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1. Inngangur 

Energy Efficiency Radiator er BS lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík 

unnið í samstarfi við Marorku haustið 2012.  

Marorka 

Marorka er leiðandi fyrirtæki í þróun og framleiðslu á orkustjórnunakerfum skipaútgerða. 

Megin markmið Marorku eru að draga úr mengandi útblæstri skipa. Kerfi Marorku um borð í 

skipum sendir ýtarlegar upplýsingar um olíunotkun, hraða, staðsetningu, veður og fleiri 

breytur í land. Þar er unnið úr gögnum og eru þau aðgengileg fyrir starfsfólk skipaútgerða í 

gegnum Marorka Online vefviðmót. Þar geta notendur fylgst með orkunýtingu skipaflotans og 

gert samanburð milli skipa. Helstu viðskiptavinir Marorku eru alþjóðlegar skipaútgerðir með 

fjölda skipa í rekstri um allan heim. 

Energy Efficiency Radiator 

Komið hafa fram óskir frá viðskiptavinum Marorku um upplýsingaskjá sem gæti varpað upp 

upplýsingum úr Marorka Online kerfinu á stóran skjá.  Æskilegt væri að á upplýsingaskjánum 

væri hægt að sjá helstu lykiltölur fyrir hvert skip og samtölur fyrir flotann.  

Felst því verkefnið í því að hanna og smíða vefviðmót sem nýtir sér upplýsingar frá 

vefþjónustu Marorka Online. Helstu markmið verkefnisins eru: 

 Viðmótshönnun og framsetning á gögnum á stórum skjá 

 Samskipti við vefþjónustur og forritun á stýrieiningum sem vinna úr gögnunum. 

Upplýsingaskjárinn á að vera hvatning til sparnaðar. Leitast verður við að setja 

upplýsingarnar fram á myndrænan og hvetjandi hátt. 

2. Verkskipulag 

Aðferðarfræði og hlutverk 

Valin var Agile aðferðarfræðin með SCRUM sem verkefnastjórnunartól. Kröfum um virkni 

kerfisins eru settar í notendasögur (e. User stories) og er þeim safnað saman á kröfulista (e. 

Product Backlog). Það er eigandi afurðarinnar (e. product owner) sem forgangsraðar 

notendasögum á listann. Í hverju SCRUM teymi er “SCRUM Master” sem er nokkurskonar 

verkefnastjóri verkefnisins og sér hann til þess að verkefnið gangi snuðrulaust fyrir sig og ýtir 

hindrunum úr vegi svo aðrir hópmeðlimir geta unnið óáreittir. Haldið er utan um framgang 
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verkefnisins með “Release burndown” grafi þar sem verkefnið er í stöðugri endurskoðun 

hvað varðar tímafjölda sem áætlað er að verkefnið taki. Unnið er í sprettum sem lýkur með 

tilbúnum einingum (e. Shippable product) sem er keyranlegar og tilbúnar til sýningar. 

Teymið 

Teymið samanstendur af: 

Arnþór Ágústsson. Framenda forritun 

Sigrún Inga Kristinsdóttir. Framenda forritun 

Þór Örn Atlason “Scrum master“. Bakenda forritun   

Una Kristín Benediktsdóttir. Bakenda forritun  

Finnur Pálmi Magnússon frá Marorku er eigandi verkefnisins ( “Product owner”).  

Product owner 

Heldur utan um backlog og forgangsraðar. Einnig hittir hann teymið einu sinni í viku á 

miðvikudögum frá 14:00 - 15:00.  

Scrum Master 

Ber ábyrgð á verkefnastjórn teymisins og sér til þess að teymið vinni eftir Scrum 

aðferðarfræðinni. Einnig heldur hann utan um athafnir og sér til þess að ferlar séu unnir 

samkæmt reglum.  

Sprettir  

Unnið verður í tveggja vikna sprettum. Hefjast sprettir á miðvikudögum með fundi með Finni 

(„Product Owner“). Þar verða valdar inn þær sögur sem áætlað er að klára í sprettinum, 

brjóta þær niður í verkefni („tasks“) og nota „Planning poker“ til að áætla tíma á hvert 

verkefni.  

Eftir hvern sprett mun verkefnið vera sett upp á sjónvarps skjá í Marorku, og er markmiðið að 

vinna í einni virkni í einu og vera komin með keyrandi útgáfu (e.running version) af þeirri 

virkni eftir hvern sprett. 

Stöðufundir 

Teymið skal hittast á hverjum miðvikudegi og taka standandi stöðufund. Þar á að fara yfir 

stöðuna á verkefnum sprettsins. Fara yfir það sem verið er að vinna í og það sem er 

framundan.  

Skipulag á teymi 

Teymið í heild sinni ber ábyrgð á því að skila af sér nothæfu  vefviðmóti sem sýnir 

orkunýtingu skipa og skipaflota útgerða á stórum skjá.  

Í greiningu og hönnun á verkefninu munu allir vinna saman, og svo er áætlað að skipta 

verkum til að spara tíma við framleiðslu eftir að viðmót og útlit hefur verið hannað. Bakenda 

teymið yrðu þá Una og Þór, Arnþór og Sigrún sæju um framendann. Forritað verður að 

mestu leiti í pörum.  
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Tímaskipulag 

Fyrsti sprettur hefst fimmtudaginn 13. september. Teymið hefur fasta vinnudaga á 

mánudögum og miðvikudögum, þar að auki mun teymið vinna þegar hver og einn hefur tök á. 

Get er ráð fyrir 200 tímum í hvern sprett. Ekki er gert ráð fyrir að hamfaravika og prófatími 

hafi mikil áhrif á vinnuframlag teymisins þar sem hluti hópsins eru eingöngu í lokaáfanga og 

fullri vinnu og samkvæmt plani gerum við ráð fyrir að ljúka síðasta spretti þann 4 desember.  

3. Verkáætlun 

Skipulag 

Áður en fyrsti sprettur hefst á að vera búið að fara í gegnum töluverða skipulags- og 

hönnunarvinnu. Búið að gera sýn (vision), persónur og User Stories til að vinna út frá. Einnig 

að setja upp ítarlegt excel-skjal á google.docs sem inniheldur eftirfarandi: 

● Tímaskráningu hópmeðlima. 

Hver meðlimur á að sjá um að skrá tímana sína inn í excelskjal sem vistað er á 

google.docs. 

 (sjá viðauka 1) 

● Release burndown chart. 

Release burndown chart í excel. Það er áætlað út frá unnum klukkustundum en ekki 

sögupunktum.  

(sjá viðauka 2) 

● Sprint burndown chart.  

Þær sögur sem áætlað er að taka fyrir í hverjum spretti verða settar inn í sprint 

burnbown og brotnar niður í verk (tasks). Haldið utan um áætlaðan vinnutíma og 

linurit. 

(sjá viðauka 3) 

● Risk analysis. 

 Haldið verður utan um áhættugreininguna í excel.  

