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Verkefnislýsing 

 

Kerfið sem við bjuggum til tekur við af gömlu Excel skjali sem Advania hefur verið að nota 

lengi. Kerfið er hugsað sem kostnaðar- og tímaáætlanakerfi fyrir hugbúnaðarverkefni og ætlað 

innanhúss. Markmið kerfisins er að bæta áætlanagerð, með því að taka út mannlega þáttinn 

sem kostur er. Kerfið lærir af reynslunni, tekur inn raunverulegan tíma sem tók að vinna 

verkefni og uppfærir svokallaða stuðla samkvæmt því. Hér má sjá skjámynd úr gamla kerfinu 

þar sem verkhlutar og –þættir voru skráðir. 

 

 

Mynd 1 -  Skráning verkþátta í gamla kerfinu 
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Dagafjöldi sem tekur að vinna einstaka verkþætti og verkhluta eru eins og áður segir reiknaðir 

út frá svokölluðum stuðlum. Stuðlarnir innihalda tegund verkhluta, flækjustig og reynslu 

teymisins sem mun vinna verkið.Verkhlutar eru nokkurskonar undirtegund verkþátta, en 

verkþættir eru semsagt brotnir upp í smærri einingar, svonefnda verkhluta. Hver notandi 

kerfisins á sín eigin stuðlasett og getur afritað og breytt þeim að vild. Notendur geta einnig 

afritað stuðlasett frá öðrum notendum. Hér má sjá dæmi um stuðlasett. 

 

 

Mynd 2 - Hvað er stuðull 

 

Stuðlarnir eru í raun hjarta kerfisins og allir útreikningar þess taka mið af þeim. Sjá má að 

verktegundir eru sex á þessari skýringamynd, en kerfið gerir ráð fyrir því að hægt sé að bæta 

við verkþáttum eftir þörfum. Það mun reynast nauðsynlegt, því að til dæmis einfaldur 

gagnagrunnur hefur mun minna flækjustig en stór grunnur (e. big data).  Stærri tafla 

myndarinnar eru svokallaðir flækjustigs-stuðlar og þeim er hægt að breyta handvirkt og afrita 

frá öðrum notendum. Reynslustuðla má sjá í minni töflunni, en þeir eru fastar sem notendur 

geta ekki breytt.  
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Lykilatriði er að flækjustuðlarnir muni uppfærast samkvæmt raunverulegri reynslu af loknum 

verkefnum. Þegar raunverulega niðurstaða verkefnis liggur fyrir eru borið saman tíminn sem 

áætlaður var í verkefnið og tíminn sem raunverulega fór í það. Notenda er þá boðið upp á að 

uppfæra stuðlana samkvæmt þeirri niðurstöðu. Stuðlarnir munu því læra á eiganda sinn með 

tímanum, en eftir því sem verkefnin verða fleiri mun meðaltal lokinna verkefna að vonum 

verða nákvæmara. Í viðauka þessarar skýrslu má sjá útskýringamyndir á útreikningum og 

uppfærslu stuðlasetta. 

Kerfið getur einnig meðhöndlað annan kostnað,  hvort sem um er að ræða fastan 

krónutölukostnað, ákveðinn dagafjölda, eða prósentukostnað sem leggst ofan á heildarupphæð 

áætlunar/tilboðs. Kerfið getur líka skráð afslátt af heildarupphæð, og nýtist því jafnt sem 

áætlana og tilboðskerfi. Notendur geta skráð sínar eigin útgáfur af töxtum fyrir tímavinnu, 

notað þá við áætlanagerðina og skoðað ítarlega samantekt og yfirlit yfir sínar áætlanir og 

tilboð.  

Skipulag og aðferðafræði 
 

Hópurinn fylgdi SCRUM aðferðafræðinni eftir því sem kostur var, þrátt fyrir að vera ekki í 

fullu starfi við gerð kerfisins. Verkefninu var skipt upp í 8 spretti, sem voru 2 vikur hver, 

nema sprettur 6, sem var ákveðið að hafa 3 vikur vegna páska og prófa. Haldnir voru 

reglulegir mánudagsfundir þar sem farið var yfir stöðuna og línur lagðar fyrir vikuna. Einn 

hópmeðlima er fjarnemi, búsettur erlendis, og tók þátt í gegnum fjarfundabúnað (Skype). 

