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1. Inngangur 
 
Umræðukerfið í kennslukerfi HR (Centris) er lokaverkefni nemenda tölvunarfræðibrautar 
Háskólans í Reykjavík og unnið í samstarfi við HR. Centris er næstu-kynslóðar MySchool 
(sjá Orðalista) kerfi sem er nú í fullri þróun innan skólans og unnum við í umræðukerfinu 
sem verður notað á ýmsum stöðum innan Centris kerfisins. Ætlunin var að útfæra nógu gott 
umræðukerfi svo að kennarar leiti ekki til Facebook eða Piazza (sjá Orðalista) fyrir umræður 
milli kennara og nemenda innan námskeiða eins og hefur tíðkast síðustu ár. 

 
Í grunninn munu ýmis svæði innan kerfisins, svo sem verkefni, fyrirlestrar og hópar innan 
námskeiða til dæmis fá sérstakt spjallborð.  Þar geta nemendur og kennarar sem hafa 
aðgang að þessum svæðum búið til umræðuþræði og átt samræður um viðkomandi efni, 
alls ekki ósvipað Facebook póstum og athugasemdum eða spurningum og svörum á 
Piazza. Okkar verkefni var að útfæra þetta umræðukerfi sem verður síðan sett inn í kerfið í 
heild. 
 

2. Verkskipulag 
2.1. Vinna, vinnutími og aðstaða 
 
Við stefndum að því að það verði bæði fjarvinna og staðarvinna, þar sem yrðum ekki 
endilega staddir á sama stað en vildum hafa að minnsta kosti einn dag í viku þar sem við 
vinnum saman að verkefninu í sama herbergi, líkt og um venjulegan vinnudag væri að 
ræða. 

 
Miðað er við uþb. 300 - 360 klst. á mann. Það eru að minnsta kosti 4 klst. á dag, 5 daga 
vikunnar í 15 vikur. Þetta inniheldur forritun og aðra útfærsluvinnu ásamt fundum, 
skýrslugerð og annað sem kemur inn í. Við bjuggum til og viðhéldum nákvæmri skrá yfir 
vinnuframlag okkar, hvað við gerðum, yfir hvaða hluta dags og hvaða dag, ásamt hvers 
eðlis vinnan var (td. forritun eða skýrslugerð). 

 
Við fengum fasta vinnuaðstöðu inn í húsnæði HR, í glerbúrinu á þriðju hæð í Sólinni. 

 

2.2. Scrum 

 

Við notuðumst við Scrum aðferðir við vinnu á verkefninu. 

Verkefninu var skipt niður í sögur, og sögum í uppskrift (e. tasks) og þeim forgangsraðað í 

samvinnu við Daníel Brand, verkkaupa og verkefnisstjóra. Brunarit (e. burndown chart) fyrir 

spretti og kröfulisti (e. product backlog) voru nýtt til að halda utan um stöðu verkefnisins. 

 

Sprettir voru í upphafi tvær vikur hver eða um 40 vinnutímar og síðasta mánuðinn voru þeir 

ein vika hver. Í upphafi spretts voru stuttir fundir þar sem ákveðið verður hvað skal gera, út 

frá reynslu af fyrri sprettum (að undanskildum sprettum 0 og 1) og í lok spretts voru haldnir 

samantektarfundir þar sem horft var til baka og tekinn púlsinn á stöðunni og hversu 

góður/slæmur spretturinn var, ásamt því að gera breytingar á verkefninu ef vilji er til þess. 
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Daglega höfðum við örstutta fundi á Facebook (eða í eigin persónu ef við á) þar sem við 
ræddum um hvað við gerðum og hvað við lentum í veseni með (ef eitthvað). 

 

2.3. Þróunarumhverfi 
 

Visual Studio Ultimate 2013 fyrir C# forritun server-megin. 

Góður ritþór ásamt NodeJS og NPM fyrir HTML 5, CSS 3 og JavaScript forritun client-

megin. 

Git fyrir útgáfustjórnun. 
 

3. Greining og hönnun 
3.1. Notendakönnun  
 
Við settum saman könnun fyrir núverandi notendur MySchool til að athuga þeirra skoðun á 
hvað mætti betur fara í nýju umræðukerfi skólans. Könnunin var gerð í Google Form, svo 
send á nokkra samnemendur í mismunandi deildum og að auki lista af kennurum sem við 
fengum afhentan. 
 