 (sjá viðauka 4) 

Ekki er ólíklegt að einhverjar síður (sheets) eigi eftir að bætast við skjalið. 
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Kröfulistinn 

Haldið var utan um kröfulista og notendasögur á vegg í Trello (https://trello.com/). Ákveðið var 

að nota Trello af því að þar er auðvelt að halda utan um sögur, brjóta þær niður í verkefni (e. 

tasks) og draga á milli lista af to do í done. Einnig er Trello hentugara heldur en að hafa 

kröfulistann upp á vegg, því að allir í hópnum hafa þá aðgang að verkefnunum hvenær og 

hvar sem er. Það er mikilvægt þegar hópmeðlimir eru að vinna á mismunandi stöðum oft í sitt 

hvoru lagi. 

 

  

https://trello.com/
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4. Hönnunarskýrsla  

Tól 

Þróunarumhverfi: Visual Studio 2012  

Forritað í C#, og .NET MVC 4 framework.  

Twitter bootstrap er framenda layout framework sem notað verður við uppsetningu á 

vefviðmóti. HighChart og Raphael Javascript libraries verða notuð til að sýna gögn á 

grafískan máta.  

Version control: Subversion í version control.  

Assembla sem hýsingaraðila og Ankh samstæðutólið í það.  

Product backlog: Backlog verður hýstur á vegg á Trello (trello.com) 

Skjölun: Notast við ritvinnsluforrit og töflureikni ‘Google docs’ til að skjala vinnsluna. 

Kerfislýsing 

Afurðin á að vera vefsíða sem sýnir fjórar skjámyndir þar sem ætlunin er að útfæra á einni 

síðu (single page view). Tilgangur síðunar er að sýna orkunýtingu skipa og skipaflota 

viðskiptavina Marorku. Upplýsingarnar sem koma frá REST þjónustu Marorku verða settar 

fram í gröfum, mælum og með staðsetningu skipa á korti. 

1.  Notandi (skipaútgerð) fær API lykil (e. Application Programming Interface key) 

úthlutaðan á svæði sínu á MarorkaOnline kerfi Marorku. Með þessum API lykli hefur 

notandinn aðgang að gögnum skipa fyrirtæki síns. Notandinn slær inn API lykilinn í 

innskráningarglugga upplýsingasíðunnar, síðan sendir HTTP fyrirspurn (e. HTTP 

Request) á þjóninn (e. Server). 

2.  Þjóninn tekur við fyrirspurninni og er unnið úr kóðanum sem keyrður er þar og þar 

eru send REST vefþjónustuköll á vefþjón Marorku. REST vefþjónustur notast við 

HTTP fyrirspurnarmálið. 

3. og 4. Vefþjónustur Marorku vinna úr fyrirspurnum frá öðrum kerfum sem notast við 

gögn Marorku. Gögnin koma frá skipum viðskiptavina Marorku þar sem mælitæki hafa 

verið sett um borð og gögn eru send í gegnum gervihnött í vefþjónustu Marorku á 15 

mínútna fresti. 

5.  Vefþjónustur Marorku senda til baka svar í JSON streng á hýsingarþjóninn sem 

vinnur úr JSON strengnum og klárar sína vinnslu og sendir tilbaka á client með HTTP 

svari (e. HTTP Response). 

  

http://trello.com/
http://trello.com/
http://trello.com/
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6.  Vafrinn vinnur síðan client vinnsluna sem er eftir þ.e. HTML, CSS og Javascript. 

7. Vafrinn birtir síðan viðmótið á stóran skjá hjá notanda. 

Teikning af virkni kerfisins  
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Frumgerðir 

Gerðar voru frumgerðir á pappír og glærur sem notaðar voru í notendaprófunum. Fyrsta 

hugmyndin var að hafa allar upplýsingarnar á sömu skjámyndinni. En fljótlega kom í ljós að 

þannig væri verið að troða allt of miklum upplýsingum á einn skjá og aldrei hefði verið hægt 

að koma þeim almennilega til skila. Því var farin sú leið að teikna nýjar frumgerðir þar sem 

upplýsingunum var dreift á fjórar skjámyndir sem innihalda 

1. Flota upplýsingar. 

2. Tvívítt kort með staðsetningu skipa. 

3. Skjámynd sem sýnir upplýsingar um hvert skip fyrir sig. 

4. Fréttaveitur og graf sem sýnir olíueyðslu á móti vegalengd 

 

 

Mynd sem sýnir fyrstu frumgerð 
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5. Notendaprófanir 

Framkvæmdin 

Notendaprófun var gerð með pappírsfrumgerðum og opnu viðtali. Vel gekk að fá þáttakendur 

í prófunina en segja má að tekist hafi að fá notendur frá öllum aðilum markhópsins á Íslandi. 

Fengum við notendur frá Eimskip, Samskip og Landhelgisgæslu Íslands (LHG). Einn frá 

hverju fyrirtæki. Eimskip og LHG eru nú þegar með orkustjórnunarkerfi frá Marorku um borð í 

skipum sínum en Samskip hafa verið að skoða kerfið. Prófanirnar fóru fram á skrifstofu 

notenda. Prófunina var búið að skipuleggja með því að gera ramma fyrir viðtalið, þannig að 

tekið yrði á öllum þáttum verkefnisins. Byrjað var á að kynna verkefnið fyrir notendum með 

eftirfarnadi texta:  

Við erum fjögura manna hópur frá Háskólanum í Reykjavík sem er að vinna 

lokaverkefni  í samstarfi við Marorku. Verkefnið felst í að hanna og búa til 

upplýsingaskjá fyrir fyrirtæki sem nýta sér orkustjórnunarkerfi Marorku. 

Upplýsingaskjárinn á að vekja starfsfólk á skrifstofum fyrirtækjanna til vitundar og 

umhugsunar um olíunotkun skipaflota fyrirtækisins. Vonast er til að það leiði ekki 

einungis til sparnaðar á olínotkun skipanna heldur leiði til almennrar stefnu í átta að 

umhverfisvitund.  

Eftir kynningu á verkefninu var farið í gegnum eftirfarandi lista með notenda og málin rædd. 

 
Rammi fyrir prófunina 

Megum við birta nafn þitt og stöðu innan fyrirtækisins í okkar skýrslu? 

Hvað eru þið með mörg skip inn í Marorkukerfinu? 

Þær upplýsingar sem stefnt er á að skjárinn birti eru: 

1. Upplýsingar um staðsetningu allra skipa í kerfinu á hnattlíkani. 

 
2. Upplýsingar um hvert skip þ.e. 

 Nafn skips.  

 Áætlun – route.  

 Staðsetningu í lengd og breidd. 

 Staðsetningu skips á hnetti og siglingaleið síðasta sólahring „path“. 

 Hraða í hnútum. 

 Olínotkun - kg/Nm. 

 Hleðslu // verður sennilega ekki hægt að útfæra í þessari útgáfu.  

 Trim, mismunur á djúpristu skuts og stefnis – sýnt með mynd og gráðum.  

 Snúningshraða aðalvélar – Rpm.  
 
3. Upplýsingar um skipaflotann fyrirtækisins sem er inn í kerfinu. 

 Total consumption – Metric Tonn / day. 

 EEOI staðal – cargo unit g/Nm. 

 Meðal hraða skipa – hnútar. 

 Propulation performance – kg/Nm. 

