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Þessi skýrsla er unnin í tenglum við lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. Verkefnið 

var unnið í samstarfi við Advania og með aðstoð frá Strætó. Markmið verkefnisins var að smíða 

strætó snjallsímahugbúnað fyrir iPhone og iPod Touch sem gerir notendum kleift að leita að ferða-

áætlun frá einum stað til annars. Með hjálp snjallsímans getur notandinn slegið inn áfangastað og 

síminn segir honum hvernig hann kemst þangað með hjálp strætó. Einnig getur notandinn séð hversu 

langt er í strætisvagninn í mínútum ásamt því að sjá hvar hann er staðsettur á korti. 

Í skýrslunni er lýst ítarlega hvernig hugbúnaðurinn virkar og hvernig þróun hans fór fram. Sagt er frá 

því hvaða algrím voru notuð til útreikninga og hvaða leiðir voru farnar í hönnun hugbúnaðarins. Farið 

er yfir verkferlið og hvaða verkskipulag var notað við þróun verkefnins. 

 

Með auknum bílafjölda á götum borgarinnar hefur farþegum strætisvagna 

fjölgað til muna. Notendur hafa til þessa stuðst við heimasíðu Strætó þar 

sem hægt er að stimpla inn staðsetningu og áfangastað. Þessi lausn hentar 

vel borð- og fartölvum en kemur illa út í vöfrum snjallsíma. 

Verkefnið snýst um að útfæra forrit fyrir snjallsíma sem nýtir sér kosti 

þeirra til þess að finna út staðsetningu notandans og staðsetningu 

strætisvagnsins. Með þeirri tækni getur notandinn tekið upp símann hvar 

sem hann er staddur og stimplað inn hvert hann vill fara. Með forritinu 

getur notandi fundið hentugustu leið frá einum stað til annars með 

strætisvögnum og forritið auðveldar þar að auki notandandum að komast 

á rétta biðstöð á réttum tíma. Hægt er að fylgjast náið með ferðum 

strætisvagnanna og þannig má tímasetja ferðalagið betur og útrýma þeirri 

óvissu sem oft plagar farþega strætisvagna á Íslandi. Notendur geta séð 

nákvæmlega hversu langt er í næsta strætisvagn og þurfa því ekki að velta 

fyrir sér hvort strætisvagninn sé ókominn eða nýfarinn. 

 

Til þess að þróun hugbúnaðarins gæti farið af stað fór mikill tími í að útvega þau gögn sem hugbúnað-

urinn treystir á. Ræða þurfti við þróunarstjóra Strætó, Einar Kristjánsson. Á fundi með Einari var rætt 

um hvaða gögn væru nauðsynleg til þess að geta útfært hugbúnaðinn miðað við þær kröfur sem voru 

settar. Einar gaf leyfi fyrir því að opnað yrðii fyrir vefþjónustur Strætó á meðan verkefni Vagnavaktar-

innar stæði yfir. Til þess að fá aðgang að kortaþjónustum og öðrum þjónustum Strætó var farið á 

fund með Samsýn og þeir beðnir um að gefa Vagnavaktinni aðgang að þjónustum þeirra og tóku þeir 

mjög vel í það. Hægt er að sjá ítarlegri upplýsingar um fundi sem haldnir voru á vegum verkefnis í 

fundaskýrslu (Baldur Már Helgason og Jökull Jóhannsson, Fundaskýrsla 2012). 

Mynd 1: Vagnavaktin snjallsímaforrit
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Í þessum kafla verður farið yfir helstu þætti verkskipulags og hvaða aðferðarfræði var notuð. Talað 

verður um helstu þætti aðferðarfræðinnar og sagt frá því hvernig hún var nýtt í verkefninu. Scrum 

aðferðarfræðin hentaði hópnum mjög vel þar sem hægt var að bregðast hratt við ef einhverjar breyt-

ingar urðu á verkefninu eða tímaplani. 

 

Valið um að nýta Scrum til að halda utan um verkefnið var byggt á því að báðir meðlimir hópsins 

höfðu reynslu af því að nota Scrum og að verkefnið krafðist þess að hægt væri að bregðast hratt við 

breytingum.  

 

„Scrum aðferðin leggur áherslu á verkefnastýringu og mikilvægi þess að virkja og veita 

einstaklingum vald til að bregðast við breytingum, hún er þannig ólík hefðbundnum 

verkefnastjórnunaraðferðum þar sem lögð er áhersla á stjórnun tíma, gæða og kostnaðar 

sem eru oftar er ekki fyrirfram skilgreind.“ 

(Mike Beedle og Ken Schwaber 2002) 

Scrum aðferðarfræðin byggir á því að gerður er kröfulisti sem inniheldur allar kröfur hugbúnaðarins. 

