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Inngangur 

Verkefnið er unnið sem B.Sc. verkefni af þremur nemendum í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Verkefnið fólst í að smíða aðgangsstýrt vefkerfi sem þjónar tilgangi sem þjónustumiðstöð viðskiptavina 

N1 á netinu. Mínar síður N1 gefa viðskiptavinum N1 kost á að geta fylgst með viðskiptum sínum á 

netinu og hvernig þeim er háttað. Mínar síður N1 er samþætt kerfi sem knúið er viðskiptagreind 

(Customer Intelligence1). Það lærir að þekkja viðskiptavininn út frá viðskiptamynstri hans og gerir þar af 

leiðandi N1 kleift að þjóna viðskiptavinum sínum enn betur en ella. Mínum síðum N1 er einnig ætlað að 

vera stjórnborð fyrir markaðsstjóra og þjónustufulltrúa þar sem þeim er gert mögulegt að stýra 

upplýsingum viðskiptavina. 

Lýsing verkefnis 

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á innanlandsmarkaði sem veitir fólki og fyrirtækjum 

þjónustu og heildarlausnir í rekstrarvörum og eldsneyti. N1 hefur um árabil starfrækt farsælt vildarkort, 

fyrst undir nafninu Safnkort en nú N1-kortið. 

Einstaklingar og fyrirtæki geta sótt um N1 kort eða dælulykil og með hjálp Minna síðna kemst 

viðskiptavinurinn í persónulegra samband við fyrirtækið ásamt því að geta fylgst með viðskiptum sínum 

og hvernig þeim er háttað. 

Tilgangur verkefnisins er að nýta Mínar síður N1 sem markaðstæki og veita viðskiptavinum góða 

upplifun á netinu í gegnum rafræna þjónustumiðstöð. Til að nýta Mínar síður N1 sem markaðstæki 

getur markaðsstjóri búið til áhugahópa sem viðskiptavinir geta skráð sig í. Auk þess getur markaðsstjóri 

búið til viðbótarupplýsingar fyrir viðskiptavini sem þeir geta fyllt út. 

Megintilgangur þessara atriða er að veita N1 meiri innsýn í áhugamál viðskiptavina, geta þjónað þeim 

betur og veitt persónumiðuð tilboð. Jafnframt er mikilvægt að Mínar síður N1 nýti samfélagsveftækni 

(social web2)  til að auka árangur í markaðsstarfi. Þar má meðal annars nefna tengingu við Facebook þar 

sem viðskiptavinir geta auðveldlega skráð sig inn með Facebook aðgangi sínum. 

Mínar síður bjóða viðskiptavinum N1 upp á að geta tengst fjölskyldumeðlimum og því samnýtt afslætti 

og önnur kjör. Auk þess geta tengdir fjölskyldumeðlimir deilt upplýsingum um N1 kort sín á milli. Sem 

dæmi um hagnýtingu þessarar virkni er að ef foreldri vill fylgjast með bensíneyðslu barna sinna. 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_intelligence 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_web 
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Mínar síður N1 notast við kerfi knúið viðskiptagreind (e. Customer Intelligence) sem gerir N1 kleift að 

bjóða viðskiptavinum sínum upp á persónumiðuð tilboð og auglýsingar. 

Meginmarkmiðið er að upplifun viðskiptavinarins sé sem best. 
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Skipulag 

Aðferðafræði (Scrum) 

Ákveðið var að notast við Scrum3 aðferðafræðina  vegna þess hversu vel hún hentar sambærilegum 

verkefnum. 

Scrum byggir á Agile hugmyndafræðinni og snýst út á það, eins og sjá má á Mynd 1: Scrum ferli hér að 

neðan, að unnið er í ítrunum sem einnig kallast sprettir. Gerður er kröfulisti (e. Product Backlog) sem 

inniheldur allar kröfur sem gerðar eru til verkefnisins út frá framtíðarsýn þess. Út frá kröfu er svo búin til 

notandasaga þar sem skýrður er tilgangur hennar og hvernig hún muni gagnast notandanum. Eftir það 

er umfang sögunnar metið út frá huglægri mælieiningu sem kallast sögupunktar (e. Story Points). 

Sögunum er að lokum forgangsraðað í samráði við eiganda verkefnisins (e. Product Owner) og skipt 

niður á spretti. Sprettur (e. Sprint) er tíminn sem teymið hefur til að klára allar sögurnar fyrir lok spretts. 

Á hverjum degi eru haldnir daglegir stöðufundir (e. Daily Standup Meetings) þar sem allir hópmeðlimir 

segja hvað þeir gerðu daginn áður, hvað þeir ætla að gera í dag og hvort það standi eitthvað í vegi fyrir 

þeim. Í lok hvers spretts skal útkoman vera virkandi afurð. Í framhaldi tekur hópurinn stöðuna og rifjar 

sprettinn upp (e. Retrospective). Þar kemur fram hvað gekk vel, hvað gekk illa og hvað megi gera betur 

fyrir næstkomandi spretti. 

 
Mynd 1: Scrum ferli 

                                                 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development) 
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Hlutverk verkefnis 

Scrum skilgreinir nokkur lykilhlutverk: Eiganda verkefnisins (e. Product Owner) sem hefur yfirumsjón 

með verkefninu, ásamt því að vera lykilmaður í tengslum við fyrirtækið. Þar á eftir kemur verkefnastjóri 

(e. Scrum Master) sem hefur yfirumsjón með verkefninu ásamt Product Owner og sér til þess að allt 

standist áætlun. Jafnframt sér hann til þess að Scrum ferlinu sé framfylgt ásamt því að sjá til þess að 

engar hindranir séu í vegi þróunarteymisins. Þar á eftir kemur þróunarteymið (e. Development Team) 

sem sér um vinnuna. Að lokum koma hluteigendur (e. Stakeholders) sem eru þeir sem kosta verkefnið 

ásamt hugsanlegum notendum þess. 

Á upphafsfundi voru hópmeðlimir skipaðir í Scrum hlutverk sem hér segir: 

 Eigandi verkefnis (e. Product Owner): Helgi Örn Viggósson, starfsmaður N1 

 Verkefnastjóri (e. Scrum Master): Guðjón Jónsson 

 Þróunarteymi: 
o Guðjón Jónsson 
o Lóa Jóhannsdóttir 
o Viktor Blöndal Pálsson 

Sýn verkefnis 

Í upphafi var sett saman framtíðarsýn fyrir verkefnið og ákveðið að notast við svokallaða lyftu-yfirlýsingu 

(e. Elevator Statement): 

„Mínar síður er þjónustumiðstöð á netinu fyrir viðskiptavini hjá N1 og gefur þeim kost á að fylgjast með 

viðskiptum sínum við N1 og hvernig þeim er háttað, ásamt því að N1 getur nýtt þetta sem markaðstæki og 

veitt viðskiptavinum sínum góða upplifun á netinu.” 

Sprettir 

Á upphafsfundi var ákveðið að hver sprettur yrði tvær vikur að lengd, þar sem það telst vera hæfilegt í 

sambærilegum verkefnum. 

Föst skiladagsetning var á verkefninu (e. Timeboxed Scope) og þar af leiðandi urðu þetta sjö sprettir í 

heildina. Svokallaður „núll sprettur” (e. Sprint Zero) var notaður til að undirbúa og skipuleggja verkefnið í 

heild sinni. Fyrsti spretturinn hófst svo formlega 27. ágúst og síðasta sprettinum lauk formlega 2. 

desember með svokölluðu Code Freeze4 þar sem teymið hætti að forrita. 

                                                 
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Freeze_(software_engineering) 
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Sögupunktar 

Í upphafi var umfang sagnanna í kröfulistanum ákvarðað út frá mælieiningu sem marka átti hversu erfitt 

væri að útfæra söguna. Sú mælieining kallast sögupunktar (e. Story Points). Til þess að ákvarða umfang 

sagnanna notuðum við Planning Póker5 skipulagsaðferðina. Hver og einn hópmeðlimur fékk úthlutað 

spilum sem merkt voru: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 og 50 þar sem 1 táknar mjög auðvelda sögu og 50 táknar 

mjög stóra og flókna sögu. 

Í upphafi voru sögupunktarnir 389 en í lokin voru þeir orðnir 412 talsins sem þýðir að umfang 

verkefnisins varð örlítið meira en áætlað var. 

Afkastageta teymis 

Til að reikna út afkastagetu teymisins í upphafi, notuðum við svokallaða spádómsaðferð (e. Forecast 

Method). Þrjár millistórar sögur voru teknar, þær brotnar niður í verkþætti og áætlaðar voru 

klukkustundir á hvern verkþátt. Í framhaldi var samanlagður tími verkþátta hverrar sögu deilt upp í fjölda 

sögupunkta og að lokum var fundið meðaltal út frá útkomunum þremur. Kom þá í ljós að hver 

sögupunktur markaði eina klukkustund. 

Dagbók teymis 

Tímar og verkþættir hvers og eins hópmeðlims voru skráðir í sérstaka dagbók í lok hvers vinnudags. 