 Einnig ætlum við að reyna að setja fram tölulegar upplýsingar með skemmtilegum 
samanburði. Mælieiningar: money – volume – meters. T.d. heildar olíunotkun 
mánaðarins dugar sem 1000 fyllingar á Toyota Yaris.  



10 
 

 
4. Annað 

 Fréttaveitu með nýjustu fréttum úr faginu. 

 Heimsmarkaðsverð á skipaolíu. 

 Veður upplýsingar.   

 Tilkynningar til sjófarenda „Notice to mariners“ Verið að vinna í því að finna 
einhvern gagnagrunn sem nær yfir allan heiminn.  

 Koma upp með event „pop up“ þegar skip lætur úr höfn eða kemur að landi. Það 
sem við höfum til að byggja á er í raun bara siglingahraði. Þegar skip hægir á og 
komið niður fyrir ca. 5Nm þá kæmi upp tilkynning um að það væri að koma í höfn. 
Einnig ef það fer úr 0Nm upp fyirr 5Nm þá kemur upp tilkynning að það hafi verið 
að fara frá landi.  

 Fá sendar mánaðarlegar skýrslur í Excel eðf pdf formati. Average speed og total  
oil cunsuption. Myndir þú vilja hafa þetta default eða valkvæmt. 

 
Almennt: 

Prófanirnar 

Notandi 1.  

Notandi: Auðunn F. Kristinsson, Verkefnastjóri aðgerðarsviðs Landhelgisgæslu Íslands.  

Landhelgisgæslan er að nota kerfi Marorku fyrir eitt af sínum skipum.  

1. Upplýsingar um staðsetningu allra skipa í kerfinu á hnattlíkani. 
o Á ekki við hjá LHG eru bara með eitt skip í kerfinu. 

2. Upplýsingar um hvert skip þ.e. 

 Nafn skips. 
o Nauðsynlegt. 

 Staðsetningu í lengd og breidd. 
o Ætti að vera. 

 Áætlun – Route. 
o Ættuð að geta ná destination  út úr (AIS sem er sendir um borð í öllum 

skipum sen sendir út upplýsingar um ferðir skipsins) ETA Estimate time of 
arrival ef hægt er gagnlegt fyrir útgerð.  

 Staðsetningu skips á hnetti og siglingaleið síðasta sólahring „path“ 
o Væri gaman að hafa 

 Hraða í hnútum. 
o Eco speed á mæli þannig að það sýni ef hann er út úr 

 Olínotkun - kg/Nm. 

 Hleðslu // verður sennilega ekki hægt að útfæra í þessari útgáfu  

 Trim, mismunur á djúpristu skuts og stefnis – sýnt með mynd og gráðum.  

 Snúningshraða aðalvélar – Rpm.  
o Auðunn telur að það sé of djúpt fyrir  þetta nice to have. 

 
3. Upplýsingar um skipaflotann fyrirtækisins sem er inn í kerfinu. 

 Total consumption – Metric Tonn / day. 

 EEOI staðal – cargo unit g/Nm. 

 Meðal hraða skipa – hnútar. 

 Propulation performance – kg/Nm. 
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 Einnig ætlum við að reyna að setja fram tölulegar upplýsingar með skemmtilegum 
samanburði. Mælieiningar: money – volume – meters. T.d. heildar olíunotkun 
mánaðarins dugar sem 1000 fyllingar á Toyota Yaris.  

o Finnst að við ættum að bæta þeim sem nýju view inn í rennslið enn ekki 
sem pop-up. Halda prof level. Ekki eitthvað bull og sleppa því að bera 
saman við áfengi og þannig. En finnst þetta sniðugt ef hægt er að útfæra á 
faglegan hátt. 

 
4. Annað 

 Fréttaveitu með nýjustu fréttum úr faginu. 

 Heimsmarkaðsverð á skipaolíu. 

 Veður upplýsingar. 

 Tilkynningar til sjófarenda „Notice to mariners“ Verið að vinna í því að finna 
einhvern gagnagrunn sem nær yfir allan heiminn. 

o Athuga með navigational warnings fra NAVTEX. (Storm viðvaranir, hafís 
og aðrar siglinga viðvaranir. 

 Koma upp með event „pop up“ þegar skip lætur úr höfn eða kemur að landi. Það 
sem við höfum til að byggja á er í raun bara siglingahraði. Þegar skip hægir á og 
komið niður fyrir ca. 5Nm þá kæmi upp tilkynning um að það væri að koma í höfn. 
Einnig ef það fer úr 0Nm upp fyirr 5Nm þá kemur upp tilkynning að það hafi verið 
að fara frá landi.  

o Ef við lendum t.d í bilun í sjó eða hann stoppar útaf veðri þá fáum við 
meldingu um að hann sé að koma í höfn.  Allt í lagi að það komi sem pop-
up. Brýtur upp og fær fólk til að horfa. 

 Fá sendar mánaðarlegar skýrslur í Excel eðf pdf formati. Average speed og total  
oil consuption. Myndir þú vilja hafa þetta default eða valkvæmt. 

 
Almennt: 
Mesti aðdráttur á hnettinum ofaukið. Finst að dílarnir fyrir skipin ættu bara að vera í einum lit 
allan tímann.  Flott hreyfingin á milli view. Datt ekki í hug þegar hann loggaði sig inn á 
Marorku online að fara eitthvað að rugla í uppsetningu. Telur að við eigum bara að bjóða upp 
á reglulega flott útlit en ekki vera að gefa kost á því að viðskiptavinurinn rugli  því eitthvað 
upp. Kannski að bjóða upp á custom view ef það væri hægt að breyta mælieiningum t.d úr 
kg/Nm yfir í L/Nm.  LHG notar L/Nm í sínu starfi en marorka miðar mið kg/Nm.  Í heildina líst 
honum mjög vel á þetta hjá okkur.   

Notandi 2 

Guðmunur Arnar Óskarsson, Forstöðumaður flutningastjórnunardeildar Samskipa. 

Samskip eru ekki með orkustjórnunarkerfi um borð í sínum skipum. Hafa þó verið að skoða 

kerfi Marorku. Guðmundur hefur kynnt sér kerfi Marorku lítillega og margt að því sem stefnt 

er að að sýna á upplýsingaskjánum eru hlutir sem hann vinnur daglega með í sínu starfi. 

 

1. Upplýsingar um staðsetningu allra skipa í kerfinu á hnattlíkani. 
o Þarf að vera. 

 
2. Upplýsingar um hvert skip þ.e. 

 Nafn skips.  

 Áætlun – route.  

 Staðsetningu í lengd og breidd. 

 Staðsetningu skips á hnetti og siglingaleið síðasta sólahring „path“. 

 Hraða í hnútum. 
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 Olínotkun - kg/Nm. 

 Hleðslu // verður sennilega ekki hægt að útfæra í þessari útgáfu  
o Myndu aldrei setja inn load parameter. Upplýsingar bara fyrir þá.  

 Trim, mismunur á djúpristu skuts og stefnis – sýnt með mynd og gráðum.  

 Snúningshraða aðalvélar - Rpm . 
 

3. Upplýsingar um skipaflotann fyrirtækisins sem er inn í kerfinu. 

 Total consumption – Metric Tonn / day. 
o Þetta er t.d. mælieining sem þeir nota mikið. 