3.1.1. Niðurstöður 

 
Niðurstöðurnar hjálpuðu okkur meðal annars að forgangsraða kröfulista og fá víðari sýn á 
því hvernig mismunandi deildir nota mismunandi hluta MySchool kerfisins.  
 
Niðurstöðurnar eru birtar hér fyrir neðan. 
 

  

 

 

 

Mynd 2: Niðurstöður notendakönnunar, notendahópar 

Tölvunarfræði 4 33% 

Tækni- og Verkfræðideild 3 25% 

Frumgreinadeild 2 17% 

Viðskiptadeild 2 17% 

Lagadeild 1 8% 

Kennari / Leiðbeinandi 3 25% 

Nemandi 9 75% 

Mynd 1: Niðurstöður notendakönnunar, deild notanda 
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Hvað af þessu hefur þú verið að nota? 

 

Mynd 3: Niðurstöður notendakönnunar, svipuð kerfi 

Helstu punktar þar sem við spurðum notendur um kosti og galla kerfa sem þeir nota. 

 
 Óþægilegt að hafa þetta ekki allt á sama stað innan MySchool. 
 Umræðukerfi MySchool er lítið notað af kennurum og notendum. 
 Póstar týnast auðveldlega á Facebook en þó gott fyrir umræður og deila skjölum. 
 Piazza er frábært, fær email þegar maður fær svar, hægt að senda inn undir 

nafnleynd og hægt að merkja spurningar (e. tag) eftir því við hvaða verkefni það á. 

 

Í töflunni hér fyrir neðan sjást svör við eftirfarandi spurningu: 

 
Tafla 1: Niðurstöður notendakönnunar 

Hvað finnst þér skipta máli að hafa í umræðukerfi skólans? F % 

Kennari/leiðbeinandi getur merkt svar sem gagnlegt. 10 83% 

Fá tilkynningu (e. notification) þegar póstinum mínum er svarað.  10 83% 

Ef sama spurning kemur oft, að hægt sé að merkja slíkt og sameina. 9 75% 

Geta gerst fylgjandi af pósti og fá tilkynningu ef honum er svarað. 9 75% 

Hægt er að stofna spjallborð fyrir hópa innan áfanga. 8 67% 

Nemendur geta merkt við hjálpleg svör svo þau séu sjáanlegri en ógagnleg. 8 67% 

Geta bætt við spurningu á ákveðna tímasetningu á upptöku af fyrirlestri.  7 58% 

Geta bætt við spurningu á ákveðna glæru hjá glærupakka frá kennara. 6 50% 

Geta komið fram undir nafnleynd. 6 50% 

F = Fjöldi notenda 

 

 

 

Facebook Groups 8 67% 

MySchool umræðuþræðir 7 58% 

Piazza 2 17% 

Annað 1 8% 
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3.2. Viðmótskönnun 
 

Við settum saman stutta hugsa-upphátt könnun þegar viðmótið var komið upp að mestu 

leyti til að sjá hversu notendavænt viðmótið er í raun. Prófað var á tveimur núverandi 

nemendum Háskólans í Reykjavík og einum fyrrverandi nemanda. 

Í byrjun könnunarinnar fengu þeir upp spjallborð með einni umræðu og við gáfum þeim lítil 

verkefni til að leysa innan viðmótsins. Við fylgdumst með þeim leysa verkefnin og svo var 

stutt spjall eftir á. 

 

3.2.1 Niðurstöður 

 

Tafla 2: Niðurstöður viðmótskönnunar 

Nr. Verkefni Hvernig gekk 

1 Líka við umræðu. Gekk mjög vel. 

2 Stofna nýja umræðu. Gekk mjög vel. 

3 Svara umræðu undir nafnleynd. Gekk mjög vel. 

4 Eyða innleggi. Gekk þokkalega vel. 

5 Hætta áskrift að umræðu. Gekk þokkalega vel. 

6 Gerast áskrifandi að spjallborði. Gekk þokkalega vel. 

7 Breyta umræðunni, bæta við titli og feitletra texta. Gekk ekki nógu vel. 

 

Könnun gekk vel og niðurstöður komu ekki á óvart, notendur þurftu smá stund til að skoða 

og greina viðmót og fannst þeim það kunnuglegt og þægilegt. Þau verkefni sem gengu 

þokkalega vel þurftu smá stund fyrir notandann að rata á réttan stað, sem er eðlilegt við 

fyrstu notkun á nýjum hugbúnaði. Verkefni 7 var nú þegar þekkt vandamál og vildum við 

staðfestingu á því í þessari könnun, því á þessum tímapunkti var ekki komin hjálp fyrir 

notendur til að leiðbeina þeim betur, auk þess þarf hugsanlega að skoða betur nöfn á 

valmöguleikum. 

