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Inngangur 

Verkefnið fólst í að hanna app í samvinnu við Valitor. Markmið þess var fyrst og fremst 

að útfæra frumgerð (e. prototype) af Android hugbúnaði sem nýtir sér nýja tegund 

þjónustu (HCE) í nýlegum útgáfum af Android (4.4 og síðar). Slík lausn gæti leyst af 

hólmi núverandi snertilausa þjónustu sem byggir á greiðsluupplýsingum í SIM korti 

notandans með auknum þægindum fyrir notandann og hagræði fyrir Valitor.  

 

Appið sem hlaut nafnið Oturgjöld, gerir notandanum kleift að borga fyrir vöru og 

þjónustu með símanum sínum hjá söluaðilum sem taka við snertilausum greiðslum. 

Einnig getur það sótt gögn um stöðu hvers korts og sótt gögn um færslur.  

 

Hér á eftir er verkefninu lýst ítarlega. Farið er yfir verkskipulag og framvindu þess ásamt 

þeim vandamálum sem komu upp við vinnslu á kerfinu. 
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1. Lýsing verkefnis  

Oturgjöld er app fyrir snertilausar greiðslur með síma. Það nýtir sér NFC (Near Field 

Communication) samskiptastaðalinn til þess að senda gögn á milli síma og posa. NFC 

hefur lengi verið til staðar í Android símum og var hægt að nýta sér þá eiginleika að 

geyma viðkvæm gögn í vélbúnaði símans eða SIM korts. Með Android 4.4 kom sá 

möguleiki að geyma þessi gögn í hugbúnaði. Þar kemur HCE (Host-based Card 

Emulation) til sögunnar. HCE nýtir sér þjónustu einingar (e. service components) 

Android stýrikerfisins og keyrir í bakgrunni símans án notendaviðmóts. HCE-þjónustan 

leggst í dvala og hlustar eftir ákveðnu AID (Application ID). Android stýrikerfið ræsir 

HCE-þjónustuna aðeins ef NFC samskipti bera samsvarandi AID. 

 

HCE högunin útvegar grunnatriði í öryggi, þjónustan er vernduð af stýrikerfinu og 

einungis stýrikerfið getur tengst og haft samskipti við hana. Þetta tryggir að allir NFC-

gagnapakkar sem þjónustan fær séu raunverulegir gagnapakkar sem stýrikerfið fékk um 

NFC stjórntæki símans. Eins munu allir gagnapakkar sem HCE-þjónustan sendir til 

baka einnig fara um stýrikerfið yfir til NFC stjórntækis. Þessi högun tryggir að 

óviðkomandi forrit geta ekki komist í samskiptin. 

 

Samhliða þessari þróun hafa kortasamsteypurnar verið að þróa veflægar lausnir sem 

styðja notkun þessarar tækni. Þær byggja á því að kortagögn eru aldrei geymd í 

símtækjum heldur send á þjónusturnar sem útbúa sýndarkort. Notkun þeirra er 

takmörkuð við snertilausar greiðslur. Símtækið fær svo einnota dulkóðunarlykla til að 

útbúa greiðslubeiðnir. 

 

Verkefnið var fyrst og fremst að skrifa hugbúnað sem notar þessa tækni en einnig að 

gera stutta hagkvæmnisúttekt á notkun slíks kerfis. Hagkvæmnisúttekt felur meðal 

annars í sér skoðun á öryggisþáttum, upplifun korthafa og tæknilegt flækjustig. 

 

Margt sem fólk notar í daglegu lífi er komið sem app í síma. Allt miðar þetta að því að 

hafa aðeins þetta eina tæki meðferðis. Með því að hafa kreditkortin í símanum þurfa 

korthafar ekki lengur að vera með kortin sín með sér. Annar kostur við greiðsluapp er að 
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notandi getur séð stöðuna og færslur á kortinu sínu á einfaldan og fljótlegan hátt. Það 

gerir notandanum kleift að fylgjast vel með útgjöldum sínum.  

 

2. Yfirlit samskipta 

Eftirfarandi myndir sýna flæðið í samskiptum appsins við posa og vefþjónustur. 

 

 

 

Mynd 1: Notandi skráir sig 

 

Þegar notandi skráir sig inn og kortin sín sendir appið þau gögn og auðkenni tækis á 

vefþjónustur. Vefþjónustan sendir til baka einnota lykla sem notaðir eru við greiðslu. 

Appið sækir sér svo nýja lykla þegar á þarf að halda. 
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Mynd 2: Notandi leggur síma að posa 

 

Þegar notandi leggur síma að posa til þess að greiða sendir appið auðkenni tækis og 

einnota lykla yfir í posann. 

 

 

Mynd 3: Samskipti posa við vefþjónustur 
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Posinn sendir lykla og auðkenni tækis á vefþjónustur og fær svar til baka um það hvort 

lyklar og auðkenni séu gild. 

 

 

Mynd 4: Samskipti apps og vefþjónusta 

 

Appið getur sent fyrirspurn á vefþjónustur og fengið svör um það hver staðan er á 

kortinu auk yfirlits yfir færslur. 
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Mynd 5: Aukaafurðir verkefnisins 

 

PayBuddy er í hlutverki posa og Kortagleypir hermir eftir vefþjónustum. 

 

3. Verkskipulag 

Hér verður farið yfir helstu þætti verkskipulagsins. Hvaða aðferðafræði var notuð og 

henni lýst nánar. Farið er yfir hver hlutverkaskipting var innan teymisins. Gerð er grein 

fyrir athöfnum og hvernig staðið var að skjölun. Aðstöðu teymisins er lýst og farið er yfir 

það hvernig staðið var að prófunum. 

 

3.1 Sýn 

Oturgjöld er greiðslulausn 

fyrir snjallsímanotendur  

sem býður upp á snertilausar greiðslur með Android snjallsímum. 