Allar sögur eru skrifaðar út frá sjónarmiði notandans. Sögurnar eru svo metnar út frá umfangi og 

raðað í forgangsröð. Næst er verkefninu skipt niður í spretti en hver sprettur er oftast tvær til fjórar 

vikur og fer fjöldi spretta eftir umfangi verkefnis. Daglega taka meðlimir teymis stuttan fund um 

hvernig gengur að vinna að því sem þeir eru að vinna við þá stundina. Ef einhverjum gengur ekki nógu 

vel að vinna sitt verkefni bjóða aðrir meðlimir fram aðstoð sína. Aðeins er unnið að einum spretti í 

einu og kröfur unnar í þeirri forgangsröð sem þær koma fyrir í kröfulista. Að loknum hverjum spretti 

skilar hópurinn frá sér fullmótuðum hluta verkefnisins. Þetta ferli er endurtekið svo lengi sem hug-

búnaðurinn er í þróun. 

 

Í Scrum þjóna meðlimir ákveðnum hlutverkum og hefur hvert hlutverk sína ábyrgð í verkefninu. Í 

Vagnavaktinni skiptust hlutverk niður sem hér segir:  

 Eigandi verkefnis: Þorsteinn Sverrisson, verkefnastjóri sérlausna Advania 

o Ræður kröfum hugbúnaðar og forgangsraðar kröfulista 

o Hafnar eða samþykkir afurð eftir hvern sprett 

 Scrum Master: Jökull Jóhannsson 

o Sér til þess að halda teyminu við efnið 

o Fjarlægir hindranir ef þær koma upp 

o Sér til þess að viðhalda verkferli, eins og að halda fundi daglega 

 Teymið: Baldur Már Helgason 

    Jökull Jóhannsson 
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Meðlimir hópsins héldu utan um dagbók á vefnum (Tímaskýrsla 2012) þar sem farið var yfir hversu 

margir tímar fóru í hvern verkþátt fyrir sig. Í dagbókinni var einnig hægt að fylgjast með tímaáætlun 

verkefnisins og var því hægt að sjá hvort  fjöldi tíma var yfir eða undir áætlun. 

 

Til þess að meta sögur eftir umfangi þeirra voru settir sögupunktar á hverja sögu fyrir sig. Þetta var 

gert fyrir fyrsta sprett með „Planning Poker“ aðferð. Sögupunktar tákna ekki þann tíma sem fer í þá 

sögu heldur umfang hennar miðað við aðrar sögur. Þegar kröfulisti er tilbúinn kjósa hópsmeðlimir um 

það hversu marga sögupunkta hver saga á að fá. Þegar fyrstu ítrun er lokið er skoðað hversu marga 

sögupunkta hópurinn náði að klára á þeim tíma og er þá hægt að gróflega áætla hversu langan tíma 

það tekur hópinn að klára einn sögupunkt. Með þessu móti er hægt að áætla hversu langan tíma 

tekur að vinna verkefnið. 

 

Í listanum hér að neðan má sjá kröfulista verkefnisins eins og hann lítur út í lok verkefnis.  

Nr. Saga Staða Punktar 

1 Sem notandi get ég slegið inn staðsetningu áfangastaðar LOKIÐ 1 

2 Sem notandi get ég slegið inn staðsetningu mína LOKIÐ 1 

3 Sem notandi get ég breytt brottfarar- eða komutíma LOKIÐ 1 

4 Sem notandi get ég valið dagsetningu fyrir leit LOKIÐ 2 

5 Sem notandi get ég séð ferðaáætlun mína LOKIÐ 8 

6 Sem notandi get ég notað GSP staðsetningu mína fyrir leitina LOKIÐ 5 

7 Sem notandi get ég valið hvort tímasetning sé tímasetning brottfarar eða 
komu 

LOKIÐ 1 

8 Sem notandi get ég skoðað staðsetningu strætisvagna á rauntímakorti LOKIÐ 13 

9 Sem notandi get ég valið á milli mismunandi ferðaáætlana LOKIÐ 8 

10 Sem notandi get ég séð ferðatíma í leitarniðurstöðu LOKIÐ 3 

11 Sem notandi get ég skoðað ferðaáætlun mína á korti.  LOKIÐ 20 

12 Sem notandi get ég séð fjöldi skiptinga í leitarniðurstöðu LOKIÐ 3 

13 Sem notandi get ég valið úr autofinish glugga þegar slegin er inn staðsetning LOKIÐ 8 

14 Sem notandi get ég skoðað staðsetningu vagna á ákveðinni leið á 
rauntímakorti. 

LOKIÐ 8 

15 Sem notandi get ég séð staðsetningu mína á korti LOKIÐ 5 

16 Sem notandi get ég skoðað biðstöðvar á korti LOKIÐ 8 

17 Sem notandi get ég skoðað biðstöðvar á ákveðinni leið á korti LOKIÐ 8 

18 Sem notandi get ég valið biðstöðvar á korti og séð hversu langt er í næsta 
strætó á þeirri biðstöð 

LOKIÐ 13 

19 Sem notandi get ég séð hversu langt er í næsta vagn á þeirri biðstöð sem 
ferðalag hefst 

LOKIÐ 13 

20 Sem notandi get ég valið staðsetningar sem ég nota reglulega LOKIÐ 8 

21 Sem notandi get ég valið fyrri og seinni brottfaratíma í leitarniðurstöðum ÓLOKIÐ 5 

22 Sem notandi get ég látið minna mig á að strætó sé að koma ÓLOKIÐ 8 

23 Sem notandi get ég skoðað stöðu strætókerfisins. ÓLOKIÐ 8 

Tafla 1: Kröfulisti 
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Verkefninu var skipt niður í 7 spretti og fór fyrsti spretturinn í að setja upp hugbúnað og undirbúa 