Heildartímar sem fóru í verkefnið með skipulagi í spretti núll, voru 1376 klst talsins. Sundurliðun tímanna 

er sem segir: 

 Guðjón: 561 klst 

 Lóa: 359 klst 

 Viktor: 456 klst 

Þróunarumhverfi og tækni 

Eftir að við höfðum gert okkur grein fyrir stærð verkefnisins ákváðum við að notast við MVC6 högunina 

og skrifa kerfið í C# ASP.NET MVC 4. Notast var við þróunarumhverfið Microsoft Visual Studio 2012, 

Microsoft SQL Server 2008 R2 við vinnslu á gagnagrunni og Subversion fyrir samstæðustjórnun. 

                                                 
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller 
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MVC högun byggist upp á því að skipta kerfinu niður í þrjár einingar; Módel (e. Model), sýn (e. View) og 

stjórnklasa (e. Controller). Þessi högun gerir okkur kleift að aðgreina hegðun og gögn í vinnslulagi, frá 

útliti og birtingu gagna í viðmóti. 

LINQ7 fyrirspurnir eru notaðar til þess að sækja gögn úr gagnagrunni og notar LINQ setningarfræði sem 

svipar til SQL. 

Við framsetningu gagna notuðum við Javascript safnið KnockoutJS8 sem byggir á MVVM9 (Model-View-

View-Model) höguninni. Það safn auðveldar vinnslu á dínamískum gögnum í viðmóti og gerir okkur 

kleift að lágmarka þau skipti sem þarf að endurhlaða síðuna. Lang flest gagnagrunnsköll í kerfinu notast 

við Ajax10 fyrirspurnir. 

Þar sem vinsældir „snjallvefja” hafa aukist gríðarlega undanfarið var ákveðið að notast við Twitter 

Bootstrap11 framework sem inniheldur 12 dálka skalanlega (e. Responsive12) grind og gerir okkur kleift 

að sníða kerfið að öllum helstu tækjum í dag (snjallsímum, spjaldtölvum og hefðbundnum tölvum) og 

auðveldar okkur að sníða hnappa, textasvæði og aðra hluti sem notaðir eru á vefnum. 

Krafa var gerð um að notandi gæti skráð sig inn í Mínar síður N1 með Facebook aðgangi sínum og var 

því notast við Facebook SDK13 (e. Software Development Kit). Auk þess var útfærð virkni sem notar svo 

kallaða „push notification” tækni sem lætur notanda vita á Facebook þegar ný skilaboð bíða hans á 

Mínum síðum. 

Að auki var gerð krafa um að gera vefþjónustu (Web API14) til að gefa öðrum kerfum kost á því að sækja 

upplýsingar úr Mínum síðum. Ákveðið var að notast við REST15 staðalinn við útfærslu kröfunnar. 

Á meðan á verkefninu stóð voru allar áætlanir unnar og geymdar á Google Docs og skjölun geymd í 

sameiginlegri möppu á Dropbox.  

                                                 
7
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb397926.aspx 

8
 http://knockoutjs.com/ 

9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Model_View_ViewModel 

10
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming) 

11
 http://twitter.github.com/bootstrap/ 

12
 http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design 

13
 https://developers.facebook.com/docs/reference/javascript/ 

14
 http://www.asp.net/web-api 

15
 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer 
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Forritun 

Forrita skal klasa-, falla- og breytuheiti á ensku. Hins vegar eru athugasemdir skrifaðar á íslensku. 

Ákveðið var að notast við eftirfarandi forritunarreglur: 

Skjölun kóða 

Notast skal við staðlaða C# XML skjölun. Sjá dæmi hér fyrir neðan: 

Stutt skjölun 

// Stutt lýsing 
functionName(); 

Löng skjölun 

/// <summary> 
/// Lýsing fallsins 
/// </summary> 
/// <param name="param1">Lýsing færibreytu</param> 
/// <returns>Lýsing á hverju fallið skilar</returns> 
private string functionName(Object param1) 
{ 
} 

Skjölun klasa 

/// <summary> 
/// Lýsing klasa 
/// </summary> 
public class ClassName 
{ 
} 

Klasar 

Nöfn klasa skulu vera skrifuð með PascalCasing, samanber dæmi: 

public class ClassName 
{ 
} 

Meðlimabreytur klasa 

Nöfn á meðlimabreytum klasa skulu skrifuð með prefix _ samanber dæmi: 

string _age; 
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Properties (getterar & setterar) 

Nöfn á „properties“ skulu skrifuð með camelCase, samanber dæmi: 

string personAge; 

Breytur 

Nöfn á breytum skulu vera skrifuð með camelCase, samanber dæmi: 

string personAge; 

Föll 

Nöfn á föllum skulu vera skrifuð með camelCase, samanber dæmi: 

string someFunction() 
{ 
}  

Slaufusvigar 

Notast skal við hefðbundna C# útfærslu á slaufusvigum og skulu slaufusvigar byrja í línunni fyrir neðan 

skilgreiningu (fyrir utan Javascript), samanber dæmi: 

public class ExampleClass 
{ 
    private int age; 
    private string name; 
} 

Töflunöfn í gagnagrunni 

Nöfn á töflum skulu vera skrifuð með PascalCasing. 

Dæmi: UserProfiles 

Dálkar í gagnagrunni 

Nöfn á dálkum í töflum skulu skrifuð með camelCase. 

Dæmi: zipCode í töflunni UserProfiles 
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Indent á kóða 

Kóði skal vera indentaður með einu TAB, samanber dæmi: 

for(i = 0; i < 10; i++) 
{ 
    int sum += i; 
} 
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Aðstaða 

Á meðan á verkefninu stóð fengum við úthlutaða aðstöðu í höfuðstöðvum N1, Dalvegi 10-14, eins og sjá 

má á Mynd 2: Aðstaða í N1 hér að neðan. Þar fengum við herbergisaðstöðu sem var aðgengileg okkur 

allan sólarhringinn með ákveðnu lykilkorti. Okkur voru útvegaðir aukaskjár ásamt músum og 

lyklaborðum til að auðvelda vinnuna. Á staðnum var svo mötuneyti sem við fengum einnig aðgang að. 

 

 

Mynd 2: Aðstaða í N1 
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Greining 

Notendagreining 

Í upphafi var krafa gerð frá N1 um að framkvæmd yrði greining á hverjir myndu koma til með að nota 

kerfið. Í ljós komu þrír hugsanlegir notendahópar; Viðskiptavinir, þjónustufulltrúar og markaðsstjórar 

eins og sjá má í Tafla 1: Notendagreining hér að neðan. 

Ákveðið var í upphafi að aðgangur þjónustufulltrúa og markaðsstjóra hefði sömu eiginleika og aðgangur 

viðskiptavina þannig þeir þyrftu ekki sér aðgang að kerfinu til að geta fylgst með viðskiptum sínum og 

hvernig þeim er háttað, líkt og aðrir viðskiptavinir. 

Tafla 1: Notendagreining 

 
Bakgrunnur Notkun kerfis Umhverfi Helstu markmið 

Viðskiptamenn 

Aldur: 18+ 

Kyn: Bæði kynin 

Menntun/hæfni: 

Engin krafa 

Tölvufærni: Vita 

hvernig kerfið 

virkar 

Notkun: Hvenær sem 

er 

Þjálfun: Hvernig á að 

nota kerfið 

Viðhorf: Almennt 

jákvætt 

Fjöldi notenda: 

Ótakmarkað 

Tæknilegt: 

Nettengd tölva 

Raunverulegt: 

Hvar sem er 

Geta háttað og fylgst 

með viðskiptum sínum 

við N1 

Þjónustufulltrúar 

Aldur: 18+ 

Kyn: Bæði kynin 

Menntun/hæfni: 

Engin krafa 

Tölvufærni: Vita 

hvernig kerfið 

virkar 

Notkun: Á vinnutíma 

8-16 

Þjálfun: Starfsmenn 

þjálfaðir af N1 til að 

þjónusta 

viðskiptavini 

Viðhorf: Almennt 

jákvætt 

Fjöldi notenda: 

Ótakmarkað 

Tæknilegt: 

Nettengd tölva 

Raunverulegt: Á 

vinnustað N1 

Geta flett upp 

viðskiptavinum eftir 

kennitölu og aðstoðað 

þá með sín mál 

Markaðsstjórar 

Aldur: 18+ 

Kyn: Bæði kynin 

Menntun/hæfni: 

Menntun tengd 

markaðsmálum 

Tölvufærni: Vita 

hvernig kerfið 

virkar 

Notkun: Á vinnutíma 

8-16 

Þjálfun: Starfsmenn 

þjálfaðir í 

markaðsmálum 

Viðhorf: Almennt 

jákvætt 

Fjöldi notenda: 1 

Tæknilegt: 

Nettengd tölva 

Raunverulegt: Á 

vinnustað N1 

Geta sýslað með 

áhugahópa, ásamt því 

að geta bætt við 

viðbótarupplýsingum 

fyrir notendur 
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Þarfagreining 

Við þarfagreiningu á verkefninu var byrjað á því að safna saman kröfum sem N1 lagði upp með. Út frá 

þeim voru útbúnar notendasögur (e. User Stories) og þær settar saman í kröfulista (e. Product Backlog). 