Þegar verkefnum var lokið var spjallað við notendurna. Minntust þeir á að ‘Hætta áskrift’ á 

umræðu hnappurinn væri á óþægilegum stað (í Aðgerðar-valmyndinn), en voru þó sammála 

um að hnappurinn væri ekki mikið notaður og því fín lausn til að fela hann. Einnig fannst 

þeim að það megi bæta útlit ‘Líka við’ hnappsins. 

 

3.3. Frumgerð  
 
Nánast hvar sem er í Centris á að vera valmöguleiki fyrir kennara að geta bætt inn 
spjallborði með nýju efni sem er sett inn á vefinn, en þó er það aðallega hugsað fyrir 
umræður í kringum verkefni og fyrirlestra fyrst um sinn. 
Daníel Brandur, verkkaupi og verkefnisstjóri, kom með þessa frumgerð hér að neðan í 
upphafi sem sýnir í grófum dráttum uppsetningu á spjallborði, fyrir ofan spjallborðið væri 
megin efnið, t.d. verkefnalýsing eða fyrirlestur. 
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Mynd 4: Frumgerð af umræðukerfi Centris. 

Eftirfarandi frumgerð var rissuð upp snemma í ferlinu þegar forritun var að hefjast. Umræða 

er sýnd ásamt innleggjum, fyrir ofan er hægt að hefja nýja umræðu og fyrir neðan er hægt 

að bæta við nýju innleggi við umræðu. Til hliðar má sjá glitta í fyrri og næstu umræðu. 

 

 

Mynd 5: Nákvæmari frumgerð, snemma í ferlinu. 
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4. Verkáætlun 
 
Teymið samanstendur af: 
Daily product owner: Björn Alfreðsson 
Scrum master: Einar Alexander Eymundsson 
Verkkaupi og verkefnisstjóri: Daníel Brandur Sigurgerisson 

 
Áætlað umfang verkefnisins voru 300-360 klst á mann. Þar sem sprettirnir eru 8 talsins var 
áætlað að hver sprettur tæki um 40 klst á mann. 
 

4.1. Skipulag spretta 
 

Tafla 3: Skipulag spretta 

 Tímabil  Annað 

Sprettur 0  12. janúar 8. febrúar Undirbúningur 

Sprettur 1 9. febrúar 22. febrúar  
Sprettur 2 23. febrúar 8. mars  
Sprettur 3 9. mars 22. mars  
Sprettur 4  23. mars 5. apríl  
Sprettur 5 6. apríl 26. apríl Lengri sprettur vegna lokaprófa 

Sprettur 6 27. apríl 3. maí 1 vikna sprettir hefjast 

Sprettur 7 4. maí 10. maí  
Sprettur 8 11. maí 15. maí  
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4.2. Kröfulisti 
 

Í töflunni hér fyrir neðan er kröfulistinn (e. product backlog) eins og hann lítur út í upphafi 
verkefnisins, viðbættar kröfur eru merktar sér. Samtals eru 39 sögur og 7 viðaukasögur, 
sögupunktar voru ákvarðaðir við lestur og mat á hverri sögu, samanlagt 110 talsins. 
 