gögn undir þróun. Þróun var skipt í 6 spretti. Í síðasta spretti fóru prófanir fram á kerfinu og lagfær-

ingar á þeim hlutum kerfisins sem stóðust ekki prófanir.  

 

Til að halda utan um Scrum vinnuferlið var notast við veftólið ScrumDo (ScrumDo 2012). Tólið auð-

veldar þátttakendum að halda utan um kröfulista, skipuleggja spretti, úthluta sögupunktum, sjá fram-

vindu spretta og heildarframvindu verkefnisins. Einnig býður tólið upp á Scrum vegg þar sem auðvelt 

er að fylgjast með framþróun hverrar sögu. Önnur verkefni sem ekki falla undir Scrum, voru sett inn í 

veftólið Trello (Trello 2012) sem er verkefnalisti á netinu. Með því er hægt að sjá hverjir eru að vinna 

hvaða verkefni og verkliðir sem eru kláraðir eru færðir í stöðuna „lokið“. 

Til að halda utan um tímaskráningar og dagbækur var notast við Google Docs (Google Docs 2012). 

Einnig var það notað til að vinna ýmis skjöl sem þurfti að vinna hratt eða í samvinnu. Þetta á við um 

t.d. ýmsar myndir, fundaskýrslu, sprint retrospective o.fl. 

 

Í fyrsta hluta verkefnisins var farið í gegnum greiningarferli fyrir hugbúnaðinn. Þarfir voru greindar 

með notendaviðtölum, notendahópar voru skilgreindir og allir áhættuliðir metnir. 

 

Til að greina þarfir hugbúnaðarins voru framkvæmd notendaviðtöl í upphafi verkefnisins og notenda-

hópar skilgreindir. Saminn var listi af spurningum sem talinn var gefa góða sýn á þær kröfur sem hug-

búnaðurinn þyrfti að uppfylla. Einnig voru skrifaðar notendasögur til að gera grein fyrir því hvernig 

hugbúnaðurinn gæti verið notaður. Spurningalistann, niðurstöður notendaviðtala, notendasögur og 

greiningu notendahópa má sjá í greiningarskýrslu (Baldur Már Helgason og Jökull Jóhannsson, 

Greiningarskýrsla 2012). 

Niðurstöðurnar úr viðtölum veittu góða sýn yfir þarfir notenda auk þess sem nýjar kröfur urðu til eftir 

greiningu notendaviðtala. 

 

Allir áhættuþættir verkefnisins voru metnir og skráðir. Í þessu verkefni voru ýmsir áhættuliðir til 

staðar þar sem hugbúnaðurinn reiðir sig á ýmsar vefþjónustur frá öðrum aðilum. Undir áhættuliði 

fellur t.d. að lokað yrði á aðgang að þessum vefþjónustum. Ákvörðun var tekin um að væri einhver 

áhættuþáttur enn til staðar, við einhvern fyrirfram ákveðinn lokafrest, yrði farin önnur leið í útfærslu 

þess hluta hugbúnaðarins sem reyddi sig á þann áhættulið. Öllum áhættum var á endanum útrýmt og 

hægt var að þróa hugbúnaðinn í þeirri mynd sem upphaflega var lagt upp með. Niðurstöður og úr-

lausnir má finna í áhættugreiningarskýrslu (Baldur Már Helgason og Jökull Jóhannsson, 

Áhættugreining 2012). 
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 Ábyrgðarmaður Áhættustuðull Lokafrestur Dagsetning 
úrlausnar 

Aðgangur að leitarvél Jökull Jóhannsson 48 1. mars 16. febrúar 

Aðgangur að 
rauntímagögnum 

Baldur Már Helgason 32 20. mars 26. janúar 

Aðgangur að 
kortaþjónustu 

Jökull Jóhannsson 21 20. mars 31. janúar 

Tölvubúnaður hrynur Allir 2 - - 

Tafla 2: Áhættuþættir 

 

Þegar unnið er í Scrum er litið á afurðina sem lifandi og síbreytilega. Ekkert eiginlegt hönnunarferli á 

sér stað en þess í stað er afurðin mótuð jafnt og þétt með hverri ítrun. Áður en þróun hófst kaus hóp-

urinn þó að eyða smá tíma í undibúningsvinnu fyrir útlit snjallsímaforritsins. Teiknaðar voru upp 

frumgerðir af þeim skjámyndum sem talið var að yrðu til staðar í forritinu. Þessar frumgerðir má finna 

í viðauka í hönnunarskýrslu (Baldur Már Helgason og Jökull Jóhannsson, Hönnunarskýrsla 2012). Öll 

önnur hönnun átti sér stað í þróunarferlinu en þó var tekin ákvörðun strax í upphafi að vefþjónustan 

skyldi útfæra alla útreikninga og snjallsímaforritið yrði einungis viðmót. Með því móti er auðveldlega 

hægt að þróa lausnir fyrir aðrar tegundir snjallsíma eða jafnvel vefviðmót. 