Sögurnar voru metnar á skalanum A til C út frá mikilvægi og forgangsraðað í samráði við eiganda 

verkefnis (e. Product Owner). 

Kröfur voru skilgreindar á eftirfarandi hátt: 

 A = Kerfið stendur og fellur með þeim 

 B = Mikilvægt en kerfið virkar án þeirra 

 C = Síður mikilvægt, útfært ef við höfum tíma 

 

Hver saga fékk áætlað umfang í sögupunktum þar sem 1 stendur fyrir að það taki enga stund að útfæra 

söguna og 50, svokölluð „EPIC saga”, sem stendur fyrir að það taki mjög langan tíma að útfæra hana. 

Mögulega þyrfti að brjóta hana niður í smærri sögur. 

Kröfulisti 

Hér fyrir neðan í Tafla 2: Kröfulisti má sjá kröfulistann eins og hann leit út í lok verkefnis. Eins og sjá má 

eru númerin á sögunum ekki í réttri röð og vantar númer inn á milli. Það er sökum þess að kröfulistinn 

var síbreytilegur yfir verkefnistímann og honum endur-forgangsraðað reglulega. Númer hverrar sögu 

var haldið óbreytt upp á tilvísanir að gera. 

Sjá má í Tafla 2: Kröfulisti að litir á sögunum skiptast í ljósgrænan og dökkgrænan. Ljósgrænn stendur 

fyrir kláraðar sögur en ekki búið að prófa þær (e. Done). Dökkgrænn stendur fyrir fullkláraðar sögur sem 

búið er að prófa (e. Done Done). 

Tafla 2: Kröfulisti 

Nr Nafn sögu Hlutverk Stærð Sprettur Forgangur Notkunardæmi 

1 Hanna gagnamódel Kerfið 50 1 A 
 

3 Skal hafa aðgangsstýringar Kerfið 2 2 A 
 

4 
Skal geta búið til aðgang með 

hefðbundinni nýskráningu 
Notandi 13 2 A 1 

5 
Skal geta innskráð sig með 

hefðbundinni innskráningu 
Notandi 3 2 A 

2 

6 Skal geta útskráð sig Notandi 8 2 A 9 

10 
Skal geta breytt upplýsingum í 

notandaprófíl sínum 
Notandi 21 3 A 7 

11 
Skal geta fengið nýtt lykilorð 

sent 
Notandi 13 3 A 8 

7 
Skal geta nýskráð sig með 

Facebook aðgangi sínum 
Notandi 21 2 B 
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8 
Skal geta innskráð sig með 

Facebook aðgangnum sínum 
Notandi 13 2 B 

 

9 

Skal geta linkað Facebook 

accountinn við núverandi 

accountinn 

Notandi 5 2 B 
 

12 
Skal logga allar aðgerðir 

notanda 
Kerfið 8 3 B 

 

13 Skal logga allar villur í kerfinu Kerfið 13 3 B 
 

14 
Skal geta stýrt upplýsingum 

notenda (þjónustufulltr) 
Þjónustufulltrúi 50 4 B 

 

16 

Skal geta bætt við viðbótar 

upplýsingum (attributes) um 

notendur (User interface) 

Markaðsstjóri 8 3 B 
 

17 

Skal geta stofnað, breytt og 

eytt áhugahópum 

(markaðsstjóri) 

Markaðsstjóri 3 4 B 
 

21 

Skal fá notification á Facebook 

þegar efni kemur í 

skilaboðaskjóðuna 

Kerfið 21 6 B 
 

22 

Skal geta raðað 

viðskiptafærslum eftir 

mismunandi síum / flokkum 

Notandi 13 5 B 3 

24 
Skal geta raðað N1 kortum 

eftir mismunandi flokkum 
Notandi 13 5 B 

 

25 
Skal geta skoðað 

skilaboðaskjóðuna sína 
Notandi 5 6 B 

 

26 
Skal hafa termination date á 

efni í skilaboðaskjóðu 
Kerfið 3 6 B 

 

27 
Skal geta séð yfirlit yfir skráð 

N1 kort 
Notandi 21 5 B 

 

31 
Skal geta séð punktastöðuna 

sína 
Notandi 2 5 B 

 

40 
Skal geta gengið í/joinað 

áhugahóp (notandi) 
Notandi 21 4 B 

 

41 
Skal geta fengið yfirlit yfir allar 

viðskiptafærslur fyrir eitt kort 
Notandi 13 5 B 

 

42 
Skal geta útvegað öll gögn í 

gegnum Web API 
Kerfið 50 7 B 

 

32 
Skal geta birt fréttir / 

auglýsingar 
Kerfið 5 6 B 

 

34 
Skal hafa samþáttun við 

netspjall 
Kerfið 5 7 C 

 

35 Skal hafa netspjall Notandi 1 7 C 
 

39 

Skal geta tengst við aðra 

notendur út frá t.d. fjölskyldu- 

eða vinnutengslum 

Notandi 8 6 C 
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Notkunardæmi 

Út frá mikilvægustu sögunum voru skrifuð notkunardæmi (e. Use Cases) sem greindu betur frá því 

hvernig sagan yrði útfærð. Gerð voru níu ítarleg notkunardæmi eins og sjá má hér fyrir neðan í Tafla 3: 

Notkunardæmi. 

Tafla 3: Notkunardæmi 

Name Skal geta búið til aðgang með hefðbundinni nýskráningu 

Number 1 

Priority A 

Precondition Notandi skal ekki vera með aðgang 

Description (base flow) Notandi ýtir á nýskráning til að stofna nýjan aðgang þar birtist honum 

nýskráningarform þar sem hann fyllir inn allar helstu upplýsingar og býr 

til lykilorð.  

Alternative flow - Kennitala núþegar með aðgang. 

- Kennitala ekki gild. 

- Valið lykilorð hefur ekki uppfyllt skilyrði 

- Ekki búið að fylla út alla reiti sem þarf að fylla út 

- Email ekki löglegt. 

 

Postcondition - Notandi kominn með aðgang og innskráður. 

- Logga að aðili hafi nýskráð sig. 

- Logga að aðili sé skráður inn. 

Source (requirements) 4 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

  

 

  

Name Skal geta innskráð sig með hefðbundinni innskráningu 

Number 2 

Priority A 

Precondition Notandi skal hafa aðgang (hefðbundinn/Facebook) 

Description (base flow) Notandi smellir á innskráningarhnapp og þá birtist honum 

innskráningarform þar sem hann getur slegið inn auðkenni og lykilorð. 

Síðan á "skrá inn" hnapp. 

Alternative flow - Notandi er ekki með aðgang 

- Auðkenni ekki rétt 

- Lykilorð ekki rétt 
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Postcondition - Notandi er skráður inn. 

- Logga að aðili sé skráður inn. 

Source (requirements) 5 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

  

 

  

Name Skal geta raðað viðskiptafærslum eftir mismunandi síum 

Number 3 

Priority B 

Precondition - Notandi þarf að vera innskráður. 

- Notandi þarf að hafa amk eitt kort skráð. 

- Notandi er með færsluyfirlit opið 

 

Description (base flow) Notandi getur valið á milli nokkurra sía til að flokka færsluyfirlitið sitt, t.d. 

eftir eldsneyti, rekstrarvörur ofl.  

Alternative flow - Notandi síar eftir færslum sem finnast ekki í færsluyfirlitinu. T.d. ef síað 

er eftir eldsneyti en aldrei verslað eldsneyti. 

- Notandi hefur engar færslur skráðar. 

Postcondition Notanda birtist færsluyfirlit flokkað eftir þeirri síu sem hann valdi 

Source (requirements) 15 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

 

 

  

Name Skal geta raðað viðskiptafærslum með mismunandi flokkunum 

Number 4 

Priority B 

Precondition - Notandi þarf að vera innskráður. 

- Notandi þarf að hafa amk eitt kort skráð. 

- Notandi er með færsluyfirlit opið 

 

Description (base flow) Notandi getur valið að flokka færsluyfirlitið eftir flokkum á borð við 

dagsetningu, starfrófsröð o.s.frv. 

Alternative flow Notandi hefur engar færslur skráðar. 

Postcondition Notanda birtist færsluyfirlit raðaðar eftir þeim flokki sem hann valdi. 

Source (requirements) 16 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 
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Name Skal geta breytt kortaupplýsingum á N1 korti ásamt frekari upplýsingum 

Number 5 

Priority A,B 

Precondition - Notandi skal vera innskráður 

- Notandi skal vera staddur á korta-yfirlitssíðu 

- Notandi skal hafa amk eitt N1-kort skráð 

 

Description (base flow) Notandi ýtir á "breyta kortaupplýsingum" icon/hnapp sem er staðsettur 

við hliðina á N1-kortinu. Þá er hann beðinn um að staðfesta lykilorð og 

eftir staðfestingu getur hann slegið inn upplýsingar um kort eða valið að 

fara í reikningsviðskipti. Einnig getur hann breytt frekari upplýsingum um 

N1-kortið. Þaðan getur hann staðfest breytingar. 

Alternative flow - Greiðslukortaupplýsingar ekki gildar. 