Tafla 4: Kröfulisti 

Saga Heiti sögu Staða F S 

1 Sem notandi vil ég geta búið til nýja umræðu á spjallborði. Klárað A 5 

2 Sem notandi vil ég geta búið til nýtt innlegg í umræðu. Klárað A 5 

3 Sem notandi vil ég fá tilkynningu þegar einhver býr til innlegg í 
umræðunni minni. 

Klárað A 1 

4 Sem kennari vil ég geta stofnað spjallborð fyrir ákveðna hluti (td. 
fyrirlestur, verkefni, netpróf, tilkynningar). 

Klárað A 3 

5 Sem notandi vil ég geta lesið spjallborð Klárað A 1 

6 Sem notandi vil ég geta búið til nýja umræðu undir nafnleynd. Klárað B 1 

7 Sem notandi vil ég fá tilkynningu þegar búið er til nýtt innlegg í umræðu 
sem ég er að taka þátt í. 

Klárað B 2 

8 Sem notandi vil ég fá tilkynningu um ný innlegg í umræðu sem ég hef 
ekki tekið þátt í, með því að gerast áskrifandi. 

Klárað B 2 

9 Sem notandi vil ég geta breytt umræðu eða innleggi eftir að ég sendi 
hana/það inn. 

Klárað B 2 

10 Sem notandi vil ég geta skrunað síðuna með örva-tökkunum.  B 1 

11 Sem notandi vil ég geta halað niður skrám (t.d. myndir) Klárað B 6 

12 Sem nemandi vil ég geta kosið umræðu eða innlegg sem hjálplegt / 
uppbyggilegt. 

Klárað B 2 

13 Sem nemandi vil ég geta stofnað spjallborð fyrir hópinn sem ég er að 
vinna með í hópverkefnum hverju sinni. 

 B 1 

14 Sem kennari vil ég geta kosið umræðu sem uppbyggilega / 
málefnalega svo það birtist áberandi í viðmótinu. 

Klárað B 2 

15 Sem kennari vil ég geta kosið innlegg sem hjálplegt / uppbyggilegt svo 
það birtist áberandi í viðmótinu. 

Klárað B 2 

16 Sem kennari vil ég geta stofna spjallborð einungis fyrir kennara  B 1 

22 Sem kennari vil ég geta séð hvaða notandi bjó til nafnlausa umræðu 
eða innlegg. 

Klárað B 2 

27 Sem notandi vil ég fá tilkynningu þegar það verður hreyfing í umræðu 
sem ég er áskrifandi af. 

Klárað B 2 

28 Sem notandi vil ég fá rauntíma-tilkynningar þegar hreyfing verður í 
þeim umræðum sem ég er áskrifandi að.  

Klárað B 6 

29 Sem notandi vil ég geta tekið kosninguna mína á innleggi eða umræðu 
til baka. 

Klárað B 1 

30 Sem notandi vil ég geta gerst áskrifandi að spjallborði og fengið 
tilkynningu þegar ný umræða er búinn til í því spjallborði. 

Klárað B 2 

31 Sem notandi vil ég geta sagt upp áskrift að spjallborði. Klárað B 1 

32 Sem notandi vil ég hafa útlit og viðmót snyrtilegt. (síendurtekin saga) Klárað  * 

33 Sem notandi vil ég geta skoðað spjallborð á íslensku og ensku. (bætt 
við) 

Klárað B 2 

35 Sem notandi vil ég geta ráðið hvort ég gefi umræðunni minni titil. Klárað B 3 

36 Sem notandi vil ég geta notað flýtilykla til að fletta milli umræða á 
spjallborði. 

 B 1 
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37 Sem notandi vil ég geta sniðið texta í innleggi eða umræðu.  Klárað B 2 

38 Sem notandi vil ég að tilkynningar um nýja umræðu eða innlegg sendi 
mig á viðeigandi umræðu í spjallborði þegar ég smelli. 