 

Afurðir verkefnisins eru iPhone/iPod Touch snjallsímaforrit og vefþjónusta sem sér um að þjónusta 

símann. Vefþjónusta Vagnavaktarinnar sér um öll samskipti við símann. Vefþjónustan sér um að tala 

við allar aðrar þjónustur, t.d. vefþjónustur Strætó og Samsýnar, og sér til þess að setja gögnin á það 

form sem snjallsíminn getur unnið með. Vefþjónustan sér um að sækja rauntímagögn með ákveðnu 

millibili, vinna úr þeim og geyma þau. Þegar fyrirspurn kemur inn á vefþjónustuna eru gögnin fengin 

úr minni vefþjónustunnar í stað þess að sækja ný gögn í hvert skipti. Þannig minnkar umferðin og 

álagið á vefþjónusturnar sem Vagnavaktin talar við og gögn eru endurnýtt. Vefþjónustan sér um alla 

útreikninga á meðan síminn er í raun bara viðmót. Með þessari hönnun er auðvelt að skipta um við-

mót og er því auðvelt að búa til hugbúnað Vagnavaktarinnar fyrir önnur tæki. 

 

 
Mynd 2: Yfirlit afurða 
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Í vefþjónustu Vagnavaktarinnar gerir hönnunin ráð fyrir  að hægt sé að skipta út ákveðnum hlutum 

vefþjónustunnar án þess að það myndi hafa áhrif á heildina. Allir mikilvægir klasar útfæra skil og er 

því auðvelt að skipta þeim út. Í stað þess að vefþjónustan sæki gögnin beint úr gagnagrunni eða þjón-

ustum talar hún við svokallað Providers lag sem sér um að útvega vefþjónustunni þau gögn sem hún 

þarfnast. Með þessu móti er hægt að skipta út mikilvægum einingum í hugbúnaðinum án þess að 

þurfa að breyta neinu í vefþjónustunni. Þetta auðveldar þróun á vefþjónustunni til muna. 

 

Mynd 3: Hönnun vefþjónustu 
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Hönnun gagnagrunns (Mynd 4) kemur að mestu leyti frá Samsýn með smá breytingum til þess að 

aðlaga hann að þörfum Vagnavaktarinnar. Þar sem tímatöflur Strætó breytast einu sinni á ári var 

ákveðið að halda nöfnum á gagnagrunnstöflum og hönnun gagnagrunns að mestu leyti til að auð-

velda uppfærslu gagnagrunnsins. Einnig var kerfið hugsað þannig að það gæti tengst inn í núverandi 

hugbúnaðarlausnir Strætó án mikillar fyrirhafnar. Útskýringar á gagnagrunnstöflum er hægt að sjá í 

Tafla 3. Þó voru gerðar ýmsar nauðsynlegar viðbætur s.s. ný view, stefjur, föll og indexar. Nánari um-

fjöllun um þessar viðbætur má finna í hönnunarskýrslu (Baldur Már Helgason og Jökull Jóhannsson, 

Hönnunarskýrsla 2012). 

 

Mynd 4: Hönnun gagnagrunns 
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Klasi Lýsing 

TRAVEL_1 Inniheldur allar tímatöflur yfir það hvenær strætó er 
staddur á ákveðinni stöð. 

BUS_1 Inniheldur upplýsingar um strætisvagna og endastöðvar 
þeirra. 

BUSLINE_1 Segir til um í hvaða röð strætisvagn fer á biðstöðvar. 

STOP_1 Inniheldur allar upplýsingar um biðstöð, nafn, staðsetningu 
o.s.frv. 

BUS_Endstations Segir til um nöfn endastöðva fyrir ákveðna strætisvagna svo 
hægt sé að para rauntímagögn við gögn í gagnagrunni. 

Tafla 3: Töflur gagnagrunns 

 

Snjallsímaforrit Vagnavaktarinnar hefur þrjá megin parta; leiðarvísi, rauntímakort og rauntímaáætlun. 