Ólíkt þeim lausnum sem til eru fyrir 

þá þarf ekki að skipta um símakort og þjónustan virkar hjá öllum söluaðilum sem bjóða 

upp á snertilausar greiðslur. 
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3.2 Aðferðafræði 

Þar sem öll þróun Valitor er samkvæmt Agile hugmyndafræðinni var ákveðið að notast 

við Scrum aðferðafræðina. Einnig taldi teymið þessa aðferð henta verkefninu best. 

Scrum hvetur til þátta eins og sjálfsstjórnar, nýrra hugmynda í ferli, gegnsæi í 

ákvörðunum og aukins frelsis í þróunarferli. Scrum byggir á sífelldri endurskoðun með 

það að markmiði að laga vöru og vinnubrögð að breytilegum aðstæðum. Scrum er 

ætlað að leysa vandamál með því að fela teyminu vald og ábyrgð til að stjórna sér sjálft. 

Verktímanum er skipt niður í stutta spretti (e. sprints) og í lok hvers þeirra fer fram 

endurskoðun og endurmat. Daglegir stuttir fundir halda teymismeðlimum upplýstum. 

Leitast var við að fylgja Scrum ferlinu eins og því er lýst á mynd 6. 

 

 

 

Mynd 6: Scrum hugbúnaðarferlið 

 

Í upphafi verkefnisins var tímabilinu skipt upp í 9 spretti að meðtöldum spretti 0 sem var 

undirbúningstímabil. Í töflu 1 má sjá lista yfir sprettina.  

 

Gerðar voru notendasögur og þeim raðað eftir forgangi. Verkáætlun var gefin tímamörk 

(e. timeboxed) og útgáfudagur festur. Verkþáttalisti (e. sprint backlog) var notaður til að 

halda utan um áætlaðan tíma fyrir hvert verkefni. Sérhverri sögu í hverjum spretti var 
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skipt upp í verkefni (e. task). Sögu var lokið þegar búið var að leysa öll verkefni tengd 

henni. Forritunarverkefnum var lokið þegar verkefnið var leyst og nýja útgáfan hafði 

verið prófuð á síma og ljóst var að nýi kóðinn skemmdi ekki eldri virkni. 

 

       Tafla 1. Yfirlit spretta. 

Sprettir Upphafsdagur Fjöldi daga 

Sprettur 0 19.01.2015 10 

Sprettur 1 02.02.2015 10 

Sprettur 2 16.02.2015 10 

Sprettur 3 02.03.2015 10 

Sprettur 4 16.03.2015  10 

Sprettur 5 30.03.2015 10 

Sprettur 6  27.04.2015 5 

Sprettur 7 04.05.2015 5 

Sprettur 8 11.05.2015 4 

 

Til þess að fylgjast með gangi verkefnisins, bæði heildargengi sem og gangi í hverjum 

spretti, voru sett upp brunarit (e. burndown charts). Þau sýna gengi verkþátta fyrir hvern 

sprett með tímabrennslu. Að auki var sett upp graf sem sýnir brennslu sögupunkta til 

þess að sjá heildargang verkefnisins. 

 

Í upphafi hvers spretts var haldinn fundur (e. sprint planning meeting) og ákveðið hvaða 

sögur ætti að taka fyrir í sprettinum. Þá var sagan brotin niður í verkefni og hver 

meðlimur teymisins valdi sér verkefni. Einnig var áætlað hversu langan tíma verkefnið 

tæki. 

 

Miðað var við að í upphafi hvers vinnudags væru haldnir stöðufundir (e. daily standup 

meeting, daily scrum) með Scrum master. Þar voru tekin fyrir vandamál og verkefni 

liðins dags og meðlimir völdu sér verkefni fyrir daginn. Í lok hvers spretts var kynning (e. 
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sprint review) þar sem farið var yfir hverju hafði verið áorkað. Að lokum var litið í 

baksýnisspegilinn (e. retrospective) þar sem metið var hvað fór vel og hvað hefði mátt 

fara betur. 

 

3.3 Hlutverkaskipting 

Teymið skipti með sér verkum og skiptingin á hlutverkum í Scrum var eftirfarandi: 

 

Eigandi verkefnis (e. product owner) Davíð Arnar Sverrisson 

● Skilgreinir hvað kerfið á að gera. 

● Heldur utan um verkefnalista vörunnar (e. product backlog) þar sem eiginleikar 

vörunnar eru bútaðir niður í notendasögur (e. user stories). 

● Forgangsraðar sögunum.  

● Samþykkir eða hafnar útfærslu. 

 

Scrum Master Þórey Ósk Ágústsdóttir 

● Ver teymið fyrir utanaðkomandi truflunum. 

● Ryður úr vegi hindrunum sem teymið verður fyrir. 

● Sér til þess að samvinna og samskipti séu góð innan teymisins. 

● Sér til þess að Scrum ferlinu sé fylgt. 

 

Teymi 

● Davíð Arnar Sverrisson 

● Eggert Jóhannesson 

● Kristrún Louise Ástvaldsdóttir 

● Þórey Ósk Ágústsdóttir 
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3.4 Athafnir 

Miðað var við að nota eftirfarandi athafnir við skipulagningu og vinnu við verkefnið. 

● Daglegir fundir (e. daily scrum) 

 Stuttur fundur, haldinn á hverjum vinnudegi. Hver teymismeðlimur sagði  

frá því verkefni sem hann hafði verið að gera. Hvað hann ætlaði að gera þann 

dag og hvort nokkuð stæði í vegi fyrir því að hann gæti gert það. 

● Skipulagsfundir spretta (e. sprint planning) 

 Fundir haldnir í upphafi hvers spretts. Þar voru valdar sögur inn í sprettinn.  

Sérhver saga brotin niður í verkefni og tími áætlaður á hvert þeirra. 

● Kynning spretts (e. sprint review) 

Stutt kynning á hvað hafði áorkast í sprettinum og sýning á stöðu afurða við lok 

spretts. 

