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Útdráttur
SMACS er smáforrit (app) fyrir snjallsíma og spjaldtölvur sem einkum er hugsað til
fræðslu og þæginda fyrir smábátasjómenn á heimskautasvæðunum. Forritið er ætlað sem
hjálpartæki við öryggiseftirlit um borð í bátum fyrir og á meðan siglingu stendur. Einnig
eru í fræðsluhluta forritsins stuttar leiðbeiningar varðandi öryggi.

Abstract
SMACS is an app for smartphones and tablets that is especially designed for educational
purposes and convenience for small craft mariners in the Arctic Ocean. The app is meant to
be a helpful tool for performing safety inspections on board a boat before and during the
voyage. The app also has an Educational part that includes brief safety instructions.
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1 Inngangur
SMACS verkefnið er alþjóðlegt samvinnuverkefni á vegum Norðurslóðaráætlunar
Evrópusambandsins og nýtur stuðnings Byggðarþróunarsjóðs Evrópu. Verkefnið kallast á
íslensku Neyðarviðbrögð og öryggisþjálfun fyrir smábátasjómenn við heimskautaaðstæður
og er markmið verkefnisins var þróun öryggis –og björgunarfræðsluefni fyrir sæfarendur á
smábátum á heimskautasvæðinu. Verkefnið hófs árið 2012 og stóð til október 2014 og
afrakstur verkefnisins er fræðsluefni á ýmsu formi sem á að vera aðgengilegt öllum
þjálfunaraðilum. Hugmynd að SMACS smáforritinu kom frá Slysavarnaskóla sjómanna
hér á Íslandi og bjuggu þeir til drög að forritinu, sem ég fór eftir við hönnun og gerð
forritsins. SMACS verkefnið hefur fimm meginsamstarfsaðila, frá fimm mismunandi
löndum og því er smáforritið á fjórum tungumálum, Ensku, Íslensku, Norsku og Sænsku.
SMACS smáforritið er ætlað fyrir snjallsíma og spjaldtölvur sem keyra Android og
iOS stýrikerfin. Í þessu verkefni var forritað fyrir hvort stýrikerfi sérstaklega – native app –
til þess að nýta hraða og eiginleika hvors stýrikerfis til fulls, sem hins vegar skiptir
mismiklu máli

eftir eðli smáforritsins. Í þessari ritgerð er farið í samanburð á

forritunarumhverfum fyrir þessi tvö stýrikerfi, talað um gerð smáforritana, kosti og galla
hvers forritunarumhverfis og muninn á gerð smáforritanna.

Mynd 1.1 Merki smáforritsins SMACS
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2 Stýrikerfið iOS frá Apple
2.1 Forritunarumhverfið Xcode
Xcode er forritunarumhverfi gefið út af Apple til þess að búa til smáforrit fyrir iOS
stýrikerfið sem og í annað. Xcode innheldur tól til að gera gerð smáforritsins myndræna
með söguborði (e. Storyboard). Öll forritun verkefnisins fer fram í Xcode á
forritunarmálinu Objective-C sem er einfaldari gerð af forritunarmálinu C.

Mynd 2.1 Skjámynd úr forritunarumhverfinu Xcode

Xcode inniheldur fullt af hlutum sem einfalda gerð smáforrita svo um munar. Mikið
hefur verið lagt í þetta forritunarumhverfi. Einn af þægilegustu eiginleikum þess þegar
kemur að uppsetningu á útliti er að hægt er að nota söguborð til að stilla allar stærðir og
staðsetningu íhluta á hverjum skjá í smáforritinu og mynd tengi þar á milli á einfaldan hátt,
eins má sjá á Mynd 2.1 hér að ofan, sem kemur sér mjög vel fyrir byrjendur í forritun. Þar
sem höfundur var byrjandi í gerð smáforrita og forritið SMACS hannað með iOS í huga þá
lág það fyrir að byrjað skildi á forritun fyrir iOS stýrikerfið.
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2.2 Uppbygging og virkni smáforrits
Smáforritið var hannað til þess að vera sem einfaldast í notkun. Forritið var hannað með
tilliti til iOS stýrikerfisins og voru samskonar forrit í iOS notuð til hliðsjónar við gerð að
frumgerð smáforritsins. Þegar smáforritið er opnað birtist skjár með auglýsingum eins má
sjá til vinstri á Mynd 2.2 á meðan verið er að hlaða smáforritun upp, en það er aldrei lengur
en 3 sekúndur en fer eftir hversu öflugum síma verið er að keyra forritið á. Þegar forritinu
hefur verið hlaðið upp þá birtist forsíða sem má sjá fyrir miðju á myndinni hér að neðan.
Tungumál er valið með því að snerta tilheyrandi fána og þá opnast síða sem má sjá til
hægri á sömu mynd. Sú síða inniheldur þrjá meginkafla smáforritsins en þeir eru Fræðsla,
Gátlistar og Kynning. Undir hverjum kafla eru hagnýtar upplýsingar.