 EEOI staðal – cargo unit g/Nm. 

 Meðal hraða skipa – hnútar. 

 Propulation performance – kg/Nm. 
o Þeir hafa ekki birt eyðslutölur  opinberlega því það er auðvlet að reikna út 

samkeppnisverð. 

 Einnig ætlum við að reyna að setja fram tölulegar upplýsingar með skemmtilegum 
samanburði. Mælieiningar: money – volume – meters. T.d. heildar olíunotkun 
mánaðarins dugar sem 1000 fyllingar á Toyota Yaris.  

 
4. Annað 

 Fréttaveitu með nýjustu fréttum úr faginu. 

 Heimsmarkaðsverð á skipaolíu. 
o Bendir okkur á Index síður, bunker world og síður sem upp plats verð verð 

hafhent um borð. Þær olíur sem verið er að brenna eru LS 380 / IFO380 – 
MGO8Marine gas oil) LS stendur fyrir low sulfut er skilt að brenna þannig 
olíu innan vissra marka frá landi en leifilegt að brenna IFO á úthafi. 

 Veður upplýsingar.   

 Tilkynningar til sjófarenda „Notice to mariners“ Verið að vinna í því að finna 
einhvern gagnagrunn sem nær yfir allan heiminn.  

o Ölduspá væri mjög gott að hafa. Benti á vef siglingamálastofnunar sem 
dæmi.  

 Koma upp með event „pop up“ þegar skip lætur úr höfn eða kemur að landi. Það 
sem við höfum til að byggja á er í raun bara siglingahraði. Þegar skip hægir á og 
komið niður fyrir ca. 5Nm þá kæmi upp tilkynning um að það væri að koma í höfn. 
Einnig ef það fer úr 0Nm upp fyirr 5Nm þá kemur upp tilkynning að það hafi verið 
að fara frá landi.  

o Endilega fá upp eventana en þarf þá að vera tengt við áræðanlegar 
upplýsingar en ekki bara siglingahraða. 

 Fá sendar mánaðarlegar skýrslur í Excel eðf pdf formati. Average speed og total  
oil cunsuption. Myndir þú vilja hafa þetta default eða valkvæmt. 

o Gott að fá skýrslurnar mánaðarlega.  
Almennt: 
Guðmundur væri alveg til í að hafa svona skjá hjá sér þar sem hann fengi allar þessar 
upplýsingar án þess að þurfa að fara á milli ýmissa kerfa og vefsíðna. Alveg hugsandi að 
hafa þessar upplýsingar á stórum skjá inn á gólfi hjá þeim en þó eru þarna töluvert af 
upplýsingum sem þeir hafa ekki birt opinberlega og ekki víst að þeir vildu birta þær.  

Notandi 3 

Birgir Björnsson, Verkefnastjóri skipareksturs og stórflutninga hjá Eimskip. 

Verða meðp 6 skip inn í kerfinu af 18. 
  

1. Upplýsingar um staðsetningu allra skipa í kerfinu á hnattlíkani. 
o Nytsamlegt.  
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2. Upplýsingar um hvert skip þ.e. 

 Nafn skips  

 Áætlun – route  
o ETA mjög sniðugt.  Setja rúturnar inn í kerfið. Geta skoðað hvern legg fyrir 

sig. 

 Staðsetningu í lengd og breidd. 

 Staðsetningu skips á hnetti og siglingaleið síðasta sólahring „path“. 

 Hraða í hnútum. 

 Olínotkun - kg/Nm. 
o Eru að nota kg/Nm sem mælieiningu. 

 Hleðslu // verður sennilega ekki hægt að útfæra í þessari útgáfu. 
o Er ekki viss.  

 Trim, mismunur á djúpristu skuts og stefnis – sýnt með mynd og gráðum.  

 Snúningshraða aðalvélar – Rpm. 
o Vildi fá frekari upplýsingar hjá skipaeftirlitsmanni eða skipstjóra um 

upplýsingar sem lúta að Trim og snúningshraða. 
 

3. Upplýsingar um skipaflotann fyrirtækisins sem er inn í kerfinu. 

 Total consumption – Metric Tonn / day. 

 EEOI staðal – cargo unit g/Nm. 

 Meðal hraða skipa – hnútar. 

 Propulation performance – kg/Nm. 

 Einnig ætlum við að reyna að setja fram tölulegar upplýsingar með skemmtilegum 
samanburði. Mælieiningar: money – volume – meters. T.d. heildar olíunotkun 
mánaðarins dugar sem 1000 fyllingar á Toyota Yaris.  

o Skemmtilegt. 
o Sala og áætlanagerð ætti líka að hafa svona skjá. Almennt. SEEP frá IMO. 

Nýtast til að koma í veg fyrir deildaskiptingu. 
 

4. Annað 

 Fréttaveitu með nýjustu fréttum úr faginu. 

 Heimsmarkaðsverð á skipaolíu. 
o Myndrænt.  

 Veður upplýsingar. 

 Tilkynningar til sjófarenda „Notice to mariners“ Verið að vinna í því að finna 
einhvern gagnagrunn sem nær yfir allan heiminn. 

o Fá skipaeftirlitsmenn (super intentend  og skipstjóra til að kíkja á þetta.  

 Koma upp með event „pop up“ þegar skip lætur úr höfn eða kemur að landi. Það 
sem við höfum til að byggja á er í raun bara siglingahraði. Þegar skip hægir á og 
komið niður fyrir ca. 5Nm þá kæmi upp tilkynning um að það væri að koma í höfn. 
Einnig ef það fer úr 0Nm upp fyirr 5Nm þá kemur upp tilkynning að það hafi verið 
að fara frá landi.  

 Fá sendar mánaðarlegar skýrslur í Excel eðf pdf formati. Average speed og total  
oil cunsuption. Myndir þú vilja hafa þetta default eða valkvæmt. 

Almennti:  
Björn telur að þetta sé mjög góð hugmynd og er sammála því að þetta ætti að geta vakið 
aðra til umhugsunar. Ætti ekki eingöngu að vera inn á skrifstofu hjá skiparekstursdeildinni. Í 
fleet info þarf að lista upp hvaða skip eru inn í kerfinu því þau eru t.d. ekki með öll sín skip inn 
í kerfinu. Notendastillingar eru alltaf eitthvað sem fólk er til í að hafa en bara svona „Nice to 
have“. 
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Samantekt notendaprófanna 

Landhelgisgæslan er ekki dæmigerður notandi á kerfinu þar sem þau eru bara með eitt skip í 

því og sigling þess er ekki háð einhverri fyrirfram greindri áætlun. En  margir punktar sem 

komu frá notendanum þaðan eru hugsaðir út frá þörfunum almennt en ekki endilega þeirra. 

Munurinn á Samskip og Eimskip liggur í að Eimskip hafa unnið með Marorku í mörg ár og 

notað kerfið en Samskip eru rétt að byrja að skoða kerfið en ekki búnir að taka ákvörðun um 

að taka það inn hjá sér. 

 

 Allir sammála því að yfirlitsmynd af staðsetningu allra skipa ætti að vera hluti af 

kerfinu.  

 Nafn og staðsetning skipa þarf að vera inn. 