● Gagnrýnisfundir spretta (e. sprint retrospective) 

 Fundir haldnir í lok hvers spretts. Þar var farið yfir hvað teyminu fannst hafa  

gengið vel í sprettinum, hvað hefði gengið illa og hvað mætti bæta. 

 

3.5 Skjölun 

Notast var við Google Docs til þess að halda utan um alla skjölun, það er skýrslur, 

kröfulista, framvindurit og dagbækur hópmeðlima. Scrum veggur var notaður til þess að 

hengja upp sögur og verkefni tengdum þeim til þess að fá yfirsýn yfir framvindu 

sprettanna.  

 

3.6 Aðstaða 

Valitor úthlutaði teyminu vinnurými í húsnæði fyrirtækisins. Auk þess útvegaði Valitor 

aðgang að þráðlausu neti og símtæki til prófunar. Til stóð að Valitor útvegaði aðgang að 

vefþjónustum kortafyrirtækjanna en þar sem kortafyrirtækin hafa ekki opnað fyrir þessar 

þjónustur í Evrópu, varð ekki af því. 

 

Teyminu bauðst að fara í hádegismat alla virka daga og hafði aðgang að kaffiaðstöðu. 

Útvegað var aðgangskort sem veitti aðgang að húsnæðinu utan hefðbundins vinnutíma. 



 

T-404-LOKA Lokaverkefni 2015 13 

3.7 Greining 

Búnar voru til teikningar af frumgerðum skjámynda. Í upphafi á pappír en síðan var 

forritið Justinmind notað til þess að búa til betri viðmótsteikningar. Þær reyndust góður 

leiðarvísir fyrir forritarana og hjálpaði til þess að tryggja betri skilning á verkferlinu. 

Teikningarnar voru notaðar í notendaprófunum þar sem fengust góðar ábendingar og 

tillögur að breytingum. 

 

3.7.1 Þarfagreining 

Þarfagreining fór að mestu fram með þankahríð (e.brainstorming) á fundum hjá teyminu. 

Þar var farið yfir hvað þyrfti til þess að geta notað símann sem greiðslukort og hvað væri 

þægilegt að hafa. Teymið skoðaði einnig sambærileg öpp til dæmis ApplePay og 

Netgíró. Einnig fengust ábendingar frá notendum í notendaprófunum. (Sjá nánar í 

þarfagreiningarskýrslu). 

 

3.7.2 Áhættugreining 

Gerð var áhættugreining í upphafi verkefnisins til að meta hvaða þættir gætu hægt á 

framvindu þess, hverjar líkurnar væru á að það myndi gerast, hverjar væru mögulegar 

lausnir og hver væri ábyrgur fyrir lausn ef vandamál kæmi upp. Áhættugreiningu má sjá 

í töflu 2. 

 

Tafla 2. Áhættugreining 

Áhætta Líkur Áhrif Lausn Ábyrgðaraðili 

Vanmat á tíma 
til að klára sögur 

Miklar Áætlun fer úr 
skorðum 

Endurskoðun 
sögupunkta úthlutað 
á sprett 

Scrum master 

Aðgangur fæst 
ekki að 
sýndarkorta- 
vefþjónustum 

Miklar Verkefni verður 
ekki leyst án 
þjónustu 

Plan B. Setja upp 
mock þjónustu 

Valitor/ 
MasterCard 
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Erfiðleikar við 
prófanir vegna 
skorts á tækjum 

Meðal Áætlun fer úr 
skorðum 

Tryggja að tæki séu til 
staðar 

Scrum master 

Veikindi 
teymismeðlima 

Meðal Áætlun fer úr 
skorðum 

Aðrir teymismeðlimir 
séu meðvitaðir um 
verk hinna og geti 
tekið við 

Meðlimir 
teymis 

Scrum teymi 
dreift 

Litlar Áætlun fer úr 
skoðum. Ósætti, 
misskilningur 

Nota samfélagsmiðla  
til að koma 
upplýsingum til skila 
og vinna skýrslur í 
Google drive 

Meðlimir 
teymis 

Ósætti/ 
óánægja innan 
teymis 

Litlar Léleg samskipti 
milli 
teymismeðlima. 
Léleg mæting. 
Teymi leysist 
upp 

Bera virðingu fyrir 
öðrum meðlimum 
teymis, taka tillit til 
annarra meðlima. Ef 
ágreiningsmál koma 
upp skal koma strax 
fram með þau, áður 
en það fer að hafa 
áhrif á vinnu 

Scrum master 

Eigandi 
(Product Owner) 
mætir ekki/ 
hefur ekki tíma 
til að mæta á þá 
fundi sem hann 
þarf að vera á 

Litlar Tefur mikilvægar 
ákvarðanir og 
því vinnu teymis 

Fundir skipulagðir í 
samvinnu við 
eiganda. Eigandi 
minntur á fundi með 
fyrirvara 

Scrum master 

Fyrirfram 
ákveðin vinna 
ekki unnin 

Litlar Eitthvað fer 
úrskeiðis 
varðandi 
áætlanir. 
Slæmur liðsandi 
skapast í 
teyminu 

Vera raunsæ þegar 
áætlun er gerð. 
Standa við gefin 
loforð 

Meðlimir 
teymisins 

 

Stærsti áhættuþáttur verkefnisins varðaði aðgang að þjónustum kortafyrirtækjanna. Í 

ljós kom að slíkur aðgangur fengist ekki í tæka tíð. Brugðist var við með því að þróa 

sýndarþjónustu sem leysti raunþjónustur af hólmi. Við þá þróun var leitast við að hafa 
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viðmótið sem líkast því sem raunþjónustur hafa þannig að vinna við að skipta þjónustum 

út sé í lágmarki. Aðgangur að skilum (e. API) stóð ekki til boða þar sem ekki var búið að 

opna fyrir vefþjónusturnar. 