Mynd 2.2 Skjámyndir af fyrstu síðum smáforritsins
Fræðsluhluti smáforritsins er listi yfir fræðslukafla SMACS ásamt því að bjóða upp á
þá möguleika að notandi geti sett inn sín eigin minnisatriði með mynd um hvað sem er og
horft á fræðslumyndbönd.
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Mynd 2.3 Skjámyndir úr fræðsluhluta smáforritsins

Fræðsluhlutinn inniheldur 10 kafla með fræðsluefni eins og má sjá þá til vinstri á
Mynd 2.3 og þegar ýtt er á línu í listanum þá opnast nýr skjár eins og sjá má fyrir miðju á
sömu mynd. Undir hverjum kafla er PDF skjal sem inniheldur texta og myndir þar sem
stiklað er á stóru um viðfangsefni hvers kafla í máli og myndum, möguleiki er að draga að
PDF skjalið til þess að geta lesið textann betur og stækkað myndirnar ef þess þarf eins og
má sjá til hægri á Mynd 2.3.
Undir fræðsluhlutanum er svo einni hægt að ýta á línu sem heitir minnisatriði en þar
getur notandi bætt við einhverjum upplýsingum eða bara hverju sem er og látið mynd
fylgja með. Minnisatriði vistast þá í gagnagrunn sem fylgir í smáforritinu en notast er við
Core Data gagnaumsýslukerfið sem fylgir iOS stýrikerfinu. Sjá má á Mynd 2.4 hvernig
minnisatriðakaflinn lítur út.
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Mynd 2.4 Skjámyndir úr minnisatriðakafla

Til þess að bæta við minnisatriði er ýtt á (+) hnappinn efst í hægra horninu á skjánum
fyrir miðju á Mynd 2.4 og þá opnast skjárinn sem má sjá til hægri á sömu mynd. Með því
að ýta textareitina birtist lyklaborð til þess að skrifa með. Tveir hnappar eru á skjánum og
þar er boðið upp á að taka nýja mynd en ef sá hnappur er valinn er farið í myndavélaforrit
tækis og tekið mynd, valið að nota myndina og þá opnast forritið aftur og mynd er tengd
við minnisatriði. Ef þrýst er á hnappinn til að bæta við mynd þá opnast myndagallerí tækis
og mynd er valin þaðan. Á Mynd 2.5 má svo sjá atburðarás þegar bætt er við minnisatriði
og hvar mynd birtist eftir að hún hefur verið valin. Til þess að vista minnisatrið er svo ýtt á
Save hnappinn efst í hægra horninu á skjánum.
Á Mynd 2.6 er sýnt hvernig minnisatriðakaflin breytist þegar búið er að bæta við
minnisatriði og hvernig hægt er að skoða vistuð minnisatriði, en það er gert með því að
þrýsta á röð minnisatriðis og þá kemur upp skjár sem sést fyrir miðju á myndinni. Alltaf er
hægt að breyta minnisatriði og bæta við það ef þess þarf og er það gert með því að ýta á
Edit hnappinn. Minnisatrið eru ekki flokkuð eftir tungumálum og þau minnisatriði sem eru
vistuð í síma notanda birtast í öllum tungumálahlutum smáforritsins.
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Mynd 2.5 Skjámyndir þegar minnisatriði er búið til

Mynd 2.6 Skjámyndir þegar minnisatriði eru skoðuð
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Myndbandakafli fræðsluhlutans samanstendur af fjórum myndböndum eins og sjá má
til vinstri á Mynd 2.7. Þegar ýtt er hnapp með nafni myndbands þá opnast myndbandspilari
á nýjum skjá og hægt er að horfa á myndböndin bæði með skjáinn í lóðréttri stillingu (e.
portrait) og láréttri stilling (e. landscape) en í öllum öðrum hlutum smáforritsins er aðeins
mögulegt að vera í lóðréttri stillingu.