Einnig voru haldnir fundir í lok spretta þar sem farið var yfir hvað gekk vel og hvað betur 

hefði mátt fara (e. sprint retrospective).  Yfirlit yfir spretti, helstu atriði sem tekin voru fyrir í 

hverjum sprett, auk afkastalínurits (e. sprint burndown chart) má finna í framvindu-kafla 

þessarar skýrslu.  

Ýmis tól voru notuð við skipulagningu, má þar nefna Trello þar sem hópmeðlimir gátu fengið 

yfirlit yfir og skipt með sér verkefnum, Google Drive og Dropbox fyrir gagnageymslu og 

dreifða skjalavinnslu og GIT/SourceTree fyrir samstæðustjórnun (e. source control). 

Tímaskráning var ábyrgð einstakra hópmeðlima og fór fram í sameiginlegu Google Drive 

skjali. 

  



 

 

                  T-404-LOKA 2015 - Advania áætlanir            4 

 

 

 

Greining 

 

Notendasögur / kröfulisti 

 

Í upphafi var útbúinn kröfulisti/notendasögur uppfrá verkefnislýsingu. Notendasögunum var 

skipt upp í A, B og C kröfur og ákveðið að A kröfur skildu að lágmarki verða kláraðar á þeim 

tíma sem verkefninu hafði verið úthlutað. Kröfum var svo raðað í númeraða forgangsröð. Til 

þess að áætla hlutfallslega tíma sem útfærsla krafna myndi taka var notast við svokallaðan 

áætlana-póker (e. planning poker). Hægt er að sjá töflu með kröfunum/notendasögunum í 

þarfagreiningarskýrslu, auk dagsetninga sem kröfurnar voru kláraðar.  

Áhugavert er að bera áætlunina saman við raunverulegar niðurstöður. Hópurinn náði að klára 

A kröfur, en komst ekki í að útfæra B og C kröfur, þótt vonir hefðu staðið til þess í upphafi. 

Hópurinn lærði af því að útfærsla krafna í hugbúnaðarþróun getur tekið lengri tíma en áætlað 

var, eða vonir stóðu til í fyrstu.  

Kröfurnar voru líka forgangsraðaðar, og áttu að framkvæmast í röð eftir forgangi. Áhugavert 

er að skoða raunverulega niðurstöðu og hvenær kröfurnar voru kláraðar. Í ljós kom að oft 

getur verið svipuð grunnvinna í forritun undir mörgum kröfum, og því er í raun verið að vinna 

í útfærslu margra krafna í einu. Kröfurnar voru ekki kláraðar í réttri forgangsröð, heldur þeirri 

röð sem reyndist rökrétt eftir að forritunin hafði komist af stað. Hópurinn lærði að 

forgangsröðun kröfulista er í raun áætlun, og að forgangsröðunin skuli ekki vera heilög þegar 

kemur að raunverulegri útfærslu. 
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Skjámyndir 

 

Í upphafi verkefnisins var einnig lagt í að gera prótótýpu- 

skjámyndir og hér til hliðar má sjá dæmi um eina slíka. 

Hópurinn var sammála um það að það sé gagnlegt að gera 

slíkar myndir, til þess að hafa eitthvað í höndunum þegar 

lagt er af stað við hönnun kerfisins. Ekki sé endilega 

nauðsynlegt að vinna skjámyndirnar svo langt að það 

endurspegli hvernig kerfið eigi raunverulega að líta út, 

heldur sé eins og áður segir gagnlegt til þess að hafa 

eitthvað til þess að ræða um og fá frekari hugmyndir. 

Í hönnunarskýrslu má sjá fleiri dæmi um þær prótótýpu-skjámyndir sem unnar voru.  

 

Grunnur að gagnamódeli og klasariti 

 

Töluverð vinna var lögð í að vinna töfluskema og klasarit 

í hönnunar-fasa verkefnisins. Fyrst var lagt upp með að 

gera  töfluskema sem myndi miðast við hefðbundna SQL 

gagnagrunnshönnun. Þegar ákveðið hafði verið að notast 

við svokallað „Code First Entity Framework“ í Visual 

Studio var töfluskemað þróað áfram með það í huga. 