 Bæði notandi LHG og Eimskipa komu með ETA (estimate time of arrival) væri 

gagnlegt að hafa. 

 ECO speed skilgreint í hraða skips, þannig að það sjáist þegar það er ekki að sigla á 

hagkvæmasta hraða 

 Load parameter sem sýnir hleðslu er eitthvað sem hvorki Eimskip og Samskip hafa 

áhuga á að sýna.  

 Mælir sem sýnir RMP er óþarflega djúpar upplýsingar „Nice to have“ en samt varla 

 Total consumption – metric tonn pr. day eru mikið notað 

 Funny facts:  Skemmtilegt að hafa en passa að halda þessu faglegu. Brýtur upp 

daglega rennslið. 

 Fréttaveitur vöktu athygli. 

o  Minnst var rætt um news.  

o Oil price gott að hafa. Gröf sem sýna olíuverðið frekar en tölur með pílum. 

o Tilkynningar til sjófarenda. Notendur benda á: navigational warnings frá 

NAVTEX. Öluspá, bent á vef Siglingamálastofnunar. Þarf að skoða hvort hægt 

sé að tengja við staðsetningu skipa og siglingaleið til að geta gefið viðvarnair 

fram í tímann. 

 Event þegar skip fer upp fyrir eða niður fyirr 5Nm hraða. Ekki hægt að tengja sem 

brottför eða komu.  En getur verið eitthvað sem vekur athygli t.d. ef skip þarf að halda 

sjó vegna veðurs. Ef við ætlum að hafa event sem gefur till kynna brottfarir og komur 

þurfum við að byggja á áræðanlegum heimildum.  

Við höfum haft nánast óheftan aðgang að upplýsingum frá Auðunni Kristinssyni hjá LHG og 

hefur hann t.d. gefið okkur upplýsingar um útlit á trim mæli sem við urðum að hanna frá 

grunni og kvarða á mælana.   
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6. Framvinduskýrsla 

Sprettur 0 

Hvað var gert:  

 Byrjuðum á kynningu hjá Marorku um fyrirtækið. Unnið að “Sýn” fyrir verkefnið og 

haldin var hugarstorms (e. brainstorming) fundur. Gerðar voru notendasögur og 

product owner raðaði upp backlognum inn á Trello. Mikil áhersla lögð í 

viðmótshönnun og gerð frumgerða (e. prototypes). Meðlimir sammæltust um að nota 

'Agile' aðferðafræðina til að halda utan um tíma og meta umfang verkefnis.  

 Kafaði hópurinn í html5, twitter bootstrap, css og javascript grunn, highchart og 

raphael.js. Mikill tími fór í að lesa sig til og kynna sér kortasöfn, Highchart.js, 

Bootstrap og þau tól sem stefnt var á að nota. Raphael.js: Safnið er frekar hrátt ennþá 

en er engu að síður mjög vinsælt. Það er mjög flókið að vinna með það og eru til að 

mynda API skjölunin frekar flókin viðureignar. Málinu til stuðnings þá hafa fjölmörg 

söfn sprottið upp sem ‘wrapper’ mál yfir raphael.js eins og g.rapaehl og mörg önnur 

sem nota rapahael í grunnin en pakka API föllunum inní notendavænna umhverfi. 

Tímar: 118 tímar. 

Það sem gert var gott: 

 Hönnun á síðunni gekk vel.  

 Hópurinn duglegur að kynna sér nýtt efni.   

Sprettur 1 
Hvað var gert:  

 Unnið var að því að finna samstæðustjórnunarkerfi (e. subversion) og hýsingaraðila 

(e. control host).  

 Sett var upp keyrandi verkefni og sett voru inn javascript söfn (e. javascript libraries). 

 Ákveðið var að hafa þetta “Single page” vefsíða.  

 Innskráningargluggi var búin til fyrir API lykil í Bootstrap.  

 Mikill tími fór í að reyna að finna  kortasafn sem leyfilegt er að loka inn í kerfi þriðja 

aðila og að það væri seljanlegt. Búið var til “Dummy object” til að sýna á kortinu. 

 Töluverður tími í skýrslugerð og fundi.   

Tímar: 189 tímar. 
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Það sem gert var gott: 

 Fínn andi í hópnum. 

Það sem betur mætti fara: 

 Ekki hefur verið fært inn í sprint Burndown áætlaða tíma. 

- Fækka punktum í sprint burndown frá því að færa inn tíma daglega niður í að 

færa þá inn þrisvar í viku. 

 Netsamband afar slæmt á skrifstofu Marorku en við erum að vinna á gestanetinu. 

- Rætt við Ara og Finn hjá Marorku um úrbætur. 

 Þurfum að fá annan skjá hjá Marorku. 

- Rætt við Ara og Finn um úrbætur. 

Sprettur 2 

Hvað var gert:  

 Unnið að því að koma inn Open Streetmap kortasafninu ásamt OpenLayers.  

 Byrjað var að vinna í upplýsingaglugga fyrir skipin.  

 Sýna staðsetningu skipa á heimskortinu.  

 High Charts mælar komu inn og þeir tengdir við REST þjónustu.  

 RSS sett inn og unnið var í að finna og koma inn fréttaveitu með fréttum úr faginu og 

upplýsingum um heimsmarkaðsverð á olíu.  

Tímar: 157 tímar.  

Það sem gert var gott: 

 Ákveðið að skipta út open streetmap kortinu og skella okkur í D3.  

 Búið að laga netvandamálin og fá nýjan skjá.  

 Margar góðar breytingar á útliti. 

Það sem betur mætti fara: 

 Lentum í vandræðum með kortasafnið: OpenLayers.js: Safnið hefur notið vaxandi 

vinsælda undanfarinn ár og er OpenStreetMaps keyrt á safninu, safnið birtir ‘tiles’ og 

notar til þess sérstaka ‘tile-servera. 

- Skiptum um kortasafn. Margar hentugri lausnir voru til staðar en flestar bundnar 

ströngum hugbúnaðarleyfismálum. 

 Verðum að vera duglegri að skipuleggja sprettina, helst að brjóta niður sögur í tasks. 

- Halda betur utan um tíma sem eytt er í hvert task og skrá tímana sína inn í skjalið.  

 Seinkaði aðeins því við höfðum ekki aðgang að stuðlunum hjá Marorku.  

- Ýtt á að fá aðgang að REST þjónustu Marorku. 
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Annað:  

 Skipt var um scrum master. Ástæðan að Þór er sterkari forritari en Sigrún og hún 

hefur meiri áhuga á Scrum og Agile. 

 Hætt við paraforritun. 

 Ákveðið að fara í ítarlegar notendaprófanir. 

Sprettur 3 
Hvað var gert:  

 Úr OpenLayers yfir í D3.js: Mikill tími fór í að skipta um kortasafn. Allt aðra 

aðferðafræði þurfti til að birta þau gögn sem var þannig séð búið að útfæra í 

openlayers.js heldur en D3.js.  

 Single-Thread - Javascript og afmarkanir hennar: Við það að nota mál sem gerir ekki 

ráð fyrir þráðum eins og javascript gerir eykst flækjustigið til muna. Það að láta alla 

atburði (e.‘events) hitta á réttann tíma er tímafrek nákvæmnis vinna, maður er að 

aflúsa (e. debug) með augunum. 