Mynd 2.7 Skjámyndir af myndbandakafla smáforritsins

Annar hluti smáforritsins er Gátlistar en sá hluti var meginástæða þess að smáforritið
var gert. Það eru 10 gátlistar í forritinu og hver þeirra inniheldur vissan fjölda af
skoðunaratriðum. Gátlistahluti smáforrits skiptist í tvo meginhluta, Vistaðir gátlistar og
Nýr gátlisti. Á Mynd 2.8 má sjá gátlistahlutann til vinstri, fyrir miðju má sjá þegar valið
hefur verið að hefja nýjan gátlista. Þá er úr 10 gátlistum að velja í byrjun en það er alltaf
hægt að búa til sinn eigin gátlista og sníða hann eftir þörfum. Á sömu mynd til hægri má
sjá þegar gátlist hefur verið opnaður. Þá opnast skoðunaratriði og hægt er ýta á (i)
hnappinn til skoða leiðbeiningar skoðunaratriðis og skýringarmynd ef hún fylgir með en á
Mynd 2.9 til vinstri má sjá leiðbeiningar.
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Mynd 2.8 Skjámyndir úr Gátlistahluta smáforritsins

Mynd 2.9 Skjámyndir af leiðbeiningum og athugasemdum gátlista

8

Á Mynd 2.9 fyrir miðju má sjá hvernig skjárinn er þegar bætt er athugasemd við
skoðunaratriði en sá skjár birtist þegar ýtt er á (+) hnapp á skoðunaratriði og er hægt að
bæta við athugasemd og mynd. Ef búið er að bæta við athugasemdum við tiltekið
skoðunaratriði þá verður (+) takki þess skoðunaratriðis rauður en þá veit notandi við hvaða
skoðunaratriði það eru athugasemdir. Þetta má sjá til hægri á Mynd 2.9 en þá er einn (+)
hnappur orðinn rauður.

Mynd 2.10 Skjámyndir þegar nýr gátlisti er búinn til

Bæði getur notandi bætt við nýjum gátlistaatriðum og nýjum skoðunaratriðum við
alla gátlista. Á Mynd 2.10 má sjá þegar nýr gátlisti er búinn til, hvernig hann bætist við
listann af gátlistum og hvernig hann er tómur í upphafi. Svo er hægt að bæta
skoðunaratriðum við gátlistann. Það eina sem þarf að fylla út þegar búið er til nýjan gátlist
er nafn á þann gátlista. Gátlistar sem búnir eru til eru vistaðir í gagnagrunn sem búinn er til
í Core Data gagnaumsýslukerfinu.
Á Mynd 2.11 má sjá þegar bætt er nýju skoðunaratriði og þegar það bætist við
gátlista. Hægt er að bæta eins mörgum skoðunaratriðum við lista og þörf er á og bætast þau
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bara aftan við núverandi skoðunaratriði. Til að búa til nýtt skoðunaratriði þarf að ákveða
nafn skoðunaratriðis, skrifa leiðbeiningar við framkvæmd skoðunaratriðis og möguleiki er
að hafa skýringarmynd með ef þess er þörf. Ný skoðunaratriði er geymd, eins og annað í
smáforrituna, í gagnagrunni Core Data gagnaumsýslukerfinu.

Mynd 2.11 Skjámyndir þegar nýtt skoðunaratriði er búið til

Skoðunaratriði sem eru búin til og gátlistar sem eru búnir til hafa þann möguleika að
hægt er að eyða þeim með því að strjúka línunni sem þeir eru í til vinstri en til vinstri á
Mynd 2.12 má sjá þegar röð er strokið til vinstri og möguleiki um að eyða línunni kemur
upp. Á sömu mynd fyrir miðju má sjá þegar valið er að eyða gátlista en þá birtist gluggi
upp á skjánum sem athugar hvort þú sért alveg viss um að þú viljir eyða gátlistanum Bæði
er hægt að eyða gátlistum áður en þeir hafa verið vistaðir í gagnagrunn og eftir að þeir eru í
gagnagrunni en þá er þeim eytt úr gagnagrunni. Boðið er upp á þrjá möguleika með gátlista
en það er að hægt er að vista þá og þá eru þeir vistaðir í gagnagrunn í Core Data, svo er
hægt að senda þá, en þá er búið til PDF skjal með öllum gátlistatriðum og upplýsingum og
svo er hægt að eyða gátlistunum.
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Mynd 2.12 Skjámyndir af aðgerðum gátlista

Mynd 2.13 Skjámyndir af gátlistum og aðgerðum

11

Þegar valið er að senda gátlista þá opnast póstforrit tækisins sem notandi er á eins og sést á
Mynd 2.12 til hægri og búið er til PDF skjal með öllum skoðunaratriðum, stöðu þeirra,
athugasemdum og myndum. Sjá má á Mynd 2.13 hvernig athugsemd og mynd er bætt við
atriði og hvernig PDF skjalið lýtur út en það má sjá til hægri á þeirri mynd