Töfluskemað gekk í gegnum næstum tug ítrana og nýttist 

það vel þegar byrjað var að forrita. Fyrsta gagnamódelið í 

Visual Studio var sett beint upp eftir skemanu, og svo var 

það svo haft til hliðsjónar við áframhaldandi þróun. 

Hægt er að sjá stærri útgáfu af gagnamódelinu í 

hönnunarskýrslu verkefnisins. 

 



 

 

                  T-404-LOKA 2015 - Advania áætlanir            6 

 

 

 

Einnig var útbúið svonefnt klasarit, sem eru í raun yfirlit 

yfir það sem kallast „Controllers“ í Visual Studio. 

Klasarnir eru safn aðgerða sem færa gögn frá gagnamódeli 

til birtinga og gera meðal annars útreikninga á þeim í 

leiðinni. Sama má segja um klasaritið og töfluskemað. Sú 

vinna sem lögð var í hönnun og ítrun þess nýttist vel, bæði 

við fyrstu uppsetningu, og svo áframhaldandi útfærslu 

kerfisins.  

 

Einnig er hægt að sjá stærri útgáfu af klasaritinu í 

hönnunarskýrslu. 

 

Reikniverk kerfisins 

 

Að loknum fyrsta stöðufundi var hópnum ráðlagt að 

leggja áherslu á greiningarvinnu á reikniverki 

kerfisins. Farið var í að greina í kjölinn hvernig 

stuðlar hefðu verið reiknaðir og útfærðir í gamla 

kerfinu. Í ljós kom að í gamla kerfinu, sem í raun 

var bara Excel skjal, var búið að byggja inn ýmsar 

krókaleiðir, sem myndu ekki endilega skila okkar 

markmiðum í nýja kerfinu, ef við myndum innleiða 

þær.  

 

Eins og áður segir var markmiðið með okkar kerfi að það myndi læra af reynslunni, að með 

tímanum myndi notandi fá nákvæmari stuðla sem myndu uppfærast eftir uppsafnaðri reynslu 

hans af notkun kerfisins og þar með bæta áætlunargerðina. 
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Því var farið í það með eiganda verkefnisins, tengilið hjá Advania, Grétari Símonarsyni, að 

greina kjarna stuðlanna og einfalda. Ákveðið var að taka út ýmsar krókaleiðir úr útreikningi 

gamla kerfisins, ásamt því að gera eitt stuðlasett að föstum sem notandi getur ekki breytt og 

uppfærist ekki með tímanum.  

Ákveðið var að stuðlarnir myndu uppfærast með meðaltali 

af niðurstöðu lokinna verkefna. Skýringamynd um 

uppfærslu þeirra er hér til hliðar en hana má skoða nánar í 

hönnunarskýrslu verkefnisins.  

Einnig var ákveðið að ef tími gæfist til að meðhöndla 

frávik, á þeim takmarkaða tíma hópnum var gefinn við 

forritun og útfærslu kerfisins, myndi verið notast við 

svokallað normal kúrvu. Það þýðir að þeim frávikum sem 

falla út fyrir 2 staðalfrávik myndi sjálfkrafa verða hent út, 

eða notanda í það minnsta boðið upp á hvort hann vilda 

halda þeirri uppfærslu eða sleppa.  

Forritun 
 

Forritunarumhverfi var Visual Studio og unnið var í C#, Razor auk að sjálfsögðu HTML og 

CSS þar sem um veflægt kerfi er að ræða. Notast var við Code First Entity Framwork sem 

þýðir það að kerfið sér sjálft um að skapa „local“ gagnagrunn bakvið tjöldið og uppfæra hann 

sjálfkrafa eftir því sem forritunarkóði tekur breytingum. Vefforritun í Visual Studio notar 

svokallaða Model-View-Controller (MVC) högun. Boðið er upp á ýmiskonar flýtileiðir innan 

VS til þess að tengja saman þessa högun með svokölluðu „scaffolding“. Var notast við þeir 

leiðir enda búa þær sjálfvirkt til klasa sem búa til, breyta og eyða gögnum úr grunninum. Á 

tæknimáli nefnist slíkt CRUD (create, updated, delete). Með þeim flýtileiðum verða til 

hundruðir lína af kóða með sjálfvirkum hætti. Hugsanlega hefði verið betra að búa til kóðann 

frá grunni til að byrja með, til þess að skilja í þaula alla hans virkni. Fljótlega, höfðu þó 

hópmeðlimir náð skilningi á þessari virkni og fannst hún nytsamleg upp frá því. 
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Prófanir 

 

Kerfisprófanir 

 

Prófanalýsingin fyrir kerfisprófin er skrifuð út frá “product backlog”. Ekki er gerð 

prófanalýsing fyrir allar notendasögur heldur einungis mikilvægustu kröfurnar (A kröfur). 