- Notanda ekki heimilað að vera í reikningsviðskiptum. 

- Nauðsynlegir reitir ekki fylltir út. 

- Staðfestingarlykilorð ekki rétt. 

Postcondition - Notanda tókst að breyta/bæta við upplýsingum. 

- Notandi staddur á kortayfirlitssíðu.  

- Logga breytingu á kortaupplýsingum. 

Source (requirements) 49,6,7 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

 

 

  

Name Skal geta bætt við fleiri N1 kortum 

Number 6 

Priority A 

Precondition - Notandi skal vera skráður inn. 

- Notandi skal vera staðsettur á kortayfirlitssíðu 

Description (base flow) Fyrir ofan lista af kortum getur notandi valið að ýta á "bæta við korti" 

hnapp/icon sem flytur hann á "skrá nýtt kort" síðu. Þar getur notandi 

slegið inn auðkennisnúmer fyrir ákveðið N1 kort  og staðfest. Eigandi 

þess korts sem er verið að bæta við fær beiðni um að annar notandi vilji 

bæta kortinu hans við hjá sér. 

Alternative flow - Kortanúmer N1-korts er ekki til. 
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Postcondition - Notandi staddur á kortayfirlitssíðu og kortið er "pending" þar til 

eigandinn samþykkir / hafnar beiðninni. 

- Logga að aðili bætti við korti 

Source (requirements) 8 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

 

  

  

Name Skal geta breytt upplýsingum í notandaprófíl sínum 

Number 7 

Priority A 

Precondition - Notandi skal vera innskráður. 

- Notandi skal vera staðsettur inná notendastillingar síðu 

Description (base flow) Á þessari síðu skal notandi geta breytt/bætt við ákveðnum upplýsingum 

um sig og staðfest 

 

Alternative flow - Vanti upplýsingar í ákveðna reiti. 

- E-mail ekki á réttu formi / ekki gilt. 

- Hugsanlega einhverja upplýsingar sem þarf að staðfesta með lykilorði 

eða öðrum hætti. 

- Hugsanlegt validation á einhverjum upplýsingum (t.d heimilisfangi) 

Postcondition - Upplýsingar um notanda uppfærðar og hann helst á sömu síðunni. 

- Notandi fær skilaboð um að prófílinn sé uppfærður. 

- Hugsanlega logga stærstu breytingarnar "alvarlegustu" 

Source (requirements) 9 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

 

  

  

Name Skal geta fengið nýtt lykilorð 

Number 8 

Priority A 

Precondition - Notandi skal hafa aðgang. 

Description (base flow) Notandi slær inn kennitölu / email og velur að fá nýtt lykilorð sent í pósti.  

Alternative flow - Kennitala / email finnst ekki í kerfi. 
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Postcondition - Notandi hefur fengið nýtt lykilorð sent í pósti. 

- Logga að notandi bað um nýtt lykilorð í pósti 

Source (requirements) 10 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 

 

  

  

Name Skal geta útskráð sig 

Number 9 

Priority A 

Precondition - Notandi skal vera innskráður 

Description (base flow) Notandi velur útskráningar hnapp/icon  

Alternative flow   

Postcondition - Notandi er skráður út. 

- Logga að notandi skráði sig út. 

Source (requirements) 11 

Actors Notandi 

Author Lóa og Viktor 
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Áhættugreining 

Við áhættugreiningu á verkefninu var byrjað á því að safna saman helstu áhættuþáttum sem gætu 

skaðað eða truflað framþróun verkefnisins. Áhættuþáttum var skipt niður og fékk hver og einn 

hópmeðlimur ábyrgðarhlutverk þess áhættuþáttar. Sjá má áhættugreininguna í heild sinni í Tafla 4: 

Áhættugreining. 

Hver áhættuþáttur var metinn með líkum frá 1-5: 

 1 = 0-10% líkur - það mun ekki gerast. 

 2 = 11-40% líkur - mjög ólíklegt að það gerist 

 3 = 41-60% líkur - einhverjar líkur á að það gerist 

 4 = 61-90% líkur - mjög líklegt að það gerist 

 5 = 91-100% líkur - það mun gerast 

 

Alvarleiki hvers áhættuþáttar var metinn á skalanum 1-5. Áhættustuðull var reiknaður út frá margfeldi 

líkanna og alvarleika þeirra. Áhættustuðullinn gat verið á skalanum 1-25 og útkoman eftirfarandi: 

 1-5 = Engin áhætta 

 6-12 = Lítil áhætta 

 15-20 = Svolítil áhætta 

 25 = Mjög mikil áhætta 

 
Tafla 4: Áhættugreining 

Áhætta Lýsing Viðbrögð 
Ábyrgðar-

maður 
Líkur Alvarleiki Áhættustuðull 

Vandamál með 

Subversion 

Einhvers konar 

vandamál með 

Subversion 

samstæðustjórnunar-

kerfi, t.d. conflictar á 

milli skráa 

Leysa úr conflictum 

með því að fara í 

gegnum conflictaðar 

skrár 

 

Gaui 5 4 20 

Vandamál með 

gagnagrunna / 

AX 

Upp koma einhvers 

konar örðugleikar 

með tengingar við 

gagnagrunna/AX 

Ýta á Product 

Owner, Helga hjá 

N1, til að koma á 

tengingu aftur 

 

Viktor 4 5 20 

Álag í skóla/vinnu Hópmeðlimir hafa 

lítinn tíma sökum 

skóla/vinnu 

Betra skipulag og 

forgangsröðun, 

ásamt því að bæta 

upp vinnu heima hjá 

sér 

 

Lóa, Viktor 4 4 16 

Aðrir áfangar Hópmeðlimir hafa 

lítinn tíma sökum 

Betra skipulag og 

forgangsröðun, 

Lóa 5 3 15 
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anna í öðrum 

áföngum 

ásamt því að bæta 

upp vinnu heima hjá 

sér 

 

Viðmót Samskiptaörðugleikar 

við hönnunarteymi 

Sjá til þess að bæta 

samskiptin við 

hönnunarteymið 

 

Viktor 3 4 12 

Vandamál með 

gögn 

Gögn 

skemmast/týnast 

Sækja backup úr 

SVN og restora því, 

þar sem gögnin eru í 

lagi 

 

Gaui 2 5 10 

Of langur tími fer 

í sögu 

Hópmeðlimur eyðir 

meiri tíma í kröfu en 

áætlað var 

Endurhugsa 

skilgreiningu sögu, 

tæknilega útfærslu 

og mögulega skipta 

niður í fleiri tösk 

 

Gaui 3 3 9 

Óljósar kröfur Kröfur illa skilgreindar 

og erfitt að fá úr þeim 

skorið 

Sjá til þess að 

ábyrgðarmaður fari 

og fái nánari lýsingar 

á óljósum kröfum 

 

Gaui 3 2 6 

Leti Hópmeðlimir verða 

latir og nenna ekki að 

sinna einhverju 

verkefni 

Dúndra í viðkomandi 

kaffi og hinir 

meðlimir ýta á 

viðkomandi til að 

halda áfram. Ef 

viðkomandi er alveg 

utan við sig mun 

hann þurfa að bæta 

upp vinnu seinna 

 

Viktor 5 1 5 

Tölvur bila Upp koma bilanir á 

tölvum hópmeðlima 

Sá sem lendir í þessu 

þarf að hafa snör 

handtök og sjá til 

þess að tölvan 

komist í lag, ásamt 

því að vinna upp 

tapaðan tíma 

Lóa 2 2 4 
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Hönnun 

Kerfishönnun 

Gagnagrunnsmódel 

Gagnagrunnsmódel var unnið í samvinnu við Helga, eiganda verkefnis hjá N1 sem sjá má hér fyrir neðan 

á Mynd 3: Gagnagrunnsmódel. Krafa var gerð frá N1 um að gagnamódelið myndi búa yfir dínamískum 

eiginleikum við ákveðna þætti. Við skoðuðum CouchDB16, sem ekki er byggt á venslum, en N1 vildi hins 

vegar ekki fara út í þá útfærslu vegna viðhalds. Ákveðið var því að útfæra gagnamódelið þannig að það 

gæti þjónað kröfu um dínamíska eiginleika. 