 Unnið að upplýsingaglugga fyrir flotann.  

 Tekið var tillit til athugasemda leiðbeinanda um að verkefnið væri ekki nógu fjölbreytt, 

var því notendasögum bætt við. Byrjað var að setja upp fall sem býr til Excel skýrslu 

sem sýna á flotaupplýsingar og notast var við það Office .dll í. Einnig var búið til fall 

sem tekur tölvupóstfang og sendir mánaðarlega Excel skýrslu á tölvupóstfangið. Verið 

er að vinna í þessu. 

 Verið er að vinna í notendaprófunum með aðilum frá Eimskip, Samskip og 

Landhelgisgæslu Íslands. 

 Sett inn RSS fréttaveita fyrir viðvaranir fyrir sjófarendur (e. Notice to Mariners). 

Tímar: 224 tímar. 

Það sem gert var gott: 

 Það kom upp smá órói í hópnum. Tókum góðan fund og leystum málið.  

 Paraforritun: Pirate-Pad er notað til að koma línum af kóða manna á milli og hefur það 

reynst mikill happa fengur að fá aðstoð eða ábendingar þar í gegn. Vefsíðan virkar á 

svipaðan hátt og google docs. 

 Einingarprófarnir: Þar sem mikil virkni er útfærð í framenda vefsíðunnar er þörf fyrir 

góðan ramma utan um prófarnir og varð JSunit fyrir valinu. Prófunin skilar ekki 

einungis hvort að rökin haldi heldur einnig í hverskyns vafra þetta getur keyrt í. 
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Það sem betur mætti fara: 

 Að hópmeðlimir séu duglegri að nota hina í hópnum, spyrja spurningar og hjálpast að 

svo að vinna lendir ekki mismikið á fólki. 

- Hópurinn tók fund og planaði betur út það sem eftir var af verkefninu. 

 Forritunar umhverfi: Visual Studio er notað sem IDE og MVC4 í C# frá míkrómjúkt  

(e. Microsoft) ákveðið. Þegar leið á verkefnið þá var það nokkuð ljóst að aldrei var 

þörf á jafn miklum risa í vexti og Visual Studio MVC 4 pakkinn er. Hópurinn hefði 

getað notast við Django og keyrt upp vefsíðuna á Linux server sem hópurinn hefur 

aðgang að. 

- Rætt var um að breyta um umhverfi og jafnvel útfærsluna á verkefninu en 

ákveðið var að of langt væri komið í verkefninu til að vera að byrja upp á nýtt í 

nýju umhverfi. 

Annað: 

 Samstæðustjórnunarkerfi : Hópurinn var töluvert lengi að ákveða sig hvort hann ætti 

að nota SVN eða GIT. SVN varð fyrir valinu og skiptist hópurinn á að notast við 

tortoise og ankh til að koma hlutum á milli. Ankh virkar inní Visual studio og er það 

gott að það sendir ekki með þjappaðar skrár sem byggja á algjörri staðsetningu skjala 

þess er keyrði verkefnið (e. absolute path to compressed files). 

Sprettur 4 
Hvað var gert: 

 Bjuggum til mæla fyrir hraða, olíueyðslu og stafnhalla skipa frá grunni í canavas. 

Notast við photoshop til að teikna upp mælana og javascript sem heldur utan um 

virkni þeirra. 

 Nöfn skipa bætt við punkta sem sýna staðsetningu allra skipa sem skráð eru á 

innskráðann API lykil á tvívíða kortið. 

 Búið til collision fall sem á að koma í veg fyrir að nöfn skipa sem eru staðsett nærri 

hvort öðru lendi saman. Einnig var búið til fall til að lita nöfn skipana, þannig að þau 

rynnu ekki saman. 

 Siglingaleið skips sett inn á þrívíða hnöttinn eftir hnitum á lengd og breidd sem fengin 

er úr RESt þjónustu. 

 Nöfn sett á lönd í d3 safninu svo hægt sé að lita löndin. Búið til fall sem setur liti á 

hvert land. 



19 
 

 Kallið á RSS veiturnar fært yfir í main þannig að hægt sé að slökkva og kveikja á 

þeim að vild. 

 Einnig var unnið í að koma í veg fyrir minnisleka sem hefur verið að stríða okkur. 

Tímar:  255 tímar. 

Það sem gert var gott: 

 Breyting á mælunum úr HighCharts. 

 Að koma hönnun í gang, litum í D3 og mæla. 

Það sem betur mætti fara: 

 Að finna og reyna að koma í veg fyrir minnisleka. 

- Farið í gegnum kóðan og reynt að finna vandamálið. 

Sprettur 5 
Hvað var gert:  

 Klárað að setja allt inn í skjámyndina fyrir hvert skip. Mælarnir aðeins lagaðar til eftir 

ábendingar frá notendum.  

 Siglingaleið lagfærð frá því að fara frá núverandi staðsetningu til baka í fyrsta punkt 

yfir í að fara frá fyrsta punkti að núverandi staðsetningu. 

 Vinna við útlit hófst fyrir alvöru. 

 Unnið því að koma inn gögnum frá rest þjónustu yfir í gröf (high charts) fyrir 

upplýsingaskjámynd flota. 

 Olíuverði komið inn í graf, þar sem að erfitt hefur reynst að finna ókeypis þjónustu. Sú 

þjónusta sem við vorum að nota lokaði á okkur eftir smá tíma vegna fjölda kalla í 

hana. 

Tímar:  209 tímar.  

Það sem gert var gott: 

 Í lok spretts fórum við yfir það sem komið er og það sem eftir er að gera. Tekin var 

ákvörðun um að það eina nýja sem bætt yrði við eftir þennan sprett væri 

innskráningar kerfi og úrfærsla á fjórðu skjámyndinni. Síðan listað upp hvað við 

þyrftum að laga til og besta auk vinnu við útlit síðunnar, og sett inn á nýtt borð á Trello 

til þess að hafa betri yfirsýn yfir hvað væri eftir. 

 Síðunni var deploy-að á skrifstofu Marorku með nokkuð vel útfærðu útliti sem við 

fengum fullt af viðbrögðum við og tillögum að breytingum hjá starfsfólki Marorku. Það 

kemur til með að nýtast okkur við frekari útlistvinnu. Tillögunum var komið til okkar í 

gegnum facebook síðu hópsins og síðan bætt á vegginn í Trello. 
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 Fengum góða punkta frá Finni um útlitsbreytingar sem hann vildi sjá fyrir næst deploy. 

Það sem betur mætti fara: 

 En og aftur kom upp ókyrð í hópnum.  

- Málin rædd og reynt að leysa úr ágreiningi. 

Annað: 

 Kynntum verkefni fyrir samnemendum sem voru í vísindaferð í Marorku. Kynning 

gekk vel og fengum við jákvæðar móttökur. 

Sprettur 6 
Hvað var gert:  

 Innskráningarkerfi kerfi og notendastillingar sett á síðuna sem tengt er við 

gagnagrunn.  

 Fjórðu skjámyndinni bætt við. 

 Unnið við að klára að senda gögn frá REST inn í gröf á fyrstu skjámynd. 