Kerfisprófanir voru framkvæmdar tvisvar, fyrst eftir að öll virkni var komin í kerfið, og svo 

þegar viðmót kerfisins hafði verið bætt og tekið til í kóða. Fyrri prófanir gengu vel, einungis 

komu upp örfáar villur sem auðvelt var að laga. Eftir að farið var yfir allan kóða, hent út því 

sem ekki var notað og útlit síðunnar endurbætt, var gerð seinni kerfisprófun á kerfinu. Sú 

prófun gekk mjög vel og engin villa kom upp. Ítarlegt yfirlit yfir báðar kerfisprófanirnar má 

finna í skýrslusafni verkefnisins. 

 

Notendaprófanir 

 

Fimm verkefni voru tekin fyrir út notendasögum og notendur fengnir til að prófa þau ferli. 

Markmiðið var að mæla tímalengd aðgerða, auk þess að fá almenna endurgjöf um virkni og 

hvaða hlutar kerfisins virki notendavænir. Tekið var fram við notendur að þeir væru ekki í 

prófi heldur kerfið. Eftirfarandi er yfirlit yfir verkefni sem lögð voru fyrir notendur. 

NR. Lýsing 

1 

Stofna verkefni með eftirfarandi upplýsingum. Nafn: Wow air, Navision 
verkefnisnúmer: WW123, Notandi: Sveinn Hreinsson, Staða: Tilboð, Deild: 
Hugbúnaðarlausnir, Útgáfa verðlista: 2, Stuðlasett: Veflausnir_Grétar útgáfa 2, 
Lýsing: Fyrsta tilboð, sendist fyrir helgi. 

2 
Stofna nýjan verkþátt og verkhluta hans. Verkþáttur:  Móttaka gagna, Verkhlutar: 
Skröpun Python, Reynsla Meðal, Tegund Forritun, Flækja Meðal. 

3 
Skrá annan kostnað á verkefnið. Viðbættur kostnaður: 25.000 fyrir námskeiðsgjöld, 
3 daga fyrir Greiningu, 10% fyrir verkefnastjórnun. 

4 
Afrita stuðlasett "Veflausnir_Grétar" útgáfu 2, breyta gildum fyrir liðinn "Vefun" í 2, 
6 og 12. 

5 
Breyta taxta fyrir Guðrúnu Grétarsdóttir, útgáfu 3 þannig að nýr taxti fyrir 
"Hugbúnaðargerð" sé kr. 19.900,-. 
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Eftirfarandi má sjá lista yfir þá notendur sem prófuðu kerfið auk stuttra athugasemda. 

 

 
 

Notandi 1 : Birgir Pálsson 

Starf: Tölvunarfræðingur 

Tölvuþekking: Mikil 

Tími: 08:10 

Athugasemdir 

okkar: 

Notandi var fljótur að átta sig á grunnvirkni kerfisins. Spurði um 

stuðla og þurfti útskýringu til þess að átta sig á því hvaða hlutverki 

þeir gengdu. Eftir að hafa stofnað nýjan þátt var notandi ekki viss 

hvað væri næsta skref. Taxtasíðan og stuðlasíðan gengu 

snurðulaust. 

 

Athugasemdir 

notanda: 

Fannst hætt við að þeim sem myndi nota kerfið myndi ekki átta sig á 

að það þurfi að vista og það geti gerst að gleyma að vista. Áfram 

takki sé hættulega nálægt vista prósentu takkanum svo það sé 

auðvelt að ruglast. 

