kortagrunn Hverfisins. Það  eina sem eftir er að útfæra er að smíða þekjur ofan á 

kortagrunnin til þess að útfæra þessa virkni. 
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10 Lokaorð 

Á heildina litið gekk verkefnið mjög vel og teymið lagði sig fram eins og frekast var kostur. Öll aðstaða 

og umgjörð sem Íslandspóstur útvegaði var til fyrirmyndar og samstarf við Rafrænar lausnir 

Íslandspósts gerði okkur kleift að fá innsýn í gerð hugbúnaðar.  

Við vinnslu Hverfisins fékk teymið frekari reynslu í beitingu aðferða eins og SCRUM sem á eflaust eftir 

að nýtast öllum vel í framtíðarverkefnum. Einnig var vinna við þróun á heildstæðu kerfi frá upphafi til 

enda lærdómsrík, þar sem mikilvægi góðrar greiningar, hönnunar og skjölunar varð ljós. 

Í stóru kerfi eins og Möppunni koma saman margir samverkandi þættir, sumir þekktir og aðrir ekki. 

Teymið þurfti því oft að afla sér nýrrar þekkingar upp á eigin spýtur og í því sambandi má nefna t.d. 

kortavinnslu. Heimur vefkorta er frekar ungur, mikil vinna lá í því að kynnast honum, læra inn á nýja 

tækni og beitingu hennar. Eins þurfti teymið að koma sér inn í ýmis hugbúnaðarþróunarmunstur sem 

voru óþekkt meðlimum teymisins. 

Til gamans má geta þess að allur hugbúnaður sem tengist hugbúnaðarþróuninni er endurgjaldslaus 

og opinn (e. open source). 

Vonir standa til að Hverfið muni nýtast Íslandspósti vel og allir notendur Möppunnar geti í nánustu 

framtíð nýtt sér þá kosti sem Hverfið hefur upp á að bjóða. 
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Fylgiskjal 1 - Áhættugreining 

Nr. Lýsing 
Ábyrgðar- 

maður 
Líkur Viðbrögð Alvarleiki og áhrif 

Áhættu- 
stuðull 

Áætluð 
dags. 

lausnar 

Dags. 
lausnar 

1 
Flækjustig yfir API stuðningi 
frá kortaþjónustum eins og 
Google eða Map24 

Kjartan 3 
Gerð verður athugun á skalanleika þess 
kerfis sem verður notað áður en það er 
tekið í notkun. 

3: Illa skalanleg lausn með tilheyrandi töfum 
mun hafa slæm áhrif á upplifun notenda á 
vörunni. Slíkt mun hafa áhrif á viðskiptavild 
til lengri tíma. 

9 1.2.2011 1.2.2011 

2 
Uppsetning og tenging inná 
DB2 gagnagrunn 

Hlynur 2 
Engin reynsla á kerfi, lestur og lærdómur við 
uppsetningu og tengingu 

3: Gæti tafið okkur í þróun fyrst um sinn en 
hægt væri að setja upp Service Stub ef illa fer 

6 15.2.2011 21.2.2011 

3 
Unnið með VPN tengingu á 
milli landa 

Ragnar 2 Góð reynsla til staðar og góður árangur 
3: Gæti tafið allar aðgerðir þ.e. þróun og 
skjölun 

6 10.1.2011 10.1.2011 

4 Ósamræmi á milli vafra Ingvi 3 
Athuga verður kerfið með mismunandi 
vöfrum og gera kerfið samrýmanlegt 

3: Kerfið gæti virkar vel í einstökum vöfrum 
en ekki öllum 

9 18.3.2011 10.3.2011 

5 

Að einingin, Hverfið mitt, 
verði of sérhæft og mun ekki 
falla inní Möppuna 

Hlynur 3 
Hanna verður kerfið útfrá Möppunni og 
nota viðurkenndar aðferðir 

3: Kerfið verður að falla vel innan 
Möppunnar 

9 4.4.2011 4.4.2011 

6 
Hrun á netþjóni eða 
þróunartölvu 

Ragnar 2 
Taka verður reglulega afrit af kerfi og vinna 
með öll gögn miðlægt 

4: Getur tafið þróun frá nokkrum 
klukkutímum uppí marga daga 

8 20.2.2011 1.2.2011 

7 Veikindi eða slys starfsmanna Allir 2 
Ekki vinna yfir sig og/eða stunda hættulegar 
íþróttir 

4: Gæti tafið þróun en fer eftir alvarleika 
veikinda/slys 

8 10.1.2011 10.1.2011 

8 
Hugbúnaðurinn ekki tilbúinn 
á umsömdum tíma 

Allir 3 
Minnka verður kröfur og/eða fjölga verður 
vinnutímum 

4: Verkkaupi yrði ósáttur og lægri einkunn 
fyrir vikið 

12 16.1.2011 16.1.2011 

9 
Nauðsynlegar kortaþekjur 
fást ekki eða afhending tefst 

Kjartan 3 

Fara snemma í viðræður við viðeigandi aðila 
og uppsetningu á kortahugbúnaði. Einnig er 
hægt að búa til gervigögn í stað þekna sem 
skortir. 

4: Aðgerðir sem krefjast notkunar þessara 
korta verður takmörkuð. 

12 15.2.2011 11.2.2011 

 