Leiðarvísirinn gefur notendum kost á að finna ferðaáætlun frá einum stað til annars. Notandinn getur 

slegið inn upphafsstaðsetningu og áfangastað eða notað GPS staðsetningu sína í stað þess að slá inn 

upphafsstaðsetningu. Notandinn fær niðurstöður og getur valið úr þeim og skoðað alla liði ferðaáætl-

unarinnar. Á rauntímakortinu getur notandinn fylgst með staðsetningu vagna í rauntíma líkt og hægt 

er að gera á vef straeto.is (Strætó.is 2012). Megin munurinn á kortinu í snjallsímaforritinu og því sem 

er á vefnum er sá að í snjallsímaforritinu er búið að brjóta leiðir upp í tvær áttir sem gerir það auð-

veldara að fylgjast með einstökum vögnum. Auk þess eru allar biðstöðvar á leiðinni merktar inn á 

rauntímakortið og getur notandinn smellt á biðstöð til að fá upp rauntímaáætlun fyrir biðstöðina. 

Rauntímaáætlun má einnig skoða í þriðja hluta snjallsímaforritsins en hann býður notandanum upp á 

að finna biðstöðvar eftir nafni og biðstöðvar í næsta nágrenni. Notandinn getur með því móti fundið 

rauntímaáætlun fyrir hverja stöð.  

 

Í þessum kafla er farið yfir það hvernig hugbúnaðurinn er útfærður. Talað er um hvaða algrím voru 

notuð við lausn verkefna og hvers vegna ákveðið að fara þessar leiðir.  

 

Leiðarvísir Vagnavaktarinnar treystir að mestum hluta á ráðgjafaþjónustu Samsýnar. Ráðgjafaþjón-

ustan er vefþjónusta sem skrifuð er af Samsýn fyrir Strætó. Vefþjónustan getur reiknað út með hvaða 

strætisvagni sé best að ferðast miðað við gefinn áfangastað og ákveðinn brottfararstað. Þar sem vef-

þjónusta Samsýnar gerir ráð fyrir að leitað sé eftir hnitum komu upp vandamál. Ein af kröfum Vagna-

vaktarinnar var sú að notandi geti slegið inn heimilisföng og hugbúnaðurinn myndi finna bestu leið á 

milli þeirra staða. Smíða þurfti fall í vefþjónustu Vagnavaktarinnar sem tekur við heimilisfangi og skil-

ar hnitum. Það notar vefþjónustu Samsýnar sem varpara á milli heimilisfanga og hnita. Þegar notandi 

leitar með því að nota GPS staðsetningu sína sem brottfararstað þarf að finna út heimilisfang stað-

setningar til að birta notandanum. Útfæra þurfti fall sem finnur heimilisfang út frá hnitum. Áður en 

niðurstöður eru sendar á farsímann eru ýmsar upplýsingar reiknaðar út úr niðurstöðunum, hversu oft 

notandinn þarf að skipta um vagn, lengd ferðalags og fleira.  
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Hugbúnaðurinn reiðir sig að miklu leyti á rauntímagögnin sem Strætó gefur út á vefsíðu sinni 

straeto.is. Þessi gögn eru notuð í öllum hlutum hugbúnaðarins, í leiðarvísinum, rauntímakortinu og í 

rauntímaáætlunum. Gögnin innihalda mjög takmarkaðar upplýsingar og þurfa að fara í gegnum pör-

unarferli svo hægt sé að skilja á milli mismunandi vagna. Rauntímagögnin eru sótt á 5 sekúndna fresti 

og unnin í vefþjónustunni. Þetta ferli má sjá á Mynd 5. Nánari lýsingu á þessu ferli má finna í hönnun-

arskýrslu (Baldur Már Helgason og Jökull Jóhannsson, Hönnunarskýrsla 2012). 

 

 

Mynd 5: Ferli rauntímagagna 

 

Ákveðið var að fara þá leið að hafa rauntímaáætlunina sem heimasíðu, þar sem sú lausn gæti nýst á 

öðrum tækjum. Vefsíður bjóða einnig upp á ákveðið frelsi og sveigjanleika sem er ekki til staðar í við-

móti snjallsíma. Rauntímaáætlunin birtir umferð um biðstöð og sýnir þá vagna sem eru á leiðinni á 

stöðina og hversu langt er í vagnana í rauntíma. Vagnar sem eru seinir eru merktir með rauðum lit og 

vagnar sem eru staðsettir á stöðinni eru einnig merktir sérstaklega. Vagnar sem fara frá stöð eru 

teknir út af listanum á þann hátt að auðvelt er að taka eftir því en þeir hverfa með augljósri hreyf-

ingu. 

Samskipti vefsíðunnar við vefþjóninn má sjá á Mynd 6. Samskiptin virka í báðar áttir þannig að client 

getur kallað í server og öfugt. Með þessu móti eru allar uppfærslur sendar á client þegar þær eru til 

staðar og client þarf ekki að biðja um ný gögn í sífellu. 