  

 
Notandi 2 : Hrefna Friðgeirsdóttir 

Starf: Fulltrúi, skrifstofustarf 

Tölvuþekking: Meðal 

Tími: 10:30 

Athugasemdir 

okkar: 

Gekk vel í upphafi við skráningu grunn-upplýsinga. Gekk erfiðlega í 

skráningu verkhluta og verkþátta. 

Athugasemdir 

notanda: 

Fannst vera dáldið týnd í upphafi, en fannst allt mjög skýrt eftir að 

hafa farið einu sinni í gegnum skráningu verkþátt og hluta. Fannst 

ekkert mál að þurfa að vista, en er ekki vön því í því kerfi sem hún 

notar dagsdaglega, sem er sérútbúið kerfi í Axis. Fannst 

grunnhugmyndin með hvernig kerfið læri af reynslunni mjög sniðug. 
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Notandi 3 : Heimir Örn Hannesson 

Starf: Kerfisstjóri 

Tölvuþekking: Mikil 

Tími: 06:45 

Athugasemdir 

okkar: 

Var mjög fljótur að framkvæma allar þær aðgerðir sem prófana-

lýsingin innihélt. Áttaði sig strax á allri virkni, og sá strax að það 

þyrfti að vista eftir hverja skráningu. 

Athugasemdir 

notanda: 

Fannst kerfið gott og vel uppsett. Varaði þó við því að tölvunotandi 

með litla þekkingu gæti átt í vandræðum við notkun kerfisins í 

upphafi, sér í lagi með skráningu verkhluta og þátta. Taldi að ef 

notendum væri sýnt hvernig virknin væri, og að það þurfi að vista 

hverja línu, ætti það ekki að vera vandamál fyrir þá sem ynnu við 

tölvur. 

 

 

Niðurstöður 

 

Notendum gekk misjafnlega að komast í gegnum ferlið sem prófanalýsingin innihélt. Í 

heildina má segja að niðurstöðurnar hafi verið jákvæðar og að notendum hafi fundist kerfið 

einfalt í notkun. Helstu vankantar á kerfinu sem byrjunarnotendur lentu í varðaði vistun á 

skráningarsíðu. Við brugðumst við því með því að setja inn ábendingu efst á 

skráningarsíðunni sjálfri að það þyrfti að vista eftir hverja línu. Við áframhaldandi þróun 

kerfisins er líklegt að það yrði sett meðal forgangskrafna að vistun yrði sjálfkrafa. 
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Framvinda 
 

Heildartímabili verkefnisins var skipt upp í átta spretti. Flestir sprettir gengu eftir áætlun, en 

þó var breytt um áherslu eftir stöðufund 1. Fólust þær áherslur í því að í sprett 3 voru teknar út 

notendasögur til útfærslu í forritun, en meira lagt upp úr hönnun svo snemma í 

verkefnisferlinum. Eftir þá endurskoðun gengu sprettir nokkurnveginn samkvæmt áætlun. 

Sprettirnir voru 2 vikur hver, nema sprettur 6 þar sem var 3 vikur. Orsakaðist það af því að 

inn í sprettinum voru páskar og prófatímabil. Einn meðlimur hópsins, Gunnar Guðvarðarson, 

yfirgaf hópinn vegna anna á öðrum vígstöðvum. Þrátt fyrir það hélt verkið nokkurnveginn 

áætlun og tókst hópnum að uppfylla allar A-kröfur. Einnig vann hópurinn að því að ná fram 

einföldu og notendavænu viðmóti, en útlit er þó ekki meðal A-krafna.  

Heildartími sem hefur farið í verkefnið hjá meðlimum hópsins voru 1231 daginn fyrir loka 

skil. Áætlaður tími verksins var 900-1100 tímar, og því lagði hópurinn enn meira af mörkum  

en kröfur námskeiðsins segja til um. Stóð enda metnaður hópsins til þess að skila sem allra 

beztu verki.  

Rýmisáætlun gerði ráð fyrir u.þ.b. 630 tímum, þegar leiðrétt hafði verið fyrir svokölluðum 

„focus factor“ en það þýðir sá tími sem gert er ráð fyrir að hópmeðlimir hafi til þess að 

einbeita sér að verkefnum, en séu ekki á fundum eða annarskonar utanumhaldi verkefnis.  