Klárað B 2 

17 Sem notandi vil ég geta búið til nýja umræðu á ákveðinni tímasetningu í 
fyrirlestri. 

 C 6 

18 Sem notandi vil ég geta búið til nýja umræðu á ákveðna glæru í 
fyrirlestri 

 C 2 

19 Sem notandi vil ég geta sagt upp áskrift að umræðu. Klárað C 1 

20 Sem notandi vil ég geta eytt umræðunni minni (ef engin innlegg eru í 
umræðunni) eða innlegginu mínu 

Klárað C 2 

21 Sem notandi vil ég geta séð breytingasögu umræðu eða innleggs  C 4 

23 Sem notandi vil ég geta sett inn stærðfræðiformúlur í umræðu eða 
innlegg. 

 C 3 

24 Sem nemandi vil ég að spjallborðið mitt sé falið frá kennara áfanga  C 3 

25 Sem kennari vil ég geta falið innlegg sem er ekki hjálplegt (rangt svar, 
spaug o.s.frv) 

Klárað C 2 

26 Sem kennari vil ég geta sameinað spurningar um sama efni.  C 4 

34 Sem notandi vil ég sjá profíl-myndina mína við umræðu og innlegg sem 
ég sendi inn (undir nafni). 

Klárað C 2 

39 Sem notandi vil ég geta kosið hvort ég hef titil á umræðunni minni. Klárað C 3 

V1 Skrifa notendahandbók. Klárað  3 

V2 Skrifað rekstrarhandbók. Klárað  3 

V3 Uppfæra skýrsluna fyrir 3. stöðufund. Klárað  2 

V4 Gera sýningu tilbúna fyrir 3. stöðufund. Klárað  3 

V5 Klára skýrsluna og handbækur fyrir lokaskil. Klárað  3 

V6 Binda lausa enda á umræðukerfinu fyrir lokaskil. Í vinnslu  4 

V7 Undirbúa lokakynningu. Í vinnslu  2 

    110 

F = Forgangur, S = Sögupunktar, Blár  = Sögu bætt við. 
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4.3. Áhættugreining 
Hér eru helstu áhættuatriði verkefnisins skilgreind, hverjar líkurnar eru á að viðkomandi 

tilfelli eigi sér stað, hversu alvarleg þau eru og hvernig brugðist var við þeim. Listanum er 

raðað eftir heildaráhættu, sem er skilgreind sem margfeldi af líkum og alvarleikastigi. 

Líkur og alvarleikastig eru bæði skilgreind á skalanum 1 til 5, þar sem 1 táknar mjög litlar 

líkur eða mjög lítið alvarleikastig og 5 táknar mjög miklar líkur eða mjög hátt alvarleikastig. 

Tafla 5: Áhættugreining 

 Atburður L A H Viðbrögð Ábyrgðar
maður 

12 Tenging við gagnagrunna 
og vefþjóna innan skólans 
bregst. 

2 5 10 Hafa tilbúið myndband til vara fyrir mikilvæga 
atburði (td. kynningar eða fundi) 

Daníel 

11 Kóði annarra sem 
umræðukerfið notar bilar. 

1 4 4 Hafa samband við verkkaupa og koma vandamálinu 
í lag sem first. 

Daníel 

10 Uppsetning á 
þróunarhugbúnaði klikkar 

1 4 4 Fá aðstoð sem fyrst við að finna út hvað er að og 
laga vandann, alvarleikastig ræðst af eðli vandans 

Báðir 

3 Óreiða í kóða kerfis, 
margir hafa komið að 
kóðanum tímabundið 

3 1 3 Lesa vel documentation og koma sér vel inní 
kóðann. 

Báðir 

4 Vandamál með aðgengi að 
þróunarhugbúnaði (Björn) 

1 3 3 Fá aðstoð við að stilla hugbúnað til að vera 
aðgengilegur ef það verður vandamál, 
aðgengismöguleikar hugbúnaðar ræður 
alvarleikastigi ef vandamál tengd aðgengi koma upp 

Björn 

5 Hefur ekki lokið 
undanförum, Vefforritun 2 
og Vefþjónustur (Björn) 

3 1 3 Meiri lestur og rannsóknarvinna fyrst um sinn Björn 

6 Minni vinnuhraði vegna 
sjónskerðingar (Björn) 

3 1 3 Skala niður stærð verkefnisins í samræmi við minni 
afköst ef á þarf að halda, til dæmis væri hægt að 
taka inn örlítið færri B-kröfur en ella 

Björn 

7 Rúmliggjandi veikindi  1 2 2 Taka frí og koma sér aftur til heilsu Báðir 

8 Lenda á villigötum með 
útlit 

2 1 2 Hafa Daníel Brand skoða viðmótið og setja 
athugasemdir reglulega. 

Báðir 

9 Vélbúnaður bilar  2 1 2 Erum báðir með tölvu til vara ef önnur þeirra bilar Báðir 

1 Hlutkerfi í Centris er/u ekki 
tilbúið/n með góðum 
fyrirvara 

0 3 0 Þurfum að fá tímaramma frá verkkaupa á hvenær 
hlutir verði tilbúnir og ýta á þróunina á þessum 
hlutkerfum. 

Báðir 

2 Álag í öðrum áföngum 
(Einar) 

0 3 0 Vera vel skipulagður og forgangsraða Einar 

L = Líkur, A = Alvarleiki, H = Heildaráhætta 
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Hér er samantekt á hvernig áhættuþættirnir hafa komið við sögu í verkefninu hingað til. 
Númerið vitnar í númer áhættunnar í listanum fyrir ofan. 