 

3.8 Viðmótshönnun 

Oturgjöld var þróað frá grunni. Frumgerðir skjámynda voru gerðar í upphafi verkefnis á 

þankahríðarfundi og voru til tilsjónar í forritun. Skjámyndir voru endurskoðaðar jafnt og 

þétt með hverri ítrun líkt og Scrum aðferðafræðin kallar eftir, ennfremur endurskoðaðar 

eftir notendaprófanir. 

 

Í notendaprófunum kom fram að notendur treystu ekki snjallsímum sínum sem 

greiðslulausn. Að byggja slíkt traust er forsenda þess að appið gagnist að ráði. Því er 

nauðsynlegt að upplýsa notendur vel um öryggi greiðslna á þessu formi. Útlit appsins á 

að stuðla að slíku trausti með því að tengja sýndarheim appsins við reynsluheim 

notenda og minnir því útlit appsins á leðurseðlaveski. Grafískur hönnuður á vegum 

Valitor kom að lokaútliti Oturgjalda (Sjá nánari upplýsingar um hönnun í 

Honnunarskyrsla.pdf). 

 

3.9 Forritun 

Appið var forritað í Android Studio fyrir Android 4.4 eða nýrra. Athugasemdir 

(e.comment), breytuheiti og klasaheiti eru á ensku. Til þess að halda samræmi í kóða 

var almennum viðmiðunarreglum Google fyrir forritun í Java fylgt. 

 

https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html  

 

  

https://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/javaguide.html
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3.10 Prófanir 

3.10.1 Einingaprófanir 

Teymið lagði upp með að þróun Oturgjalda yrði prófanadrifin (e. test-driven 

development). Roboelectric umgjörðin (e. framework) var notuð til þess að hraða 

keyrslu prófa. Erfitt reyndist þó að standa við það fyrir alla þætti appsins, bæði vegna 

þekkingarleysis teymisins og einnig þess að takmarkaður stuðningur er við 

einingaprófanir fyrir hluta Android umhverfisins. 

 

3.10.2 Sjálfvirkar viðmótsprófanir 

Sjálfvirkar viðmótsprófanir, keyrðar áfram af Espresso forritasafninu, tryggja að 

breytingar á kóða brjóti ekki flæði um skjámyndir. 

 

3.10.3 Notendaprófanir 

Framkvæmdar voru notendaprófanir fyrir helstu virkni á Oturgjöldum. Snemma í 

þróuninni voru framkvæmdar notendaprófanir á frumgerðum skjámynda. Þegar mest öll 

virkni var komin voru framkvæmdar notendaprófanir til þess að prófa virkni. Eftirfarandi 

prófanatilvik voru lögð fyrir notendur:  

 

 Skráðu þig inn í appið 

 Skráðu kort 

 Ljúktu skráningu 

 Skráðu annað kort 

 Skiptu um valið kort 

 Sjáðu stöðuna á kortinu 

 Notaðu appið til þess að greiða 

 

Helstu vandamálin sem komu upp þegar notendur leystu verkefnin voru að þeir voru 

frekar lengi að finna út úr því hvernig þeir áttu að skrá annað kort. Einnig komu upp 

erfiðleikar við að skipta um valið kort. 
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Þegar notendur höfðu lokið við verkefnin var lagður fyrir þá spurningalisti og helstu 

niðurstöður hans sýna eftirfarandi: 

 

 Notendum fannst appið frekar auðvelt í notkun. 

 Notendur skildu nokkuð fljótt hvernig sérhver takki virkaði. 

 Notendur voru frekar sammála um að takkarnir væru vel skipulagðir. 

 Upplifun notenda af appinu var frekar jákvæð. 

 Tveir notendur sögðust ekki hafa áhuga á að nota appið til að greiða fyrir vörur. 

Ástæðan var að þeir treystu ekki appinu fyrir kreditkortaupplýsingum sínum. 

 

Við framkvæmd notendaprófana fengust athugasemdir sem nýttust til þess að bæta 

Oturgjöld (Sjá nánar í Notendaprofanir.pdf). 

 

4. Framvinda 

Eins og áður kom fram var heildartímabilinu í vinnu við verkefnið skipt í níu spretti. (Sjá 

framvinduskýrslu). Flestir sprettir gengu vel. Þeir sem gengu ekki alveg nógu vel voru 

sprettir tvö og fimm. Í spretti tvö náðist ekki að klára öll verkefni sprettsins. Ljóst varð að  

aðgangur fengist ekki að vefþjónustum kortafyrirtækjanna í tíma. Tekin var ákvörðun um 

að herma nauðsynlegar þjónustur og breyttist því spretturinn mikið. Í spretti fimm var 

talsvert af utanaðkomandi truflunum sem höfðu áhrif á sprettinn. Ekki náðist að klára 

allar sögur. Helstu ástæður fyrir því var mikið álag í öðrum námskeiðum og veikindi eins 

teymismeðlims. 
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4.1 Dagbók 

Teymið hélt dagbók til þess að halda utan um heildarfjölda þess tíma sem unnið var í 

verkefninu. Heildarfjöldi tíma var 1.405 klst. 

 

● Davíð Arnar Sverrisson 340 klst. 

● Eggert Jóhannesson 345 klst. 

● Kristrún Louise Ástvaldsdóttir 412 klst. 

● Þórey Ósk Ágústsdóttir 308 klst. 

 

4.2 Sögulisti 

Í töflu 3 má sjá þær sögur sem voru kláraðar og í töflu 4 má sjá þær sögur sem hætt var 

við. 

 

Tafla 3. Kláraðar sögur 

Nr. Saga Forgangur Punktar 

1 Sem korthafi vil ég geta stimplað kortanúmer inn í símann 
til þess að geta notað símann til að borga fyrir vöru og 
þjónustu. 