Eðli málsins samkvæmt er um áætlun að ræða og áhugavert að bera saman við raunverulegar 

niðurstöðu úr verkinu. Ef yfirlit tímaskráningar og yfirlit spretta er skoðað má þó sjá að 

áætlunin heldur nokkuð vel. Í nær öllum sprettum er áætlunin mjög nærri lagi, þó að 

raunframlag hafi verið töluvert meira við lok verkefnis, í sprettum númer 7 og 8, eða næstum 

því tvöfalt meira en í öðrum sprettum. Eftirfarandi er yfirlit yfir sprettina með stuttlegri 

umfjöllun um hvern og einn. 

Ítarlegri yfirlit yfir spretti, undirbúning- og forritunarkröfur, rýmisáætlun, auk samantektar 

tímaskráningar má finna í framvinduskýrslu.  
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Sprettur 1 

 

Fyrsti sprettur snerist aðallega um 

undirbúning. Gerðar voru notendasögur 

útfrá verkefnislýsingu. Vinna hófst við 

prótótýpur á viðmóti, gerð var rýmisáætlun, 

sprint backlog og framkvæmd var 

uppsetning á tæknilegu umhverfi hópsins, 

svosem hópvinnubúnaði, forritunarumhverfi 

og samstæðustjórnunarkerfi. 

 

 

Sprettur 2 

 

Í öðrum spretti var haldið áfram með 

hönnun, þótt einnig hafi verið hafist handa 

við forritun. Í upphafi voru lögð fleiri 

forritunarverk/notendasögur á sprettinn, en 

fljótlega kom í ljós að þær voru of margar 

og skynsamlegra væri að leggja meiri 

áherslu á undirbúning, greiningu og 

hönnun kerfisins. Sprettnum var því 

einfaldlega breytt og notendasögur færðar á seinni spretti. 

 Í lok sprettsins var stöðufundur 1 þar sem hópnum var ráðlagt að leggja enn meiri áherslu á 

hönnun og greiningu, sérstaklega hvað snýr að reikniverki kerfisins og stuðlum.  
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Tímabil 2.2 - 13.2.2015 

Sprettur 2 - Framvinda 
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Tímabil 12.1 - 30.1.2015 

Sprettur 1 - Framvinda 
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Sprettur 3 

 

Í þriðja sprett var haldið áfram með 

hönnunina, eftir endurgjöf á fyrsta 

stöðufundi. Eins og áður segir var 

hópnum ráðlagt að bíða með 

forritunarkröfur og leggja aðaláherslu á 

frekari hönnun og greiningu, sérstaklega 

hvað snýr að reikniverki kerfisins og 

stuðlum.  

Því voru flestar forritunarkröfur sprettsins færðar á næsta sprett.  

 

 

Sprettur 4 

 

Í fjórða sprett gerðist það að við náðum 

að áætla nokkuð raunhæft hvað myndi 

verða útfært í sprettinum, miðað við það 

sem raunverulega varð. Vorum við 

komin yfir mesta kúfinn í greiningu og 

hönnun, og því gátum við byrjað að 

einbeita okkur að forritunarkröfum.  
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Tímabil 16.2 - 27.2.2015 

Sprettur 3 - Framvinda 
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Tímabil 2.3 - 13.3.2015 

Sprettur 4 - Framvinda 



 

 

                  T-404-LOKA 2015 - Advania áætlanir            14 

 

 

 

 

Sprettur 5 

 

Í fyrri viku á sprett 5 var stöðufundur 

2, sem haldinn var í Advania. 

Spretturinn var því nokkuð 

framþungur, því lögð var áhersla á 

vandaða kynningu, framsetningu og 

glærur. Að loknum stöðufundi var 

haldið áfram með forritun. 

 

 

Sprettur 6 

 

Sprettur 6 var óvenjulegur að því leyti 

að bæði voru páskar og svo hófst 

prófatímabilið einnig í seinni hluta 

hans. Því var spretturinn hafður 3 vikur. 

Forritun var komin vel á stað og því 

hægt að einbeita sér að útfærslu. 