 

Mynd 3: Gagnagrunnsmódel 

                                                 
16

 http://couchdb.apache.org/ 
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Nafnorðagreining 

Notast var við nafnorðagreiningu við gerð klasarits. Niðurstöður má sjá í Tafla 5: Nafnorðagreining: 

Þetta er kerfi sem býður notanda upp á að búa til aðgang með nýskráningu og Facebook nýskráningu. Notandinn 

skal geta innskráð sig bæði með hefðbundinni innskráningu og Facebook aðgangi sínum. Notandinn skal einnig 

geta tengt Facebook aðganginn sinn eftir á við “Mínar Síður” aðganginn sinn. Notandinn skal geta tengt 

greiðslukortið sitt við N1 kortið eða valið að hafa N1 kortið sitt í reikningsviðskiptum. Einnig skal notandi geta 

bætt við fleiri N1 kortum. Notandi er með sinn eigin prófíl þar sem hann getur breytt upplýsingum sínum. Notandi 

skal hafa þann möguleika að geta fengið nýtt lykilorð. Notandi skal geta útskráð sig úr kerfinu. Loggur skal vera 

haldinn utan um allar aðgerðir notanda og villur sem koma upp. Markaðsstjóri skal geta bætt við 

viðbótarupplýsingum (attributes) um notendur og skal geta stofnað nýja áhugahópa. Notandi skal geta raðað 

viðskiptafærslum eftir mismunandi síum og flokkunum, ásamt því að geta raðað N1 kortunum sínum eftir 

mismunandi síum. Notandi skal hafa skilaboðaskjóðu og kerfið skal hafa termination/expiration date á efninu í 

skilaboðaskjóðunni. Notandi skal geta séð yfirlit yfir skráð N1 kort og breytt upplýsingum um þau, ásamt því að 

geta lokað N1 kortunum sínum. Þegar notandi gerir einhverja “hættulega aðgerð” skal hann vera beðinn um 

lykilorð sitt til staðfestingar. Notandi skal geta séð punktastöðu sína. Þjónustufulltrúi skal geta stýrt aðgangi og 

upplýsingum notenda. Kerfið skal geta birt fréttir og auglýsingar. Notandi skal geta gerst meðlimur í áhugahóp. 

Kerfið skal vera samþáttað við netspjall og notandi skal hafa aðgang að því. Þegar efni kemur í skilaboðaskjóðu 

notanda skal notification birtast á Facebook. Trökkun skal vera á linkum sem notandi smellir á og hvaða fréttir 

notandi les. Notandi skal geta tengst öðrum notendum út frá t.d. fjölskyldu- eða vinnutengslum. 

 

Tafla 5: Nafnorðagreining 

Hlutir Vafaatriði Sleppt 

Facebook 

N1 kort 

Prófíll 

Loggur 

Villa 

Aðgerðir (Scenario) 

Markaðsstjóri (Controller) 

Viðbótarupplýsingar (Attributes) 

Áhugahópur 

Viðskiptafærslur 

Þjónustufulltrúi (Controller) 

Fréttir 

Auglýsingar 

Efni (Skilaboðaskjóða) 

Fjölskyldu- eða vinnutengsl 

Greiðslukort (debet,kredit) 

Trökkun (tracka linka/fréttir) Kerfi 

Nýskráning 

Innskráning 

Upplýsingar 

Möguleiki 

Lykilorð 

Síur 

Flokkar 

Yfirlit 

“Hættuleg aðgerð” 

Staðfesting 

Meðlimur 

Netspjall 

Notification 

Aðgangur 

Reikningsviðskipti 

Punktastaða 

Skilaboðaskjóða 

Notandi (Erum með profile) 
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Klasarit 

Klösum er skipt upp eftir 3-tier-layer17 hönnun; Presentation layer, service layer og data source layer, 

eins og sjá má hér fyrir neðan á Mynd 4: Klasarit.  

Eftirfarandi litir eru notaðir við skilgreiningu á tegund klasa: 

 Grænt merkir Controller klasa 

 Rautt merkir Gateway klasa 

 Blátt merkir venjulega klasa 

 Gult merkir Repository klasa 

 Bleikur merkir ViewModel klasa 

 Appelsínugulur merkir Static klasa 

 Fjólublár merkir DTO (data transfer object) klasa 

Hópurinn notaði LINQ-to-SQL fyrir ORM18 (e. Object Relational Mapping) þannig einnig má áætla að til 

séu klasar sem endurspegla gagnagrunnsmódelið í heild sinni. 

 

Mynd 4: Klasarit 

                                                 
17

 http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture 
18

 http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping 
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Frumgerðir skjámynda 

Í upphafi verkefnisins var fundað með hönnunarteymi N1. Þar sem þeir sáu um hönnun á aðalvef N1 

þurfti útlit á kerfinu okkar að samræmast útliti þeirra. Því var ráðist í að hanna  frumgerðir (e. Wireframe) 

fyrir undirsíður kerfisins. Gerðar voru 11 frumgerðir og má sjá þær hér fyrir neðan. 

Hópurinn notaðist við Mockingbird19 fyrir frumgerðir skjámynda á kerfinu: 

 

Frumgerð mynd 1: Áhugahópar 

  

                                                 
19

 https://gomockingbird.com/ 
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Frumgerð mynd 2: Nýskráning 

 

Frumgerð mynd 3: Forsíða 
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Frumgerð mynd 4: Prófíll 

 

Frumgerð mynd 5: Kortayfirlit 
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Frumgerð mynd 6: Markaðsstjóri 
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Frumgerð mynd 7: Skilaboðaskjóða 
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Lokahönnun 

Í upphafi verkefnisins var ákveðið að nota heildarútlit (e. Master Layout) sem hannað var af 

hönnunarteymi N1. Í miðju verkefninu skipti N1 um útliti á aðalvef sínum og fórum við því út í að 

endurhanna heildarútlit kerfisins frá grunni með skalanlega (e. Responsive) eiginleika í huga. 

Nýja útlitið gerir fólki kleift að skoða vefinn í hefðbundnum tölvum ásamt helstu spjaldtölvum. Mögulegt 

væri að skala vefinn niður í snjallsímastærð, ef þess yrði óskað. 

 

Mynd 5: Lokahönnun 
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Prófanir 

Þrenns konar prófanir voru gerðar á meðan á verkefninu stóð; Notendaprófanir þar sem raunverulegir 

notendur voru fengnir til að framkvæma ýmsar aðgerðir, kerfisprófanir þar sem kerfið var prófað mjög 

ítarlega og einingaprófanir þar sem forritunarkóðar ýmissa hluta kerfisins voru prófaðir. 

Notendaprófanir 

Svokallaðar Think-Aloud20 notendaprófanir voru framkvæmdar í lok þriðja spretts út frá öllum kláruðum 

sögum, ásamt því að gerðar voru aðrar „Think-Aloud” notendaprófanir í lokasprettinum. 

Skrifaðar voru niður aðgerðir sem notendur áttu að framkvæma. Á meðan á prófununum stóð var tími 

tekinn á því hversu fljótt notendunum tókst að framkvæma aðgerðirnar, ásamt því að sérstakur 

prófanastjóri skráði niðurstöður. Í lokin voru notendur spurðir eftirfarandi spurninga sem við notuðumst 

við til að betrumbæta kerfið: 

 Fannst þér eitthvað ruglingslegt? 

 Hvað varstu ánægð/ur með? 

 Fannst þér að það mætti breyta einhverju? 

 

Fyrsta notendaprófunin var framkvæmd í þriðja spretti og var helsta áherslan lögð á nýskráningu og 

innskráningu, bæði hefðbundna og Facebook, ásamt prófílupplýsingum og viðbótarupplýsingum í 

markaðsstjórahluta. 

Prófanir voru framkvæmdar á tveimur aðilum þar sem lítið kom fram sem var ruglingslegt eða þurfti að 

breyta. Notendurnir voru ánægðir með kerfið og gáfu því hæstu einkunn. 

  

                                                 
20

 http://en.wikipedia.org/wiki/Think_aloud_protocol 
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Önnur notendaprófunin var framkvæmd á þremur aðilum í lokaspretti og var áhersla lögð á kerfið í heild 

sinni. 

 

Mynd 6: Niðurstöður notendaprófana 

Hvert verkefni á Mynd 6: Niðurstöður notendaprófana hér að ofan var mælt í sekúndum. Eins og sjá má 

tók lengstan tíma að sækja um nýtt lykilorð og stystan tíma að fara á þjónustufulltrúasvæði. Þessar 

prófanir komu að góðum notum upp á ýmislegt tengt útlitinu og ýmsa litla galla sem við náðum að 

lagfæra. Allir notendurnir voru hæstánægðir með útlitið og virknina í kerfinu og gáfu því hæstu einkunn. 
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Kerfisprófanir 

Formlegar kerfisprófanir voru framkvæmdar tvisvar sinnum yfir allt tímabilið þar sem farið var í gegnum 

hverja sögu og hún samþykktar-prófuð (e. Acceptance Tested21). 

Skrifaðar voru niður allar kláraðar sögur í kerfinu ásamt áætlaðri útkomu þeirra. Þegar farið var í gegnum 

hverja sögu í listanum var hún prófuð ítarlega og skráð var raunveruleg útkoma hennar. Í framhaldi var 

viðkomandi saga annað hvort merkt „stóðst” eða „stóðst ekki”. 

Fyrsta kerfisprófun var framkvæmd úr sögum tengdum öðrum og þriðja spretti og var niðurstaðan 

jákvæð og samkvæmt áætlaðri útkomu. Lítið þurfti að laga í framhaldi af þeim prófunum þannig að við 

gátum haldið áfram okkar striki. 

Önnur kerfisprófun var framkvæmd úr sögum tengdum öllu kerfinu í heild sinni og var niðurstaðan 

eftirfarandi: 

 

Mynd 7: Niðurstöður kerfisprófana 

Kerfisprófanir gengu vonum framar eins og sjá má á Mynd 7: Niðurstöður kerfisprófana hér að ofan. Ein 

stórvægileg villa kom upp en það náðist að laga hana fyrir “Code Freeze”. Aðrar villur voru 

smávægilegar og höfðu lítið að segja upp á að kerfið virkaði sem skyldi. 