A 2 

2 Sem korthafi vil ég geta fengið token í símann minn svo 
ég geymi aldrei kortanúmerið í símanum. 

A 8 

3 Sem meðlimur teymis vil ég hafa aðgang að mock token 
þjónustu. 

A 20 

4 Sem meðlimur teymis vil ég geta notað mock token 
þjónustu til að flýta fyrir þróun og prófunum. 

A 13 

5 Sem meðlimur teymis vil ég geta lagt síma við posa til að 
heyra hvað hann segir og svara. 

A 3 

6 Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér token þjónustu til 
þess að skilja betur þá virkni. 

A 2 

7 Sem meðlimur teymis vil ég skrifa app sem tekur við HCE A 8 

8 Sem meðlimur teymis vil ég byrja að búa til vefþjónustu A 8 
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9 Sem meðlimur teymis vil ég geta látið þykjustu posa 
tala/eiga samskipti við vefþjónustu. Til þess að geta flutt 
gögn á milli. 

A 8 

10 Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að 
uppfylla kröfur námskeiðsins. 

A 40 

11 Sem meðlimur teymis vil ég geta sett og sótt í 
gagnagrunninn. 

A 5 

12 Sem meðlimur teymis vil ég að auðveldara sé að sækja 
gögn í Kortagleypi. 

A 8 

13 Sem meðlimur teymis vil ég að Kortagleypir birti gögn í 
töflum til þess að þægilegra sé að sjá þau. 

A 3 

14 Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér HCE til að skilja 
betur virknina á bakvið. 

A 2 

15 Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér NFC 
samskiptastaðalinn til að skilja hvernig samskiptin eiga 
sér stað. 

A 3 

16 Sem meðlimur teymis vil ég geta notað NFC staðalinn til 
að láta tvo síma skiptast á gögnum. 

A 3 

17 Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér greiðslumiðlun til 
þess að skilja betur virknina þar að baki. 

A 5 

18 Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér hvernig Android 
app er búið til, til þess að skilja betur virknina þar að baki. 

A 5 

19 Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér hvernig Android 
appi er deploy-að yfir á síma, til þess að skilja betur 
virknina þar að baki. 

A 5 

20 Sem meðlimur teymis vil ég geta stuðst við flæðirit til þess 
að hafa sameiginlega yfirsýn yfir hönnun apps. 

A 5 

21 Sem meðlimur teymis vil ég gera notendaprófanir á 
skjámyndum appsins til að sannreyna gagnsemi. 

A 5 

22 Sem meðlimur teymis vil ég ákveða hvenær á að stimpla 
inn PIN, og skrifa þá virkni inn í Oturgjöld. 

A 5 

23 Sem meðlimur teymis vil ég vinna í viðmóti Oturgjalda og 
láta viðmótið fylgja prototýpu skjámyndanna. 

A 5 
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24 Sem meðlimur teymis vil ég endurskrifa öll vefþjónustuköll 
í appinu í sér klasa, til að minnka þétt tengingu og gera 
það auðveldara að skipta inn raunþjónustu. 

A 8 

25 Sem meðlimur teymis vil ég ákveða hvernig og hvenær 
Oturgjöld sækir fleiri lykla og skrifa þá virkni inn í appið. 

A 5 

26 Sem meðlimur teymis vil ég að Paybuddy hafi samband við 
Kortagleypi til að meta hvort Oturgjöld skili réttum lyklum. 

A 5 

27 Sem meðlimur teymis vil ég ráðfæra mig við grafískan 
hönnuð til að tryggja að útlit appsins sé aðgengilegt, 
notendavænt og líti vel út. 

A 13 

28 Sem meðlimur teymis vil ég undirbúa stöðufund 3. A 5 

29 Sem meðlimur teymis vil ég gera PayBuddy skemmtilegri. B 5 

30 Sem meðlimur teymis vil ég laga útlit appsins í samræmi 
við ábendingar frá grafískum hönnuði. 

B 8 

31 Sem meðlimur teymis vil ég höndla jaðartilvik. B 5 

32 Sem meðlimur teymis vil ég taka til í kóðanum. B 13 

33 Sem korthafi vil ég geta skráð fleiri en eitt kort í appið til 
að geta nýtt mismunandi kort. 

B 13 

34 Sem korthafi vil ég aðeins þurfa að slá inn kortanúmer 
einu sinni en ekki í hvert sinn sem mig vantar token til að 
spara mér fyrirhöfn. 

B 5 

35 Sem korthafi vil ég geta séð stöðuna á kortinu mínu. B 3 

36 Sem korthafi vil ég geta fengið yfirlit yfir greiðslur sem ég 
hef gert til að fylgjast með mínum fjármálum. 

C 5 
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Tafla 4. Sögur sem hætt var við 

Saga Forgangur Punktar 

Sem korthafi vil ég að síminn geymi token á öruggan hátt til 
þess að kortagögnin mín séu örugg. 

A 8 

Sem korthafi vil ég geta stimplað inn öryggisnúmer eftir 
ákveðinn tíma til þess að opna appið, til þess að tryggja það að 
enginn utanaðkomandi aðili komist inn í það. 

B 1 

Sem korthafi vil ég geta tekið mynd af kortinu mínu til að setja 
inn kortaupplýsingar svo ég þurfi ekki að stimpla inn númerið. 

C 8 

Sem notandi vil ég geta skráð mig inn til að tryggja að enginn 
annar setji inn kortaupplýsingar. 

C 2 

Sem notandi vil ég geta skráð mig út svo enginn annar geti sett 
inn kortaupplýsingar. 

C 1 

Sem færsluhirðir vil ég geta auðkennt færslur til að tryggja 
öryggi greiðslukortaupplýsinga. 

C 5 

 

4.3 Sprettur 0 

Markmið þessa spretts var að koma verkefninu af stað og að undirbúa næsta sprett. 

Skrifaðar voru sögur, þær brotnar niður og þróunarumhverfi var sett upp. Einnig kynnti 

teymið sér tæknileg atriði varðandi þróun Android hugbúnaðar og aflaði sér þekkingar á 

greiðslumiðlun. 