Mynd 2.14 Skjámyndir af vistuðum gátlistum

Annar hluti gátlistanna er vistaðir gátlistar og þar er hægt að nálgast þá gátlista sem
hafa verið vistaðir. Fyrsti skjár undir vistuðum gátlistum sýnir lista af öllum gátlistum og
hvað eru til margir gátlistar af hverjum eins og sjá má til vinstri á Mynd 2.14. Fyrir miðju
má sjá næsta skjá sem birtist þegar einhver gátlisti er valinn. Þá koma upp tveir möguleikar
af hnöppum, annar til að velja gátlistum sem er ólokið og hvað margir eru þar og hinn er
fyrir hvað mörgum gátlistum sem er lokið eru til. Svo á sömu mynd til hægri má sjá skjá
þar sem allir vistaðir gátlistar af einum ákveðnum gátlista er annað hvort öllum sem var
lokið eða ólokið eftir því sem valið var á skjánum á undan. Þegar valinn er einhver
ákveðinn gátlisti á þessum skjá, þá opnast gátlistinn á sama skjá og aðrir gátlistar og hægt
er að breyta honum, senda hann og eyða honum.
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Þriðji og síðasti hluti smáforritsins er kynningarhlutinn en hann er jafnframt minnsti
hlutinn. Þar er að finna upplýsingar um verkefnið SMACS, tilgang smáforritsins og
leiðbeiningar fyrir notkun smáforritsins. Einnig eru merki samstarfsaðila verkefnisins í
þessum hluta en þessi hluti er bara einn skjár sem hægt er fletta niður eftir og skoða allar
þessar upplýsingar. Neðst er svo hnappur sem býður notanda upp á að deila smáforriti og
opnast þá póstforrit tækis og er þá búið að skrifa upplýsingar um forritið í tölvupóstinn og
tengill á smáforritið í App Store og Google Play fylgir einnig.

Mynd 2.15 Skjámyndir úr kynningarhluta smáforrits, hluti 1

Á Mynd 2.15 og Mynd 2.16 má sjá nánari uppbyggingu kynningarhlutans og hvernig
tölvupósturinn lítur út þegar hann er opnaður. Þetta var síðasti hluti smáforritsins og nú er
búið að fara yfir alla iOS útgáfu þess.
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Mynd 2.16 Skjámyndir úr kynningarhluta smáforrits, hluti 2
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3 Stýrikerfið Android frá Google
3.1 Forritunarumhverfið Android Studios
Forritunarumhverfið Android Studio er gefið út af Google til þess að búa til smáforrit fyrir
Android stýrikerfið. Það var gefið út í Desember 2014 og var það fyrsta útgáfa Android
Studio sem var fullnægjandi til þess að hægt væri að nota hana til gerðar smáforrita.
Undanfari Android Studio í smáforritagerð fyrir Android er Eclipse sem var gefið út af
Eclipse foundation.

Mynd 3.1 Skjámynd úr forritunarumhverfinu Android Studio

Í Android Studio er notast við forritunarmálið Java til að ná fram virkni smáforritsins og
notað er skilgreiningarmálið XML til þess að lýsa útliti smáforritsins.
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3.2 Uppbygging og virkni smáforrits
Hér verður farið lauslega yfir uppbyggingu smáforritsins fyrir Android stýrikerfið þar sem
uppbygging þess er mjög svipuð í sniðum fyrir utan nokkur atriði. Sjá má hvernig fyrstu
síður smáforritsins í Android líta út á Mynd 3.2 og sést að notast eru við sömu
uppbyggingu þó útlit sé aðeins öðruvísi.

Mynd 3.2 Skjámyndir af fyrstu síðum smáforritsins

Helsti munurinn liggur í því hvernig útlitið er skilgreint, en í Android þurfti að forrita
það í XML en í iOS var notast við söguborð. Í staðinn fyrir að tala um uppbyggingu
smáforritsins í Android á sama hátt og gert var fyrir iOS mun vera sýnt myndrænt hvernig
helstu hlutar smáforritsins líta út í Android. Á Mynd 3.3 og Mynd 3.4 má sjá skjámyndir úr
fræðslu- og kynningarhluta smáforritsins í Android.
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Mynd 3.3 Skjámyndir úr Fræðsluhluta smáforrits í Android

Mynd 3.4 Skjámyndir úr fræðslu- og kynningarhluta smáforrits í Android

Að lokum má sjá á helstu þætti gátlistahluta smáforritsins í Android á Mynd 3.5, Mynd 3.6,
Mynd 3.7 og Mynd 3.8.
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Mynd 3.5 Skjámyndir úr gátlistahluta smáforrits í Android, hluti 1