  
                                                 
21

 http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing 
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Einingaprófanir 

Einingapróf22 voru skrifuð til að ganga úr skugga um að ákveðnir hlutar kerfisins virkuðu eins og skyldi. 

Ákveðið var að skrifa einingapróf samhliða flókinni lógík. Skrifuð voru samtals 29 einingapróf og stóðust 

þau öll. Notað var NUnit23 framework til að smíða og keyra prófin. Prófin voru svo keyrð með reglulegu 

millibili til að tryggja rétta virkni kerfisins. 

 

 

Mynd 8: Niðurstöður einingaprófana 

  

                                                 
22

 http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing 
23

 http://nunit.com/ 
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Öryggi 

Almennt öryggi 

SQL Injection 

Alfarið var forðast að notast við beinar SQL skipanir til þess að minnka líkurnar á innskoti í gagnagrunn 

(e. SQL Injection24) sem gæti orðið til þess að óprúttinn aðili nái stjórn yfir gagnagrunni og geti valdið 

skaða. Í staðinn var notast við „LINQ-to-SQL” sem hjúpar SQL skipanir og kemur í veg fyrir að slíkt gerist. 

Cross-Site Scripting (XSS) 

ASP.NET MVC hefur innbyggða Cross Site Scripting25 (XSS) vörn sem kemur í veg fyrir að óprúttinn aðili 

geti valdið skaða eða komist yfir persónuupplýsingar notenda. Allar HTTP fyrirspurnir eru skoðaðar og ef 

þær reynast grunsamlegar, er þeim hafnað. 

Nýskráning 

Við nýskráningu notanda er hann beðinn um að slá inn kennitölu til að geta notað kerfið. Framkvæmt er 

kennitölu-próf sem gengur úr skugga um að kennitalan sé innslegin á réttu formi. Ef það stenst er fullt 

nafn, heimilisfang og póstnúmer viðkomandi sótt í Þjóðskrá. Þegar kerfið verður tekið í notkun mun 

staðfesting verða send í heimabanka notandans, til þess að koma í veg fyrir misnotkun. 

Lykilorð 

Öll lykilorð í gagnagrunni eru dulkóðuð með HMAC-SHA25626 staðlinum og telst það með öruggari 

leiðum í dag til að geyma lykilorð. 

Til að auka öryggi notenda var ákveðið í upphafi að lykilorð þyrftu að vera lágmark sex stafir. Ef lykilorð 

er vitlaust slegið inn fimm sinnum í röð er aðgangi læst í tíu mínútur. Það er gert til að tryggja að ekki sé 

um óheflaðar (e. Brute-force27) árásir að ræða. 

Ef notandi týnir lykilorði sínu getur hann sótt um að breyta því. Hann slær inn netfang sitt og fær sendan 

tölvupóst sem inniheldur hlekk með staðfestingarkóða sem rennur út eftir 5 mínútur. 

                                                 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection 
25

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting 
26

 http://eprint.iacr.org/2009/479.pdf 
27

 http://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_attack 
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Flokkun notenda 

Kerfið skilgreinir þrjár tegundir notenda; Markaðsstjóri, viðskiptavinur og þjónustufulltrúi. 

Þessi hlutverk eru skilgreind í ASP.NET MVC og gera okkur kleift að stýra aðgangi inn á ákveðnar síður, 

einfaldlega með því að setja svokölluð „AuthorizeAttribute“ fyrir ofan tilheyrandi fall í stjórnklösum (e. 

Controllers). 

  



 Lokaverkefni [MÍNAR SÍÐUR] 

 

40  

 

Framvinda verkefnis 

Sprettur 0 

Spretturinn gekk aðallega út á það að koma verkefninu á laggirnar. Mikil undirbúningsvinna; Koma sér 

fyrir í aðstöðu, fundarhöld, kröfusöfnun, plönun spretta, uppsetning á tæknilegu umhverfi og annað 

áður en við gátum hafist handa með verkefnið og næstu spretti. 

Sprettur 1 

Spretturinn hófst á því að kröfulistanum var forgangsraðað í samráði við Product Owner (Helga) hjá N1 

og sögum raðað niður á spretti. 

Spretturinn gekk aðallega út á gagnamódelið; gagnagrunn og klasarit. Til að klasarit yrði eins hnitmiðað 

og mögulegt var gerðum við nafnorðagreiningu og flokkuðum niður í þrjá flokka: Hlutir, Vafaatriði, 

Sleppt. 

Fundir voru haldnir með hönnunarteymi N1 varðandi útlitið á Mínum síðum. Þar kom í ljós að 

hönnunarteymi N1 vildi að við myndum sjá sjálf um hönnun á undirsíðum tengdum kerfinu (ekki master 

layout). Við þurftum því að bæta við sjö klukkutímum á sprettinn sem fóru í að kynna okkur presentation 

layer frameworkið Twitter bootstrap sem þeir vildu notast við, ásamt því að hanna frumgerðir fyrir 

skjámyndir. 

Spretturinn gekk vel og náðist að klára flest allt sem á hann var sett, eins og sjá má á Mynd sprettur 1 á 

næstu blaðsíðu. 
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Mynd sprettur 1 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 
 Almennt gekk spretturinn mjög vel og var mjög ánægjulegur 

Óánægjulegt 
 Kom á óvart að við þurfum að hanna útlitið á síðunni okkar sjálf, vorum búin að gera ráð fyrir að það 

yrði gert af öðrum. 

Skipulag 
 Almennt mjög gott skipulag 

Óskipulag 
 Ekki nægilega skýrt hvernig gagnamódel hjá N1 mun virka í samstarfi við okkar 

Sprettur 2 

Spretturinn byrjaði svolítið erfiðlega þar sem við fengum ekki aðgang að Subversion (SVN) og SQL 

servernum áður en spretturinn byrjaði, þannig að fyrstu þrír dagarnir í sprettinum fóru í að útvega VPN 

til að geta tengst öllu innanhúss hjá N1. 

Það varð smá afgangur úr spretti eitt sem fór yfir á þennan sprett, en náðist að klára það á fyrsta degi. 

Í sprettinum undirbjuggum við stutta kynningu um verkefnið og fór heill dagur í að undirbúa það. 

Við byrjuðum að forrita. Fyrst var gerð hefðbundin innskráning og nýskráning en ákveðið var að bæta 34 

sögupunktum við sprettinn fyrir Facebook innskráningar- og nýskráningarvirkni, þar sem það var 
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mikilvægur þáttur fyrir flæði kerfisins. Eins og sjá má á Mynd sprettur 2 hér að neðan tekur rauða línan 

stökk upp á við. 

Einnig færðum við útskráningu inn á sprettinn þar sem það var partur af innskráningar- og 

nýskráningarvirkni, voru það átta punktar. 

Við fórum út í svolitla óvissu með tvær kröfur í sprettinum og tengdust þær báðar Dynamics AX28 

þjónustunni sem nota þarf við til að fá gögn úr viðskiptagrunni N1. 

Tiltölulega mikill tími fór í það að tala við Dynamics AX. Síðan kom í ljós að það var ekki opið fyrir AX 

tengingar í VPN‘inum okkar þannig að fara þurfti í gegnum heilmikið ferli til að fá það í gegn. Alltof 

mikill tími fór í þetta atriði sem hefði átt að vera tilbúið áður en hafist var handa á verkefninu. 

Fórum á fund með Helga Product Owner á níunda degi. Margt breyttist á þeim fundi og kröfum var 

endur-forgangsraðað fyrir komandi spretti. Loka þurfti sprettinum eins og sjá má á Mynd sprettur 2 hér 

að neðan. 

 

Mynd sprettur 2 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 
 Hópavinna gekk vel 

Óánægjulegt 
 Á níunda degi spretts þurfti að endur-forgangsraða kröfum í Product Backlog 

                                                 
28

 http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Dynamics_AX 



 Lokaverkefni [MÍNAR SÍÐUR] 

 

43  

 

 Gátum ekki notast við Dynamics AX vegna tæknilegra vandamála 

 Facebook SDK var til vandræða og virkilega flókið að vinna með það 

Skipulag 
 Náðum að hittast afar vel. 

Óskipulag 
 Spretturinn endaði áður en honum lauk formlega vegna endur-forgangsröðunar á kröfum hjá N1 

 Fengum ekki aðgang að SQL, SVN og VPN nógu tímanlega 

 Bættum við þremur kröfum inn á sprettinn 

 Útfærsla á áhættugreiningu var ekki nægilega skýr. 

Sprettur 3 

Þar sem forgangsröðun breyttist nokkuð á fundi með Helga Product Owner ákváðum við að sleppa að 

útfæra tvær sögur á spretti tvö, þar sem þær færðust aftar. Skildir voru því eftir 26 sögupunktar sem 

munu bætast við seinna meir. 