 Canvas mælarnir betrumbættir og útlit lagað. 

 Sækja upplýsingar um hvenær síðustu gögn voru send frá hverju skipi í REST og 

koma inn í Last Update fyrir hvert skip. 

 Það sem þurfti helst að betrumbæta var: breyta siglingaleið úr punktum yfir í línu, laga 

kóða fyrir RSS veiturnar, vinna í því að minnka minnisleka og eyða út kóða sem ekki 

er nýttur eða er endurtekin (duplicate). 

 Einnig fór töluverð vinna í skýrslugerð og kynningu. 

Tímar: 252 tímar. 

Það sem gert var gott: 

 Að klára hönnun. 

 Síðan keyrist mun betur eftir að farið var í gegnum gagnaköllin. 

 Trello var vel nýtt til að halda utan um hvað átti eftir að laga og fínpússa.   

Það sem betur mætti fara: 

 Vantar meiri samvinnu milli hópmeðlima 

Annað: 

 Það sem af er að þessum spretti hefur einkennst af útlitspælingum og bestunar vinnu. 

 

Í viðauka 5 er að finna mynd af tímaskráningaskýrslu og Work time backlog. 
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7. Framtíðarsýn  

Vonumst við til að Energy Efficiency Radiator verði hluti að þeim vörum sem Marorka býður 

viðskiptavinum sínum í framtíðinni. Þó er ljóst að ýmislegt þarf að bæta áður en af því verður. 

Ekki var möguleiki á að útfæra alla þá virkni sem við hefðum viljað innan tímarammans sem 

við höfðum. Það sem helst mætti telja upp er: 

  

 Koma gögnum frá REST þjónustunni inn í gagnagrunn og útfæra síðuna þannig að 

hún sæki gögnin í gagnagrunnin. 

 Útfæra funny facts. En þar er hugmyndin að setja fram upplýsingar á skemmtilegan 

máta með samanburði við þekktar stærðir. 

 Skoða þarf fréttaveiturnar og finna veðurstofu sem hægt er að senda inn staðsetningu 

í lengd og breidd til að fá veður.  

 Útfæra að upp komi tilkynningar þegar skip lætur úr eða kemur í höfn. En þær 

upplýsingar eru ekki aðgengilegar eins og er. 

 Helst þyrfti að útfæra alla reikninga sem framkvæmdir eru ‘client-side’ megin með 

web-workers til að spara UI-þráðinn. 

 Til að lágmarka gagnaköll þyrfti að útfæra web-sockets til að besta samskipti 

clients og servers. Web-socets er ný sjálfstæð TCP samskiptatækni milli server 

og client sem eykur skilvirkni í sendingu á gögnum þar á milli. 
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8. Lokaorð  

Fimmtán vikur eru liðnar síðan hópurinn byrjaði á þessu verkefni og var rennt nokkuð blint í 

sjóin hvað verkefnið gekk útá. Hugmyndin af verkefninu var ennþá ekki fullmótuð hjá Marorku 

og fengum við nokkuð frjálsar hendur í útfærslu á verkefninu sem gerði verkefnið spennandi 

og krefjandi. Þar sem hugmyndin af afurðinni var ekki fullmótuð sá hópurinn að mikilvægt 

væri að setja góðan tíma í grunnvinnu afurðarinnar þar sem kerfið var teiknað upp og 

notendaprófað með helstu væntanlegum viðskiptavinum kerfisins á Íslandi. Eftir 

grunnvinnuna var farið í að leita að góðri kortalausn og var hópnum sniðinn þröngur stakkur í 

vali á kortalausnum. Eftir mikla vinnu og tíma sem hópurinn hafði eytt í  “OpenStreetMaps” 

kortagrunninn og “OpenLayers” var ákveðið að skipta um kortalausn vegna þess að birting 

flísana (e.tiles) var of hæg og til þess valdandi að notandi gæti ekki sætt sig við það. Farið 

var í staðinn í mjög byltingakennda breytingu með því að taka inn d3.js Javascript safnið sem 

er ekki beint kortalausn heldur SVG lausn með mikla möguleika á útfærslu á hinum ýmsu 

gögnum. Með þessari breytingu fór mikill tími í að setja sig inn í Javascript safn sem ekki 

hefur mikið af leiðbeinandi efni en okkar vonir eru að með þessari útfærslu munum við fá 

viðmót og útlit sem gefi meiri hraða, hreyfingu og umfram allt skemmilegri upplifun á Energy 

Efficiency Radiator. 

 

Okkar helstu hindranir snúast að því að lítil þekking er fyrir hjá  flestum meðlimum hópsins á 

Javascript og hefur það komið fólki á óvart hversu erfitt viðureignar Javascriptið er þegar 

tekið er tillit til uppbyggingu á kóða og aflúsunar (e. debugging). Mikill tími hefur farið í að 

setja sig inn í Javascript forritun og þau Javascript söfn sem notuð eru í verkefninu. 

 

SCRUM aðferðarfræðin var valin sem verkefnastjórnunartæki og kom reynsluleysi hópsins í 

ljós þegar útfæra átti hana. Það gekk vel í fyrstu að útfæra SCRUM en eftir því sem leið á og 

flækjustig verkefnis jókst urðu smávæglegrir hnökrar sem fólust aðallega í því að með breyttri 

kortalausn fór forritun á verkefninu nánast á byrjunarreit og mikill tími fór í að leita sér 

þekkingar á nýju kortalausninni sem varð þess valdandi að útfærsal okkar á SCRUM lenti í 

smá upplausn. Á endanum leystist það vandamál með markvissari fundum hópmeðlima og 

skýrari fókus á það sem við vorum að gera.  

 

Á þessum 15 vikum hefur hópurinn lært gríðarlega mikið. Ef hópurinn væri að byrja núna 

með þá þekkingu sem hann hefur öðlast í þessu verkvefni væri þetta unnið á allt annan 

máta. Ekki hefði verið farið í Visual Studio og ASP.Net og MVC4. Sennilega yrði sú leið farin 

að vinna þetta á Linux server vél með miðlægum grunni og nýta hann til að keyra útgáfur af 

verkefninu. Einnig hefðum við lagt áherslu á continuous integration test og nota Git í 
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samstæðustjórnun í staðin fyrir Tortoise. Taka þurfti stórar og tímafrekar ákvarðanir sem hafa 

haft jákvæðar breytingar á verkefnið en þó valdið því að ekki hefur tekist að útfæra allar þær 

kröfur sem vonast var til að næðust. Þó náðist að klára allar megin kröfur. Samt sem áður er 

hópurinn nokkuð sáttur við útkomu verkefnisins sem hefur fengið góðar viðtökur frá 

starfsmönnum Marorku, samnemendum og prófendum kerfisins. Hópurinn hefur sett fram 

framtíðarsýn kerfisins og er hann meðvitaður um takmarkanir kerfisins eins og það er núna 

og má það rekja til hina ýmsu þátta s.s. takmarkaðir “resourcar”.  

9. Umsögn tengiliðs 

Ég vil þakka hópnum fyrir sín störf og vel heppnaða útfærslu á krefjandi verkefni. 