T-404-LOKA, Lokaverkefni, 2012-1   
Baldur Már Helgason   
Jökull Jóhannsson 

 

Háskólinn í Reykjavík  10 

 

Mynd 6: Samskipti notanda við vefþjón 

 

Rauntímakortið er útfært með vefsíðu og notar kortaþjónustu Samsýnar. Samsýn veitti hópnum full-

an aðgang að kortaþjónustum þeirra endurgjaldslaust fyrir verkefnið. Snjallsímaforritið birtir lista af 

þeim vögnum sem eru í umferð á þeim tíma og getur notandinn valið ákveðna leið til að skoða. Enn 

fremur er hver leið brotin upp í tvær áttir svo hægt sé að skoða nákvæmlega þann vagn sem áhugi er 

fyrir. Rauntímakortið birtir vagna á ákveðinni leið og allar biðstöðvar á leiðinni auk staðsetningu not-

anda. 

 

Reynt var að grípa villur í vefþjónustu og meðhöndla þær. Þegar villa á sér stað er byrjað á því að skrá 

niður í log skrá hvers vegna villan átti sér stað. Því næst eru allar færibreytur skráðar niður ásamt 

stacktrace. Á þann máta getur umsjónaraðili vefþjónustunnar litið í log skránna öðru hverju og athug-

að hvort einhverjar villur hafa verið skráðar. Ef villur hafa verið skráðar er auðvelt að sjá hvers vegna 

þær hafa orðið með því að skoða hvaða færibreytur voru notaðar. Ef upp kemur villa í snjallsímaforr-

itinu fær notandinn meldingu um að villa hafi komið upp. 

 

Tvö þróunarumhverfi voru notuð í verkefninu. Annars vegar Visual Studio 2010 fyrir þróun á vefþjón-

ustu í C# og hins vegar Apple XCode 4.2 fyrir þróun á snjallsímaforriti í Objective-C. Einnig var notast 

við SQL Server Management Studio fyrir gagnagrunnsþróun. Hópurinn notaði Assembla SVN 

(Assembla 2012) fyrir útgáfustjórnun. 
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Í verkefninu var notast við ýmis kóðasöfn bæði fyrir vefþjónustu og snjallsímaforrit. Hér fyrir neðan 

eru talin upp þau kóðasöfn sem notuð voru og þeim lýst í stuttu máli. 

 

Knockout.js (Knockout.js 2012) virkar þannig að búið er til ViewModel í JavaScript kóðanum sem er 

client side. Það ViewModel er svo hægt að tengja við html tög sem sjálfkrafa uppfærast þegar 

ViewModel-ið er uppfært. Með þessu móti þarf maður að hafa litlar áhyggjur af því að breyta UI, 

heldur uppfærir maður bara ViewModel-ið og Knockout.js sér um afganginn. 

 

SignalR (SignalR 2012) er  lýst svona á vefsvæði þess: 

„Async signaling library for .NET to help build real-time, multi-user interactive web applications“ 

SignalR er kóðasafn sem gerir kleift að skilgreina föll bæði server side og client side. Serverinn getur 

þannig kallað í föll sem skilgreind eru client side og öfugt. Með því móti er hægt að ýta gögnum á 

client þegar breyting verður í stað þess að client-inn sé stanslaust að kalla eftir breytingum. SignalR 

býr til tengingu með WebSockets (WebSocket Protocol 2012) samskiptamáta og heldur tengingunni 

opinni á meðan notandinn skoðar vefsíðuna. 

 

SBJson (SBJson 2012) er JSON parser fyrir Objective-C. Þetta auðveldar alla JSON meðhöndlun í iOS 

hugbúnaðinum. Enginn innbyggður JSON parser er í Objective-C og því var ákveðið að nota utanað-

komandi kóðasafn til þess að vinna úr JSON gögnum. 

 

DejalActivityView (Dejal 2012) er lítið kóðasafn til að birta glugga sem sýnir að forritið sé að sækja 

gögn eða keyra einhverja vinnslu. Það er mjög mikilvægt að sýna greinilega í viðmóti þegar snjall-

síminn er upptekinn í vinnslu svo notandinn átti sig á því hvað er að gerast og telji forritið ekki vera 

frosið eða bilað. 

 

Í þessum kafla er talað um þær prófanir sem framkvæmdar voru á hugbúnaðinum. Tvenns konar 

prófanir voru gerðar, annars vegar notendaprófanir og hins vegar virkniprófanir. Notendaprófanir eru 

notaðar til að prófa viðmót hugbúnaðarins og sjá hvort notandinn geti notað hugbúnaðinn án þess að 

lenda í vandræðum. Virkniprófanir eru til þess að athuga hvort  virkni forritsins og útreikningar séu 

réttir. 

 

Óformlegar notendaprófanir voru gerðar á starfsmönnum Advania sem partur af þróunarferlinu. 