 

4.4 Sprettur 1 

Markmið þessa spretts var að kynnast Android Studio og skoða hvernig Android app er 

búið til. Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 1: Sem korthafi vil ég geta stimplað kortanúmer inn í símann til þess að 

geta notað símann til að borga fyrir vöru og þjónustu. 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 
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● Saga 14: Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér HCE til að skilja betur virknina á 

bakvið. 

● Saga 15: Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér NFC samskiptastaðalinn til að 

skilja hvernig samskiptin eiga sér stað. 

● Saga 16: Sem meðlimur teymis vil ég geta notað NFC staðalinn til að láta tvo 

síma skiptast á gögnum. 

● Saga 20: Sem meðlimur teymis vil ég geta stuðst við flæðirit til þess að hafa 

sameiginlega yfirsýn yfir hönnun apps. 

 

 

Mynd 6: Brunarit fyrir sprett 1 

 

Það sem gekk vel: 

● Markmið náðust. 

● Samskipti gengu vel, fóru batnandi eftir því sem leið á sprettinn. 

● Öll verkefni sem voru í sprettinum kláruðust. 

 

Það sem hefði mátt fara betur: 

● Skrá betur hver er að vinna í hvaða verkefni. 

● Vera duglegri að skrá tíma í dagbók. 

 



 

T-404-LOKA Lokaverkefni 2015 23 

Niðurstaða: Teymismeðlimir þurfa að vera markvissari í að merkja sér verkefni og 

upplýsa aðra teymismeðlimi um þau. 

 

4.5 Sprettur 2 

Markmið þessa spretts var að kynnast ferlum vefþjónusta kortafyrirtækjanna. 

Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 2: Sem korthafi vil ég geta fengið token í símann minn svo ég geymi aldrei 

kortanúmerið í símanum. 

● Saga 3: Sem meðlimur teymis vil ég hafa aðgang að mock token þjónustu. 

● Saga 4: Sem meðlimur teymis vil ég geta notað mock token þjónustu til að flýta 

fyrir þróun og prófunum. 

● Saga 5: Sem meðlimur teymis vil ég geta lagt síma við posa til að heyra hvað 

hann segir og svara. 

● Saga 6: Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér token þjónustu til þess að skilja 

betur þá virkni. 

● Saga 7: Sem meðlimur teymis vil ég skrifa app sem tekur við HCE. 

● Saga 8: Sem meðlimur teymis vil ég byrja að búa til vefþjónustu. 

● Saga 9: Sem meðlimur teymis vil ég geta látið þykjustu posa tala/ eiga samskipti 

við vefþjónustu til þess að geta flutt gögn á milli. 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 17: Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér greiðslumiðlun til þess að skilja 

betur virknina þar að baki. 

● Saga 34: Sem korthafi vil ég aðeins þurfa að slá inn kortanúmer einu sinni en 

ekki í hvert sinn sem mig vantar token til þess að spara mér fyrirhöfn. 
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Mynd 7: Brunarit fyrir sprett 2 

 

Það sem gekk vel: 

● Teyminu tókst að vinna sig út úr því vandamáli að fá ekki aðgang að 

vefþjónustum kortafyrirtækjanna. Ákveðið var að herma þjónusturnar og að þróa 

annað app sem sinnir hlutverki posa í greiðsluferlinu. 

 

Það sem hefði mátt fara betur: 

● Það náðist ekki að klára öll verkefnin. Skýring á því var að teymið fékk ekki þær 

upplýsingar sem það þurfti. 

 

Niðurstaða: Áhersla var færð á að fá virkandi hugbúnað frekar en að bíða eftir 

nákvæmum stöðlum og upplýsingum um þessa nýju tækni. 

 

  



 

T-404-LOKA Lokaverkefni 2015 25 

4.6 Sprettur 3 

Markmið þessa spretts var að fá inn virkni í Oturgjöld. 

Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 2: Sem korthafi vil ég geta fengið token í símann minn svo ég geymi aldrei 

kortanúmerið í símanum. 

● Saga 3: Sem meðlimur teymis vil ég hafa aðgang að mock token þjónustu. 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 11: Sem meðlimur teymis vil ég geta sett og sótt í gagnagrunninn. 

● Saga 21: Sem meðlimur teymis vil ég gera notendaprófanir á skjámyndum 

appsins til að sannreyna gagnsemi. 

● Saga 34: Sem korthafi vil ég aðeins þurfa að slá inn kortanúmer einu sinni en 

ekki í hvert sinn sem mig vantar token til þess að spara mér fyrirhöfn. 

 

 

Mynd 8: Brunarit fyrir sprett 3 

Það sem gekk vel: 

● Markmið náðust. 

● Öll verkefni sem voru í sprettinum kláruðust. 

● Það náðist að útfæra mikla virkni. 

● Teymið öðlaðist betri yfirsýn og skilning á verkefninu.  
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Það sem hefði mátt fara betur: 

● Þyrfti að skilgreina verkefnin betur. 

● Definition of done var ekki nógu skýr. 

● Vegna þess hve mikil áhersla var á að ná virkni sátu smáatriði á hakanum. 

● Teymið hefði þurft að hafa betri skilning á viðmótinu fyrir forritun. 

 

Niðurstaða: Spretturinn gekk vel og mikið af virkni er komin. 

 

4.7 Sprettur 4 

Markmið þessa spretts var að taka til í kóða og laga útlit. 

Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 13: Sem meðlimur teymis vil ég að Kortagleypir birti gögn í töflum til þess 

að þægilegra sé að sjá þau. 

● Saga 14: Sem meðlimur teymis vil ég kynna mér HCE til þess að skilja betur 

virknina á bakvið. 

● Saga 22: Sem meðlimur teymis vil ég ákveða hvenær á að stimpla inn PIN og 

skrifa þá virkni inn í Oturgjöld. 

● Saga 23: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í viðmóti Oturgjalda og láta viðmótið 

fylgja prototýpu skjámyndanna. 