Eitt af megin markmiðum verkefnisins var að hanna viðmót og framsetningu á upplýsingum 

sem væri í senn auðskiljanlegt og áhugavert fyrir starfsmenn í skiparekstri. 

Í samstarfi við Marorku og viðskiptavini átti hópurinn góða spretti og með tíðum uppfærslum 

varð til lausn sem fór fram úr væntingum okkar. 

Byggt á samskiptum við viðskiptavini er ljóst að þessi lausn mun þróast sem vara hjá 

Marorku og þá verður stuðst við bæði tæknilega þætti sem og viðmótshönnun sem varð til í 

þessu verkefni. 

 

Kærar þakkir 

Finnur Pálmi Magnússon 

Product Owner
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10. Viðauki 

Viðauki 1 

 Sýinhorn af tímaskráningar skjali. 
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Viðauki 2 

Realease Burndown chart. 
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Viðauki 3 

Sýinshorn af sprint burndown 
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Viðauki 4 

Áhættugreining. 
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Viðauki 5 

Tímaskráningar skjal með athugasemdum og work time burndown. 
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Uppsetning 

Búnaður 

Vefjónn (e. Server)  

Internet Information Service (IIS)  

.NET 4.5 Framework  

SQL Express 2008/2012 eða SQL Server 2008/2012 

Uppsetningadiskur (e. Setup disk) með forritinu 

Framkvæmd 

Til að setja upp Energy Efficiency Radiator upp á veraldarvefnum þarf að hafa stað til að 

hýsa hana á. Hýsingarstaðurinn getur verið innanhúsþjónn eða vefþjónn hjá þar tilgerðu 

hýsingarfyrirtæki. Hýsingin fyrir síðuna þarf að vera uppsett með Internet Information Service 

(IIS) og .NET 4.5 Framework. Hægt er að nálgast .NET 4.5 framework á: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653. 

 

1. Eftir að hýsingarumhverfið hefur verið sett upp þarf að afrita gögnin af 

uppsetningardiskinum að þá þarf að setja upp gagnagrunn á hýsingarþjóninum. Hægt 

er að keyra gagnagrunn síðunnar með SQL Express 2008/2012 eða SQL Server 

2008/2012. Hægt er að nálgast SQL Express 2008 á:  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1695. 

2. Setja upp forritið í skráarmöppu á hýsingarvefnum, mappan á að vera virtual 

skráarmappa sem IIS keyrir upp. Þetta getur verið mismunadi eftir hýsingaraðila 

og best er að tala við kerfisstjóra um staðsetningar á gögnum á þjóninum. 

3. Opna IIS og þá kemur upp eftirfarandi skjámynd: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1695
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4. Velja “Add Web Site”.  

5. Velja nafn á síðunni í “Site name”. 

6. Velja “Application Pool” sem er með .NET 4 stuðning. 

7. Slá inn slóðina á verkefninu á hýsingarþjóninum í “Physical Path”. 

8. Velja nafnið á hýsingarsvæðinu í “Host name”. 

9. Velja “Ok”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þá ætti nafnið á síðunni að birtast í möpputré í “Sites”. 
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Þegar smellt er á nafn síðunnar birtast ýmsir stillingamöguleikar.  

Hægt er að velja “Browse *:80(http)” til að vafra inná síðuna. 
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Notendaleiðbeiningar 

Búnaður 

Tölva með internettengingu og nýjustu útgáfu af Google Chrome netvafra. 

Æskilegt er að keyra Energy Efficiency Radiator með skjáupplausn en síðan styður flestar 

skjástærðir og jafnvel spjaldtölvur. 

API (e. Application Programming Interface) lykill sem viðskiptavinir Marorku ná í á Marorka 

Online. 

Tenging 

Farið inn í Google Crome og sláið inn vefslóðina: http://radiator.marorka.com 

Upp kemur innskráningargluggi.  

 

Notast er við sama notandanafn (username) og lykilorð (password) og eru notaðar til að skrá 

sig inn á Marorka online kerfið. Ef smellt er á Marorku logoið opnast heimasíða Marorku, 

http://marorka.com 

  

http://radiator.marorka.com/
http://marorka.com/


6 
 

Þegar búið er að skrá gilt notandanafn og lykilorð og velja “Sign in” að  þá kemur upp gluggi 

þar sem hægt er að setja inn eigin stillingar. 

 

Á þessari valmynd er hægt að stilla tíma á hversu lengi er staldrað við á hverri skjámynd og 

hversu mörg skip á að birta á milli þess sem flotaupplýsingar eru birtar. Einnig er hægt að 

velja að aðeins er sýnd skjámynd með staðsetningu skipa á tvívíðu korti. Með því að færa 

músina yfir valmöguleika kemur upp hjálpargluggi sem útskýrir hvern möguleika fyrir sig.  

Í efra vinstra horni er svo hægt að skrá sig út með því að ýtá á “Logout”. 

Því næst þarf að skrá inn API lykil til þess að komast áfram á upplýsingaskjá. Ef þú hefur ekki 

fengið úthlutaðan lykill vinsamlegast hafið samband við: marorka@marorka.is 

 

Þegar búið er að velja stillingar smellið á “Submit” 

Veljið svo að setja síðuna á fulla skjástærð með því að ýta á “F11” 

mailto:marorka@marorka.is
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Viðhald 

Breyting á stillingum 

Hægt er að breyta notandastillingum í hvert sinn sem maður skráir sig inn. Einnig er hægt að 

breyta þeim með því að ýta hvar sem er á skjáinn þegar Energy Efficiency Radiator er í 

gangi.  

Hugsanleg vandarmál og lausn á þeim 

Þar sem vefsíðan hefur lítið notandaviðmót að þá er hægt að sjá fyrir helstu vandamálum 

sem geta átt sér stað við keyrslu. Hér á eftir er listi um vandarmál sem geta átt sér stað og 

leiðir til að leysa þau. 

1. Notandi nær ekki að skrá sig inn 

Lausn: Notandinn þarf að hafa samband við Marorku sem sér um að bæta við notendum í 

kerfið. 

2. Gröfin koma ekki upp þegar síðan er hlaðinn 

Lausn: Tenging við REST þjónustu Marorku liggur niðri. Vinsamlegast hafið samband við 

þjónustusíma Marorku eða sendið póst á marorka@marorka.is til að fá nánari upplýsingar 

um niðritíma. 

3. Vefsíðan hleður ekki upp nýjustu upplýsingunum upp 

Lausn: Smellið á “Settings”, “Show advanced Settings” og “Clear browsing data” og veljið 

“Empty the cache” og “delete the cookies”. Hlaðið síðan síðunni upp á nýtt. 

4. Síðan birtir villu skjá (e. Error Sceen) 

Lausn: Vinsamlegst hafið samband við þjónustusíma Marorku eða sendið tölvupóst á 

marorka@marorka.is og forritari lagar villuna sem kemur upp. 

5. Hreyfing (e. animation) á síðunni er höktandi 

Lausn: Vefsíðan keyrist best þegar engin önnur netumferð á sér stað og því er best að 

slökkva á öllu niðurhali og hafa sem minnst í gangi á meðan síðan er keyrð. 

 

 

 

mailto:marorka@marorka.is
mailto:marorka@marorka.is