Nokkrir sjálfboðaliðar voru fengnir til þess að nota hugbúnaðinn eftir hverja ítrun. Ef í ljós kom að 

notandi væri í vandræðum með einhvern hluta viðmótsins var reynt að móta viðmótið frekar og gera 

viðeigandi breytingar. Þessi aðferð reyndist mjög árangursrík og hægt var að útrýma öllum vandamál-

um snarlega og gera hugbúnaðinn skilvirkari. 
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Þegar hugbúnaðurinn var kominn inn á iPod Touch til prófunar var hægt að fara með hann út og gera 

virkniprófanir. Meðlimir hóps fóru út að nokkrum biðstöðvum og prófuðu hvort  rauntímáætlun 

stæðist. Prófanir komu mjög vel út nema í nokkrum jaðartilfellum, t.d. þegar strætisvagn var stopp á 

endastöð. Einnig var prófað að leita eftir GPS hnitum og komu þær prófanir mjög vel út.  

 

Í lok verkefnisins voru ekki allar kröfur á kröfulista útfærðar. Skammur tími og lítið mannafl fór í 

verkefnið og því aðeins hægt að útfæra þær kröfur sem taldar voru mikilvægastar fyrir virkni hugbún-

aðarins. Miklir möguleikar eru fyrir viðbætur á hugbúnaðinum ef meiri tími gæfist í verkefnið. Til 

dæmis væri hægt að útfæra síðustu þrjár sögurnar í kröfulista sem ekki voru útfærðar. Ein af þeim 

sögum sem ekki gafst tími til að útfæra var „áminning“. Notandi getur valið ákveðna ferðaáætlun og 

verður hann látinn vita með áminningu þegar hann þarf að drífa sig út á biðstöð. Í notendaviðtölum 

töldu margir notendur að þeir myndu nýta sér þennan möguleika ef hann væri fyrir hendi. Hægt er að 

smíða hugbúnað Vagnavaktarinnar fyrir aðra snjallsíma og ætti þróunartími fyrir önnur snjallsímatæki 

ekki vera langur þar sem öll virkni er til staðar á vefþjónustu. 

Hönnun hugbúnaðarins gerir það kleift að hægt væri að safna upplýsinum um notkun. Til dæmis væri 

hægt að safna þeim upplýsingum sem koma inn í vefþjónustu, eins og staðsetningu notanda, vinsæl-

ustu leitir o.fl. Einnig mætti vinna úr rauntímagögnum til að mæla ýmsa eiginleika, t.d. meðal seinkun 

strætisvagna miðað við tíma dags og á hvaða vegaköflum strætisvögnum seinkar helst. Þessi gögn 

væri svo hægt að vinna og nota til rannsókna á því hvar væri skynsamlegt að bæta við biðstöð, fjölga 

strætóferðum eða gera breytingar á vegakerfi. 

 

Í þessum kafla er talað um framvindu verkefnisins. Farið er yfir hvern sprett fyrir sig og talað um hver 

var fókusinn í einstaka spretti. Sýnt er burndown chart fyrir hvern sprett fyrir sig og farið er yfir hvað 

var gert. Bláa línan sýnir framvindu sögupunkta í spretti og rauða línan sýnir áætlaða framvindu. Frek-

ari lýsing á framvindu verkefnisins má sjá í framvinduskýrslu (Framvinduskýrsla 2012). 

 

 

Mynd 7: Skipting vinnutíma 
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 Meðlimur 1 Meðlimur 2 Samtals 

Hönnun 41 44 85 

Þróun 325 307 632 

Prófanir 20 20 40 

Fundir 5 5 10 

Frágangur 33 30 63 

Samtals 424 406 830 

Tafla 4: Skipting vinnutíma 

Upphaflega gerði áætlun ráð fyrir að verkefnið tæki 712 klukkutíma í heildina. Vinnuframlag meðlima 

var samtals 830 klukkustundir og því 16,6% yfir áætlun. 

 

Í yfirliti spretta er farið yfir hvern sprett fyrir sig og hvaða áherslur voru í hverjum spretti. Sprint 

Retrospective og ítarlegri umfjöllun má finna í framvinduskýrslu (Framvinduskýrsla 2012). 

 

Þessi sprettur fór í að það undirbúa vinnuumhverfi og útvega gögn. Farið var yfir tæknileg atriði eins 

og hvaða tól myndu henta best við þróun og hvers vegna. Einnig þurfti að ræða við Strætó og fá leyfi 

fyrir því að nota þau gögn sem eru opin á netinu og athuga hvort  þeir væru tilbúnir til að veita aðstoð 

með því að útvega fleiri gögn. 

 

Í þessum fyrsta spretti var reynt að einblína á að útfæra ráðgjafaþjónustu Strætó í snjallsíma. Ráð-

gjafaþjónustan leyfir fólki að leita eftir ferðaáætlun frá einum stað til annars. Til að útfæra þennan 

hluta hugbúnaðarins treystum við á að fá aðgang að leitarþjónustu sem hýst er af Hugsmiðjunni. 

Þegar spretturinn hófst hafði ekki fengist aðgangur að vefþjónustunni. Loks þegar aðgangur fékkst að 

leitarþjónustunni var spretturinn kominn vel inn í seinni viku og því gafst ekki mikill tími í þróun. Ekki 

tókst að ljúka útfærslu á öllum sögum fyrir lok sprettsins og færðust því sögurnar yfir á næsta sprett. 