Mynd 3.6 Skjámyndir úr gátlistahluta smáforrits í Android, hluti 2
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Mynd 3.7 Skjámyndir úr gátlistahluta smáforrits í Android, hluti 3

Mynd 3.8 Skjámyndir úr gátlistahluta smáforrits í Android, hluti 4
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4 Samanburður á iOS og Android
4.1 Hvað hefur iOS fram yfir Android
Kostirnir við gerð smáforritsins fyrir iOS stýrikerfið fólust aðallega í því hve auðvelt var
að eiga við grafíska notendaviðmótið. Auðvelt var að setja það upp nákvæmlega eins og
uppskrift sagði til um og þurfti ekki að eyða miklum tíma né að nota kóða til útfærslu á
viðmóti. Tól í Xcode eru mjög góð og einfalt að ná góðum tökum á þeim þrátt fyrir enga
reynslu í notkun þess.
Annar eiginleiki sem iOS hefur er innbyggða gagnaumsýslukerfið Core Data en það
einfaldar gagnagrunnsvinnuna svo um munar. Einfalt er að búa til gagnagrunna og kóði
stuttur í kringum þá, vinna með gagnagrunna einfaldari en til dæmis í samanburði við SQL.
Einfaldleikinn í Xcode skýrist líklegast að því að Apple gefur út Xcode, Apple gefur út
iOS og Apple gefur út tækin sem iOS keyrir á svo þeir hafa stjórn á öllum stöðum til þess
að samtvinna þróun á öllum þessum hlutum og að hafa þá sem einfaldast, það er ekki
tilfellið með Android.
Fjölmörg gagnleg tól eru í iOS og eitt af tólum þess er skoðari fyrir PDF skjöl sem er
innbyggður í iOS og hægt er að nota hann til skoða PDF skjöl og draga inn á þau án
nokkurrar forritunar en í Android þurfti að búa hann til frá grunni og setja inn inndráttar
eiginleika og þess háttar sem tókst ekki eins vel til og í iOS.

4.2 Hvað hefur Android fram yfir iOS
Eftir að hafa þróað smáforrit í Xcode fyrir iOS stýrikerfið er töluverð breyting að færa sig
yfir í forritun fyrir Android. Í Android Studio fer nánast öll útfærsla fram í kóða á XML og
Java þó svo að boðið er upp á einhverskonar grafísk söguborð þá er þau ekki komin nógu
langt í þróun sinn til að hægt sé að notast eingöngu við þau. Þau er góð tól samt sem áður
þegar þau virka, en það er ekki alltaf.
Mesti kosturinn við forritun fyrir Android er að þar er krafist að allir strengir sem
notaðir eru, séu í þar tilgerðu XML skjali fyrir strengi. Það einfaldar mikið þegar
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smáforritið er á mörgum tungumálum þar sem eina sem þarf að gera til að búa til smáforrit
á mörgum tungumálum er að búa til nýtt XML skjal og setja á það hvaða tungumál það er
og svo eftir því hvaða fáni er valin í byrjun smáforrits þá er lesið úr tiltekinni
tungumálaskrá þar sem strengirnir hafa allir sömu breytunöfn en ekki á sama tungumáli.
Þetta einfaldaði smáforritið mikið þar sem þessi möguleiki var ekki iOS og þurfti því
Afrita og Líma (e. Copy and Paste) smáforritið 4 sinnum og breyta tungumálinu allstaðar í
grafíska viðmótinu sem var mikil handavinna.
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5 Lokaorð
Smáforritið SMACS mun vera góð viðbót við það fræðsluefni sem til er fyrir
smábátasjómenn á norðurslóðum. Þar sem tölvunotkun hefur þróast hratt undanfarin
misseri í átt að snjallsímum og spjaldtölvum, má leiða líkur að því að smáforrit sem þetta
séu aðgengileg fyrir flesta sjómenn og er það því gott tól til að hafa með þegar haldið er á
norðurslóðir. Markmið smáforritsins er ekki að útskrifa notanda þess í öryggismálum
smábátasjómanna á norðurslóðum heldur er það hugsað sem hjálpartæki og allir eru hvattir
til að sækja sérstök námskeið hjá viðurkenndum þjálfunaraðilum áður en farið er í siglingu
um norðurslóðir.
Smáforritið mun vonandi geta gagnast þeim sem eru að sækja sjó á Norðurheimskautinu og á næstu árum munu koma reglulega uppfærslur af forritinu til að breyta
og bæta það sem betur mætti fara. Nánari upplýsingar um SMACS samstarfsverkefnið má
finna á heimasíðu verkefnisins sem er á slóðinni http://smacs-project.eu/ .

16