Spretturinn fór duglega af stað, í fyrstu 

viku náðist góður árangur við forritun, datt svo niður yfir próf og páska og tók svo við sér 

undir lok. 
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Tímabil 16.3 - 29.3.2015 

Sprettur 5 - Framvinda 
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Tímabil 30.3 - 19.4.2015 

Sprettur 6 - Framvinda 
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Sprettur 7 

 

Í sjöunda sprett var kominn tími 

til að gefa dálítið vel í, spýta í 

lófana og láta hendur standa fram 

úr ermum. Á sprettinn voru lagðir 

u.þ.b. 150 fókus tímar. Prófin 

kláruðust í fyrri viku sprettsins og 

allt kapp lagt á að koma virkni 

kerfisins í gegn.  Unnið var báðar 

helgar.  

 

Sprettur 8 

 

Áttundi sprettur var síðasti 

spretturinn og því var margt sem 

þurfti að klárast. Í fyrri viku 

sprettsins var stöðufundur 3, en þá 

þurfti öll grunnvirkni kerfisins að 

vera virkandi, auk þess sem það 

þurfti að undirbúa og framkvæma 

kynningu.  

Í seinni hluta sprettsins þurfti svo að klára viðmótshönnun, framkvæma notendaprófanir, 

skrifa lokaskýrslu og ganga frá öðrum skýrslum. Spretturinn var því sá tímafrekasti af þeim 

öllum.  
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Tímabil 20.4 - 3.5 2015 

Sprettur 7 - Framvinda 
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Tímabil 4.5 - 14.5 2015 

Sprettur 8 - Framvinda 
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Niðurlag 

 

Ferlið við þetta lokaverkefni var afar lærdómsríkt. Á u.þ.b. fjórum mánuðum, með öðrum 

áföngum í háskólanáminu, kláraði hópurinn greiningu vefkerfis, hönnun, útfærslu og forritun  

ásamt stöðufundum, kynningum, skýrslum og öðru utanumhaldi. 

Á þessum tíma tókst hópnum að koma kerfinu á þann stað að forgangskröfum af kröfulista var 

lokið, auk þess sem unnið var í að bæta viðmót kerfisins. Ekkert er því til fyrirstöðu að 

Advania geti innleitt kerfið, tengt það við gagnagrunna sína og notendur og bætt virkni þess 

eins og B/C kröfur segja til um. 

Mikill lærdómur fólst í hópstarfinu sjálfu, og því að vinna inni í Advania. Hópurinn þurfti að 

takast á við margskonar skipulagsatriði, auk þess að læra að vinna saman, því öll erum við jú 

ólík. Að vinna í fyrirtæki eins og Advania gaf hópnum tækifæri til þess að vinna náið með 

tengilið hópsins, Grétari Símonarsyni, en hann var einnig í hlutverki „product owner“. Haldnir 

voru nánast vikulegir fundir þar sem farið var yfir málin og línurnar lagðar fyrir áframhaldið. 

Aðstaða var til fyrirmyndar og lærdómsríkt að fylgjast með hvað fram fór í deildunum í 

kringum okkur. 

Ótrúlega mikill tími fer í hluti sem ekki tengjast forritun beint. Að halda utan um spretti, 

skýrslugerð og bara almenn samskipti tekur tíma, auk þess sem greining, skýrslugerð og 

kynningar taka einnig mikinn tíma. Allt þetta er þó óhjákvæmilegur hluti hugbúnaðargerðar 

og lærdómsríkt að prófa það á eigin skinni. Að kynna verkefnið á hinum ýmsu stigum hjálpar 

hópnum að skilja mikilvægi þess að útskýra fyrir öðrum hvað verkið snerist um og „sjá 

skóginn fyrir trjánum“ ef svo má segja. Einnig er hluti þess að halda slíkar kynningar að 

„selja“ verkefnið og því einnig mikilvægur hluti hugbúnaðargerðar. 

Hópurinn var ánægður að fá tækifæri til að bæta sig í því forritunarumhverfi sem unnið var í. 

Meðlimir höfðu grunn-reynslu áður en lagt var af stað, en komust í raun um það í gegnum 

ferlið hversu öflugt og margslungið umhverfið er.  

Að lokum vill hópurinn þakka leiðbeinanda, Jökli Jóhannessyni, prófdómara Birgi 

Kristmannssyni og umsjónarmanni lokaverkefna Hallgrími Arnalds, fyrir uppbyggilega 

gagnrýni í gegnum ferlið. 