● Saga 24: Sem meðlimur teymis vil ég endurskrifa öll vefþjónustuköll í appinu í sér 

klasa til þess að minnka þétttengingu og gera það auðveldara að skipta inn 

raunþjónustu. 
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Mynd 9: Brunarit fyrir sprett 4 

 

Það sem gekk vel: 

● Öll verkefni sem voru í sprettinum kláruðust nema eitt. 

● Náðist að laga til í kóðanum.  

 

Það sem hefði mátt fara betur: 

● Ennþá hefði þurft að skilgreina eða orða verkefnin betur. 

 

Niðurstaða: Á heildina litið gekk spretturinn vel. 
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4.8 Sprettur 5 

Markmið þessa spretts var að fínpússa virkni og laga það sem vantaði upp á virkni 

greiðsluferlis. Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 12: Sem meðlimur teymis vil ég að auðveldara sé að sækja gögn í 

Kortagleypi. 

● Saga 25: Sem meðlimur teymis vil ég ákveða hvernig og hvenær Oturgjöld sækir 

fleiri lykla og skrifa þá virkni inn í appið. 

● Saga 26: Sem meðlimur teymis vil ég að Paybuddy hafi samband við Kortagleypi 

til að meta hvort Oturgjöld skili réttum lyklum. 

● Saga 27: Sem meðlimur teymis vil ég ráðfæra mig við grafískan hönnuð til þess 

að tryggja að útlit appsins sé aðgengilegt, notendavænt og líti vel út. 

● Saga 29: Sem meðlimur teymis vil ég gera PayBuddy skemmtilegri. 

● Saga 33: Sem korthafi vil ég geta skráð fleiri en eitt kort í appið til þess að geta 

nýtt mismunandi kort. 

 

 

Mynd 10: Brunarit fyrir sprett 5 
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Það sem gekk vel: 

● Markmið náðust. 

● Virkni orðin góð. 

 

Það sem hefði mátt fara betur: 

● Náðist ekki að klára allar sögur. 

● Mikið álag í öðrum námskeiðum bitnaði á sprettinum. 

● Meiri vinna fór í refactoring en áætlað var. 

● Ein saga kláraðist ekki vegna þess að fundur með grafískum hönnuði frestaðist. 

● Það hefði þurft að gera raunhæfari áætlanir fyrir verkefnin. 

 

Niðurstaða: Mikið var af utanaðkomandi truflunum höfðu áhrif á sprettinn. 

  

4.9 Sprettur 6 

Markmið þessa spretts var að vinna í útliti Oturgjalda og bæta upplifun notenda af því 

að nota appið. Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 12: Sem meðlimur teymis vil ég að auðveldara sé að sækja gögn í 

Kortagleypi. 

● Saga 21: Sem meðlimur teymis vil ég gera notendaprófanir á skjámyndum 

appsins til að sannreyna gagnsemi. 

● Saga 27: Sem meðlimur teymis vil ég ráðfæra mig við grafískan hönnuð til þess 

að tryggja að appið sé aðgengilegt, notendavænt og líti vel út. 

● Saga 35: Sem korthafi vil ég geta séð stöðuna á kortinu mínu. 

● Saga 36: Sem korthafi vil ég geta fengið yfirlit yfir greiðslur sem ég hef gert til 

þess að fylgjast með mínum fjármálum. 
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Mynd 11: Brunarit fyrir sprett 6 

 

Það sem gekk vel: 

● Markmið náðust. 

● Öll verkefni kláruðust. 

● Notendaprófunum var bætt inn í sprettinn. 

● Teyminu tókst að skipuleggja sprettinn vel og hafði betri yfirsýn en áður. 

 

Það sem hefði mátt fara betur: 

● Utanaðkomandi truflanir og vinna. 

● Teymismeðlimir unnu í verkefnum sem voru ekki í sprettinum. 

● Hefði þurft að setja notendaprófanir inn í sprettinn þegar hann var skipulagður í 

upphafi. 

 

Niðurstaða: Spretturinn gekk vel þar sem náðist að klára öll verkefnin. Of fá verkefni 

voru áætluð inn í sprettinn. Það var bætt upp með því að nýta tíma í notendaprófanir og 

gera úrbætur á Oturgjöldum á þeim atriðum sem komu verst út. 

 



 

T-404-LOKA Lokaverkefni 2015 31 

4.10 Sprettur 7 

Markmið þessa spretts var að ganga frá smáatriðum og vinna í skýrslum. Undirbúningur 

fyrir lokaskil. Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 21: Sem meðlimur teymis vil ég gera notendaprófanir á skjámyndum 

appsins til þess að sannreyna gagnsemi. 

● Saga 27: Sem meðlimur teymis vil ég ráðfæra mig við grafískan hönnuð til að 

tryggja að appið sé aðgengilegt, notendavænt og líti vel út. 

● Saga 28: Sem meðlimur teymis vil ég undirbúa stöðufund 3. 

● Saga 30: Sem meðlimur teymis vil ég laga útlit appsins í samræmi við 

ábendingar frá grafískum hönnuði. 

● Saga 31: Sem meðlimur teymis vil ég höndla jaðartilvik. 

 

 

Mynd 12: Brunarit fyrir sprett 7 

 

Það sem gekk vel: 

● Markmið náðust. 

● Öll verkefni kláruðust. 

● Grafískur hönnuður hannaði skjámyndir. 
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Það sem hefði mátt fara betur: 

● Áætlaður var meiri tími í verkefnin heldur en fór í þau í raun. 

● Ekki voru haldnir daglegir fundir.  

 

Niðurstaða: Spretturinn gekk vel þar sem náðist að klára öll verkefnin. Hefði þó þurft að 

áætla tíma betur. 

 

4.11 Sprettur 8 

Markmið þessa spretts var að ganga frá lausum endum. Taka til í kóða og útliti og 

leggja lokahönd á verkefnið. Eftirfarandi sögur voru teknar fyrir í sprettinum: 

 

● Saga 10: Sem meðlimur teymis vil ég vinna í skýrslum til þess að uppfylla kröfur 

námskeiðsins. 