Við vanmátum svolítið söguna um að geta breytt upplýsingum í notandaprófíl sínum þar sem erfiðlega 

gekk að sameina gögn í þægilegu formi til að vinna úr. Ástæðan var einfaldlega sú að töfluskipan hvað 

varðaði þessar „dínamísku viðbótarupplýsingar” var flókin. Út af þessu bættust nokkrir tímar við. 

Við gleymdum einu taski fyrir eina sögu og því bættust við fimm tímar inn á sprettinn. 

Illa gekk með KnockoutJS í Markaðsstjórahluta í seinni hluta sprettsins þannig meiri tími fór í það en við 

áætluðum. 

Sáum fram á að klára sprettinn tveimur dögum fyrr eins og sést á Mynd sprettur 3 á næstu blaðsíðu, 

þannig að ákveðið var að taka góða rispu í prófunum. Gerð var „Think-Aloud” notandaprófun ásamt 

kerfisprófun. 
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Mynd sprettur 3 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 
 Hversu vel og fljótt við náðum að leysa úr vandræðum sem komu upp 

 Góður hópur, náum vel saman - góð samvinna 

 Fengum nokkra áhugaverða punkta úr Think-Aloud prófun 

Óánægjulegt 
 Hversu mikill tími fór í Knockout vegna reynsluleysis 

 Komumst að því að töflur ganga ekki vel með Knockout og þurftum að laga HTML strúkturinn 

 Of mikið af Foreign Keys í gagnamódelinu okkar sem varð til þess að við lentum í veseni með að eyða 

færslum því þær dependuðu á aðrar töflur 

Skipulag 
 Almennt gott skipulag 

Óskipulag 
 Vantaði stundum að setja inn tösk sem komu upp á seinna meir 

 Mikilvægustu tösk sem komu upp seinna meir, hefðu átt að fara í Task-lista í stað TODO kommenta 

 Kröfur varðandi að logga allar aðgerðir notanda voru ekki nógu negldar niður 

 Vantaði formlegan Daily Scrum Meeting 

 Vantar Unit Test (einingaprófanir) frá byrjun. 

Sprettur 4 

Spretturinn byrjaði vonum framar og náðum við að ljúka kröfum mun fljótar en áætlað var, sem var fínt 

þar sem það þurfti að taka góðan tíma í Dynamics AX pælingar. 
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Við útfærðum virkni fyrir þjónustufulltrúa sem fól í sér að geta breytt upplýsingum í prófíl viðskiptavinar. 

Við útfærðum einnig virkni fyrir markaðsstjóra sem gerir honum kleift að geta bætt, breytt og eytt 

áhugahópum ásamt þeim flokkum sem þeir tilheyra. Auk þess getur viðskiptavinur gengið í fyrirfram 

skilgreinda áhugahópa. 

Náðist að ljúka sögum á sprettinum fimm dögum fyrr en áætlað var eins og sést á Mynd sprettur 4 hér 

að neðan og ákveðið var að nýta restina af sprettinum í fínpússun varðandi útlit, lagfæringar á göllum 

og pælingar tengdum N1 kortum viðskiptavina, ásamt tengingu við þjóðskrá og útfærslum tengdum 

því. Þessum atriðum var öllum safnað saman í auka task lista sem tókst að vinna ágætlega á í lok 

sprettsins. 

 

Mynd sprettur 4 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 
 Hversu fljót við vorum að gera hlutina, vegna áunninnar reynslu í KnockoutJS og að vinna með gögn í 

viðmóti 

Óánægjulegt 
 Að lenda á endalausum veggjum með N1 kortin og viðskiptafærslurnar 

 Að aðilinn sem sér um AX og vefþjónusturnar vinni ekki um helgar, þar sem við lentum bara í því að 

þurfa að bíða 

Skipulag 
 Hversu vel við verkaskiptum kröfunum í sprettinum og unnum skipulega að þeim 

Óskipulag 
 Hefðum átt að tækla þetta vesen með AX og vefþjónusturnar fyrr 
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Sprettur 5 

Spretturinn byrjaði erfiðlega. Fyrsti dagurinn fór einungis í planning fyrir sprettinn á kröfum sem yrðu 

útfærðar í sprettinum. Auk undirbúnings fyrir annan stöðufund, sem var kl fimm á fyrsta degi sprettsins. 

Annar dagurinn fór í stöðufund með Product Owner hjá N1, ásamt reddingum á Dynamics AX þjónustu 

tengdum N1 kortum og viðskiptafærslum viðskiptavina, ásamt því að koma gögnum rétt strúktúruðum 

inn í viðmót. En þar lentum við á vegg, þar sem viðskiptafærslur sem fengust úr vefþjónustu voru mjög 

illa strúktúraðar og því erfitt að meðhöndla þær upplýsingar sem þurfti á að halda. Við fórum fram á að 

uppsetning gagna sem vefþjónustan skilaði yrði breytt, en það var því miður ekki mögulegt. Þetta var 

erfitt ferli, þar sem umsjón vefþjónustunnar er í höndum verktaka sem er í annarri dagvinnu fremur en 

að sjá um og viðhalda vefþjónustunni. Greinilega var ekki lögð nægilega mikil hugsun í uppsetningu 

gagnanna við útfærslu vefþjónustunnar. En við héldum samt áfram okkar striki. 

Tveir hópmeðlimir urðu veikir í sprettinum og var því vinnuframlag suma daga minna en áður. En það 

var unnið upp seinna í sprettinum. 

Spretturinn endaði alveg á áætlun eins og sjá má á Mynd sprettur 5 hér að neðan. 

 

Mynd sprettur 5 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 
 Hversu vel gekk að vinna með vefþjónusturnar þegar við náðum að auðkenna okkur gagnvart þeim 

Óánægjulegt 
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 Að okkur var sagt að við gætum sótt gögnin beint í AX en svo kom í ljós að við máttum ekki tala við 

AX beint, heldur þurftum að fara í gegnum vefþjónustu til að sækja gögnin 

 Hversu erfitt var að fá upplýsingar og hjálp varðandi vefþjónustuna þar sem aðilinn sem bjó til og sér 

um vefþjónustuna var ekki í fullu starfi við að sjá um hana 

 Hversu illa gögnin úr vefþjónustunni voru strúktúruð og erfitt að vinna með þau. 

Skipulag 
 Góð verkaskipting og góð framvinda, þrátt fyrir veikindi tveggja hópmeðlima 

Óskipulag 
 Ekkert 

Sprettur 6 

Spretturinn byrjaði vel. Fyrsta daginn plönuðum við sprettinn, ásamt því að kynna okkur hvernig hægt 

væri að senda Facebook notanda „notification” í gegnum Facebook appið okkar (Mínar síður appið). 

Föstudaginn 9. nóvember héldum við kynningu á verkefninu fyrir upplýsingatæknideild N1, ásamt 

aðilum í viðskiptaþróun. Gekk sá fundur vonum framar, allir aðilar mjög sáttir og margar skemmtilegar 

hugmyndir komu fram. 

Í miðjum spretti bættust við fimm klukkustundir. Vanmetin var útfærslan á skilaboðaskjóðunni þar sem 

við þurftum að lesa skilaboðin úr gagnagrunni hjá N1 en fengum þau ekki send í gegnum vefþjónustu 

eins og búist var við. Þess í stað þurftum við að skoða möguleikann á að athuga á X tíma fresti ný 

skilaboð til að geta sent þau sem notification á Facebook. 

Þessi þraut var leyst með því að búa til einfalt console forrit sem sendir skipun á vefþjónustu (Web API) 

sem við smíðuðum. Console forritið sér um að merkja öll ósend skilaboð sem „send” og senda í leiðinni 

notification á Facebook viðkomandi. Þetta console forrit verður svo keyrt á X mínútna fresti til að leita að 

ósendum skilaboðum. 

Föstudaginn 16. nóvember héldum við aðra kynningu á verkefninu fyrir þjónustuverið og fengum 

feedback frá þeim varðandi kerfið. 

Við vorum hálf aðgerðalaus í lok spretts þar sem ákveðnir hlutar í bakenda CI kerfis voru ekki tilbúnir N1 

megin. Unnið var þá í auka verkþáttalista sem við bjuggum til fyrir minniháttar villur og lagfæringar, 

ásamt því að ákveðið var að endurskrifa prófíl notenda. Þar sem prófíllinn var það fyrsta sem við gerðum 

í kerfinu var hann ekki eins útfærður og aðrir hlutar kerfisins, þannig farið var út í að hreinskrifa hann í 

100% KnockoutJS. 

Fengum aðgang að CI hlutanum á sunnudeginum í lok sprettsins og náðum við að klára sprettinn á 

áætlun eins og sjá má á Mynd sprettur 6 á næstu blaðsíðu. 
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Mynd sprettur 6 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 
 Tókumst á við ný og skemmtileg vandamál á borð við Facebook notifications og Windows 

scheduleringu. 

 Héldum tvær kynningar í N1 sem heppnuðust báðar mjög vel. 

Óánægjulegt 
 Þurftum að bíða eftir að bakendavinnsla kláraðist N1 megin þannig að 10 tímar urðu eftir af 

sprettinum. 

Skipulag 
 Almennt góð verkaskipting og góð framvinda. 