Hins vegar voru sögurnar langt komnar í þróun og lokið hafði verið við stóran hluta vinnunnar. 
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Unnið var að því að upplýsingarnar í vefþjónustu Vagnavaktarinnar kæmust til símans á réttu sniði 

ásamt því að setja upp viðmót símans á því móti sem auðvelt er fyrir notandann að skilja. Allir sögu-

punktar voru kláraðir í þessum spretti og var 5 aukapunktum bætt við í enda spretts. Skipting verka á 

milli hópmeðlima gekk mjög vel og voru kraftar meðlima nýttir þar sem þeir nutu sín best. 

 

 

Fókusinn í þessum spretti var að fá rauntímakortið til þess að virka rétt. Einnig var farið í það að út-

færa virknina sem leyfir notandanum að velja ákveðna leið og sjá alla strætisvagna í þeirri leið á korti.  
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Fókusinn í þessum spretti var að fá rauntímaáætlun til þess að virka rétt. Fáir punktar voru kláraðir af 

þeim punktum sem lagt var upp með til að byrja með. Mikill tími fór í að kynna sér þá tækni sem 

myndi henta best til þess að útfæra þessa virkni. 

 

 

Í þessum spretti var einblínt á að ljúka við ókláraðar sögur úr síðasta spretti auk þess að vinna í korta-

þjónustunni. Einnig að reikna út hversu langt er í næsta strætisvagn á þeirri stöð  sem ferðalag hefst. 

Þar sem þessi sprettur lenti inni í páskum og prófatörn var ekki miklu komið í verk. Ekki náðist að 

klára allar sögur sem lagt var upp með í byrjun og varð því að færa þær sögur yfir í næsta sprett. Sög-

urnar voru samt langt komnar. 
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Í þessum spretti var fókusinn á því að hafa alla rauntíma útreikninga rétta. Reikna átti hversu langt 

var í næsta strætisvagn á þeirri biðstöð þar sem ferðalag hefst og einnig laga rauntímaáætlun. 

Prófaðar voru allar þjónustur og séð til þess að útreikningar væru réttir. Fylgst var með strætis-

vögnum á biðstöð og séð til þess að rauntímaáætlun væri rétt. 

 
 

 

 

 

 Áætlun Raun Á eftir áætlun 

Fjöldi unna tíma í þróun 320 316 1% 
Fjöldi sögupunkta lokið 158 137 15% 

 

Ef litið er á áætlun má sjá að við erum aðeins 1% undir tímaáætlun og hefur áætlun því staðist mjög 

vel. Meðlimir unnu að meðaltali 316 tíma í þróun hvor um sig. Af sögupunktum kláruðust 137 og er 

það vegna þess að ákveðið var að sleppa 21 sögupunkti til að eyða meiri tíma í prófanir og að fín-

pússa þá virkni sem þegar hafði verið útfærð. Eftir sprett 6 var „feature freeze“ og var því ekki fleiri 

nýjungum bætt við eftir það. Í síðasta spretti voru svo prófanir gerðar á hugbúnaðinum og vefþjón-

ustan færð á vefþjón sem er aðgengilegur utan staðarnets Advania. 
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Markmið verkefnisins var að smíða strætó snjallsímahugbúnað sem gerir notendum kleift að leita að 

ferðaáætlun frá einum stað til annars. Þegar verkefnið fór af stað var haft samband við Strætó og 

spurt hvort að þeir væru til í að aðstoða við þróun þessa hugbúnaðar. Fljótlega kom í ljós að þeir 

væru sjálfir með snjallsímahugbúnað í þróun. Þýddi það að ekki væri hægt að veita Vagnavaktinni 

fullan stuðning frá Strætó en þeir væru þó reiðubúnir að veita aðgang að vefþjónustum Strætó á 

meðan verkefnið stæði yfir. Setti þetta stórt strik í reikningin þar sem þetta þýddi að nemendur 

þurftu að vinna verkefnið án allrar aðstoðar. Fyrstu skref verkefnisins reyndust nemendum erfið þar 

sem gögn voru ekki á því formi sem búist var við. Farið var í mikla rannsóknarvinnu til að byrja með til 

að kynna sér hvaða leiðir myndu henta best við útfærslu og hönnun. Í stað þess að láta snjallsímann 

sjá um alla virkni og útfærslu var vefþjónusta látin sjá um alla virkni og síminn aðeins notaður sem 

viðmót. Mjög fljótlega kom sterk mynd á það hvað væri mögulegt með þessi gögn og fóru þá hjólin að 

snúast mjög hratt. Hugmyndin fór frá því að vera hugarfóstur nemenda út í það að vera keyrandi 

snjallsímahugbúnaður sem gerir allt sem lagt var upp með frá byrjun. 
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