● Saga 21: Sem meðlimur teymis vil ég gera notendaprófanir á skjámyndum 

appsins til þess að sannreyna gagnsemi. 

● Saga 30: Sem meðlimur teymis vil ég laga útlit appsins í samræmi við 

ábendingar frá grafískum hönnuði. 

● Saga 32: Sem meðlimur teymis vil ég taka til í kóðanum. 

 

 

Mynd 13: Brunarit fyrir sprett 8 
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Það sem gekk vel: 

● Markmið náðust. 

● Öll verkefni kláruðust. 

● Verkþættir betur afmarkaðir en áður og orðaðir á skýrari hátt. 

 

Það sem hefði mátt fara betur: 

● Daglegir fundir eru ennþá ekki framkvæmdir nógu oft. Þó eru allir að mestu 

upplýstir um vinnu annarra. 

 

Niðurstaða: Verkefni lokið. 

 

4.12 Heildarframvinda 

Mynd 14 sýnir brunarit verkefnisins. Vinnan fór nokkuð rólega af stað í fyrstu tveimur 

sprettunum. Eftir að ákvörðun hafði verið tekin um að herma þjónustur sem verkefnið 

treystir á varð áætlanagerð og vinna markvissari. (Sjá nánar í framvinduskýrslu) 

 

 

Mynd 14: Brunarit verkefnis 
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5. Rekstrarhandbók og notendaleiðbeiningar 

Útbúnar voru bæði rekstrarhandbók og notendaleiðbeiningar fyrir Oturgjöld (Sjá 

rekstrarhandbók og notendaleiðbeiningar). 

 

6. Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að gera frumgerð (e.prototype) af appi sem nýtir sér NFC 

(Near Field Communication) og HCE (Host-based Card Emulation) fyrir snertilausar 

greiðslur. Vonast hafði verið til þess að kortafyrirtækin (MasterCard) væru búin að opna 

fyrir sínar vefþjónustur og hægt væri að þróa app sem talaði beint við þær. Hins vegar 

hefur MasterCard ekki ennþá opnað fyrir aðgang að vefþjónustum sínum í Evrópu. Því 

var brugðið á það ráð að herma vefþjónustur kortafyrirtækjanna og posa til þess að fá 

alla virkni í appið. Skrifuð var restful vefþjónusta, Kortagleypir sem svarar öllum köllum 

Oturgjalda og annað Android app, PayBuddy sem hermir posa og hefur samband við 

Kortagleypi. Þetta varð til þess að umfang verkefnisins breyttist mikið.  

 

Enginn teymismeðlima hafði áður komið að þróun apps. Í byrjun þurfti teymið því að 

kynna sér hvernig Android studio virkaði og hvernig app væri skrifað. Síðan var skrifað 

app sem notaði NFC og að lokum var skrifað app sem notar HCE til að senda frá sér 

gögn og annað sem notar HCE til að taka við gögnum. 

 

Teymið náði vel saman frá fyrsta degi og samvinnan gekk einstaklega vel þrátt fyrir að 

teymið hafi verið dreyft. Notast var við Facebook til samskipta og Google Drive fyrir 

skýrslugerð. Teymið var með lokaðan hóp á Facebook og sameiginlega möppu á 

Google Drive. Kóði var geymdur á Github á lokuðu svæði sem aðeins teymið hafði 

aðgang að. Þegar teymismeðlimur setti inn nýjan kóða eða skrifaði í skýrslur, lét hann 

vita á Facebook. Erfiðast fannst teyminu að muna eftir daglegum fundum. Þrátt fyrir að 

þetta hafi verið rætt á gagnrýnisfundum spretta og allir vildu bæta þennan hluta, hefði 

það mátt takast betur. 
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Það kom vel fram í þessu verkefni hversu vel Scrum aðferðafræðin hentaði þar sem 

umfang verkefnisins breyttist mikið. Það leiddi til þess að hægt var að endurskoða 

verkþáttalistann (e. project backlog) jöfnum höndum. Þrátt fyrir þetta stóðust 

tímaáætlanir. Reynslan af því að vinna samkvæmt Scrum mun nýtast vel í framtíðinni. 

Vinnan við Oturgjöld var afar lærdómsrík. Teymið öðlaðist þekkingu á þróun 

hugbúnaðar frá upphafi til enda og er afar stolt af afurðinni.  

 

7. Umsögn tengiliðs 

,,Undanfarna mánuði hefur hópur nemenda frá Háskólanum í Reykjavík unnið 

lokaverkefni sitt í tölvunarfræði hjá Valitor á sviði vöruþróunar og nýsköpunar. Verkefnið 

sem hópurinn tók að sér var að útfæra greiðslulausn fyrir Android snjallsíma með það 

að markmiði að einfalda núverandi greiðslulausn fyrir Android snjallsíma sem Valitor 

býður upp á. Í núverandi lausn þurfa korthafar að óska eftir sérstöku SIM korti frá sínu 

fjarskiptafyrirtæki, sækja um nýtt kreditkort í sínum banka og sækja Android app frá 

Valitor. Útgáfuferlið í núverandi þjónustu hefur þótt flókið og seinvirkt og var því ákveðið 

að fá aðstoð hópsins við að einfalda tæknina og ferlið við að skrá kortagögn í Android 

síma. Nýja lausnin sem hópurinn hefur nú þróað fyrir Valitor gerir nýtt SIM kort óþarft 

ásamt því að korthafi getur nú notað sitt hefðbundna kreditkort til að skrá í símann. 

Lausnin mun einfalda tæknilegt rekstrarumhverfi gríðarlega auk þess sem ferlið við að 

byrja að nota þjónustuna er nú margfalt einfaldara og skilvirkara en áður. Við erum mjög 

ánægð með útkomuna úr þessu verkefni og mun afrakstur hópsins nýtast Valitor strax á 

þessu ári.“ 

-    Borgar Erlendsson, vörustjóri 

 