Óskipulag 
 Útfærsla á samskiptum við CI kerfið var ekki eins og við lögðum upp með í byrjun. 

Sprettur 7 

Hér var komið að síðasta sprettinum fyrir „Code Freeze” og flest allar sögurnar hjá okkur búnar. Við 

ákváðum eftir spjall við Helga Product Owner að gera vefþjónustu (Web API) til að gefa öðrum kerfum 

kost á því að sækja upplýsingar úr Mínum síðum. 

Einnig fór spretturinn í notenda-, kerfis- og einingaprófanir og að laga þau atriði sem komu út úr þeim. 

Svo hafði ekki ennþá komið skalanlegt (e. Responsive) útlit frá N1 þannig að við fórum í það að gera 

það. 
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Eins og sjá má á Mynd sprettur 7 hér að neðan kláruðust kröfurnar á sprettinum fjórum dögum fyrir 

áætlun. 

Á þessum spretti var einnig prófatími þannig að einn hópmeðlimur gat lítið verið til staðar. Í lok 

sprettsins var svo komið „Code Freeze” þar sem hætt var að forrita. 

 

Mynd sprettur 7 

Uppgjör / Retrospective 

Ánægjulegt 

 Að ná að gera allar prófanirnar 

 Að ná að gera mjög fallegt responsive layout 

Óánægjulegt 

 Að missa einn hópmeðlim í prófatörn á lokasprettinum 

Skipulag 

 "Code Freeze" á hárréttum tíma 

Óskipulag 

 Öryggi og auðkenning í vefþjónustu ekki nægilega vel tryggt 
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Heildarframvinda 

Verkefnavinnan gekk vel. Í gegnum sprettina lærðum við vel inn á hvert annað og hvað við afköstum í 

raun og veru. Við höfum þurft að takast á við raunveruleg vandamál sem hefur gert verkefnið mjög 

krefjandi ásamt því að hafa öðlast dýrmæta reynslu þar sem nefna má til dæmis tengingar við Dynamics 

AX og vefþjónustur. 

 

Mynd sprettur 8: Heildarframvinda 

 

Mynd sprettur 8: Heildarframvinda hér að ofan sýnir heildarframvindu verkefnisins. 

Bláa línan sýnir eftirstöðvar sögupunkta eftir hvern sprett. Verkefnaálag hefur haldist jafnt og þétt yfir 

sprettina og þar af leiðandi hefur framvinda verkefnisins haldist stöðug. 

Rauðu súlurnar sýna heildartíma sem fóru í verkþætti á hverjum sprett. 
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Kláraðir sögupunktar 

 

Mynd sprettur 9: Kláraðir sögupunktar 

 

Mynd sprettur 9: Kláraðir sögupunktar hér að ofan sýnir kláraða sögupunkta yfir alla sprettina. 

Bláu súlurnar sýna áætlaða sögupunkta fyrir hvern sprett. 

Rauðu súlurnar sýna raunverulegan fjölda sögupunkta sem kláraðir voru. 
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Útgáfuáætlun 

Í lok sjöunda sprettar áttu allir hlutar kerfisins að vera tilbúnir samkvæmt útgáfuáætlun og gekk það eftir 

sem skyldi. Útgáfuáætlun var gerð með því að áætla að hver sprettur væri tvær vikur að lengd, sem telst 

vera hæfilegur tími fyrir hvern sprett í sambærilegum verkefnum. Ákveðið var að seinasti spretturinn, 

áttundi sprettur, færi í skýrslugerð og undirbúning fyrir lokaskil. 

Virkni sem snýr að viðskiptavini, þjónustufulltrúa og markaðsstjóra er tilbúin og að fullu prófuð. 

Einnig er búið að útfæra þá virkni sem snýr að N1 kortum viðskiptavinar, viðskiptafærslum ásamt 

punktastöðu og öðru slíku í gegnum Dynamics AX vefþjónustu hjá N1. 

Tenging er komin við CI kerfi N1 sem úthlutar persónumiðuðum tilboðum og skilaboðum í sérútbúna 

skilaboðaskjóðu viðskiptavinar. Útfært var sérstakt „console forrit” sem sendir ósend skilaboð í 

skilaboðaskjóðu viðskiptavinar, ásamt því að senda honum notification á Facebook, ef slík tenging er til 

staðar. Forritið er keyrt upp sjálfvirkt á 1 klst fresti. 

Útfærður hefur verið möguleikinn á því að notendur geti efnt til tengsla, ásamt því að geta einnig óskað 

eftir aðgangi að N1 korti viðkomandi. 

Síðast en ekki síst var útfærð vefþjónusta til að gefa öðrum kerfum kost á því að sækja upplýsingar úr 

okkar kerfi. 
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Skipting verkþátta 

 
Mynd 9: Sundurliðun tíma spretta 

 

Farið var í gegnum dagbókina og tekið saman hversu margar klukkustundir fóru í hvern sprett. Sjá má 

skiptingu á Mynd 9: Sundurliðun tíma spretta hér að ofan. 

Samkvæmt myndinni var sjötti sprettur stærstur hjá okkur. Mikið var framkvæmt á þeim spretti tengt CI 

kerfinu ásamt fjöldi nýrra atriða. Sem dæmi má nefna er að notandi fái „notification” á Facebook þegar 

að hann fær skilaboð í skilaboðaskjóðuna. Sprettur núll var minnsti spretturinn. Sá sprettur var bara 

undirbúningur. 
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Mynd 10: Skipting verkþátta 

 

Farið var í gegnum dagbókina og tekið saman þá tíma sem fóru í flokkana, eins og sést á Mynd 10: 

Skipting verkþátta hér að ofan. 

 Prófanir: Tíminn sem fór í notenda-, kerfis- og einingaprófanir. 

 Greining: Tíminn sem fór í greiningarpartinn á verkefninu, undirbúning á kröfulista og kröfusafnanir. 

 Hönnun: Tíminn sem fór í að hanna kerfið, gerð klasarits, gagnagrunnsmódels og frumgerðir skjámynda. 

 Kynningar: Tíminn sem fór í að kynna verkefnið, bæði innan N1 og innan skólans á stöðufundum. 

 Fundir: Tíminn sem fór í að funda um verkefnið, bæði innan hópsins og innan N1. 

 Skjölun: Tíminn sem fór í alla skjölun og skýrslugerð tengda verkefninu. 

 Undirbúningur: Tíminn sem fór í að plana sprettina og allur sá undirbúningur þegar að við vorum að læra 

og lesa okkur til um nýja hluti. 

 A kröfur: Tíminn sem fór í að útfæra A kröfurnar í kerfinu 

 B kröfur: Tíminn sem fór í að útfæra B kröfurnar í kerfinu. Þær voru lang stærsti parturinn af verkefninu 

okkar 

 C kröfur: Tíminn sem fór í að útfæra C kröfurnar í kerfinu 
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Framtíðaráætlun verkefnis 

Verkefnið mun verða eign N1 og gert er ráð fyrir því að þeir muni sjá um áframhaldandi þróun. 

Við innleiðingu kerfisins mun N1 þurfa að tryggja öryggi í vefþjónustum, þar sem allar upplýsingar eru 

opinberar eins og staðan er núna. Ástæða þess var að útfærsla tengd öryggi var ekki nægilega vel 

skilgreind. 

Í framhaldi þarf N1 að skilgreina betur vissa þætti í kerfinu. Sem dæmi mætti nefna að á svæði 

þjónustufulltrúa þarf að ákveða betur hvaða aðgerðir hann á að geta framkvæmt. Einnig þarf að ákveða 

hvernig mætti nýta sambönd milli notenda og áhugahópa sem best og skilgreina markaðstilgang þeirra. 

Auk möguleika á að bæta virkni í kerfið, eins og til dæmis „Bíllinn minn”, ef þess er óskað. 
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Lokaorð 

Verkefnavinnan gekk vel. Við unnum vel saman og voru samskiptin með besta móti. 

Út frá áhættugreiningu urðum við fyrir litlum áhrifum þeirra þátta sem skráðir voru, að undanskildum 

veikindum og tímaskorti. Reynt var með virkum hætti að koma í veg fyrir áhættuþætti sem líklegir voru 

að kæmu upp. 

Samstarfið við N1 gekk einnig mjög vel. Mikill áhugi var innan fyrirtækisins á verkefninu. Samskipti við 

Helga, eiganda verkefnisins og tengilið okkar innan N1, voru með besta móti. 

Við fengum góða innsýn inn í hvernig þróun hugbúnaðar fer fram á vinnumarkaðinum. Auk þess 

fengum við mikla reynslu í að greina, hanna og útfæra umfangsmikið og flókið kerfi.  Scrum 

aðferðafræðin kom að góðum notum í verkefninu og gekk ágætlega að halda utan um verkefnið í heild 

sinni. 

 Í framtíðinni munum við eflaust nýta önnur og betri tól til að halda utan um tíma og framvindu 

verkefna, þar sem tiltölulega tímafrekt er að nota eingöngu Google Docs. 

Sú reynsla sem við fengum úr þessu verkefni er dýrmæt og mun nýtast okkur vel þegar út á 

vinnumarkaðinn er komið. 