 
Tafla 6: Samantekt á áhættum 

1 Verkkaupi gaf okkur frest fram að 15. mars með að fá virka auðkenningarþjónustu. 
Þann 16. mars var spurt út í stöðuna og auðkenningin er ekki tilbúin en verkkaupinn 
hefur sett það í forgang og munum við fylgja eftir þessu á næstu fundum. Þetta er þó 
ekki orðið vandamál ennþá og er fyrst og fremst um fyrirbyggjandi aðgerðir að ræða. 
Þann 27. mars kom fram að verkkaupinn er kominn langt með 
auðkenningarþjónustuna. 
Páskahelgina 4-5. apríl er auðkenningin tilbúin og sett inn í Centris. Við erum nú 
þegar búnir að tengja okkar kerfi við auðkenninguna og af þeim sökum lækkar 
alvarleikastigið fyrir þetta atriði úr 4 í 3. 
Öll hlutkerfi sem við notum eru tilbúin og er nú áhættan orðin 0 

2 Hefur nú þegar haft mikil áhrif, verður að gefa meiri tíma í verkefnið. 
Sagði sig úr Stýrikerfum til að létta á álagi. Líkurnar hafa því verið minnkaðar úr 4 í 3. 
Verulega vantar uppá vinnuframlag þegar lokaprófum lauk, setur mikinn tíma í 
verkefnið á hverjum degi. Þetta er ekki lengur áhætta og voru líkur minnkaðar í 0 

3 Hefur nú þegar haft áhrif, en leyst eða í vinnslu í samvinnu við verkkaupa. 
Nú þegar verkefninu fer að ljúka er þessi þáttur ekki lengur eins alvarlegur, og því er 
alvarleikinn lækkaður úr 2 í 1 og líkur úr 4 í 3. 

4 Google Docs aðgengi fyrir lita-breytingar og leturstækkun er ábótavant, ásamt því að 
ákveðin textaforrit (e. console programs) nota liti í úttaki sem sjást mjög illa á svörtum 
grunni. Einar mun sjá um að snyrta og stilla texta í skýrslum, og úttak úr textaforritum 
er hægt að skrifa í textaskrá og skoða með venjulegum litum. 

5 Leiknin í verkefninu hefur aukist töluvert eftir 2 mánuði og því er þetta atriði ekki eins 
líklegt og það var, líkurnar lækka úr 5 í 3. 

10 Alvarleiki hækkaður frá 1 upp í 5. Þetta vandamál kom upp og tók gífurlegan tíma að 
lagfæra, en mjög ólíklegt að þetta komi fyrir aftur. Það sem af er sprett 3 hefur farið 
töluverður tími í að fá SingalR (sjá Orðalista) til að virka. 
Alvarleiki lækkaður í 4 vegna fyrri reynslu, mun flýta fyrir ef eitthvað kemur aftur fyrir. 

12 Innanhúsnetið brást á stöðufundi 2 og ekki tókst að sýna núverandi virkni 
umræðukerfisins. Fyrir næstu atburði verður til myndband til vara sem sýnir helstu 
virknina. Einnig voru útbúin gervigögn sem gerir kleift að vinna í og prófa viðmótið án 
þess að þurfa tengingu við gagnagrunna. 
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4.4. Markmið 

 
Markmið okkar í verkefninu var fyrst og fremst að klára allar A-kröfur í kröfulistanum, þá er 

kominn góður grunnur að góðu umræðukerfi sem svo er hægt að bæta við og byggja á í 

framtíðinni þegar okkar þátttöku er lokið. Við unnum að því að taka sem mest af B-kröfum 

þegar allar A-kröfur voru fullkláraðar. 

Við reiknuðum ekki með að klára kröfulistann en vorum vongóðir að það tækist að klára 

allar A-kröfur og svo flestar af B-kröfunum. 

5. Framvinda verkefnisins 
 
Ýmsar upplýsingar um framvindu (e. progress) verkefnisins eru í þessum kafla. 
Í kaflanum hér á undan má einnig finna töflu með kröfulista og áhættugreiningu sem eru 
uppfærðar samhliða framvindunni. 
 

5.1. Heildarstaða verkefnisins 
 

28 af 39 sögum og 5 af 7 viðaukasögum hafa verið kláraðar, sem vega samtals 82 
sögupunkta af 110. Þetta inniheldur allar A-sögur og stóran hluta af B- og C-sögum. 
Markmið verkefnisins hafa náðst með góðum árangri. 
 

5.2. Yfirlit spretta 
 
Hér eru tekin saman öll helstu gögn fyrir hvern sprett. Fyrst eru sýndar þær sögur sem eru 
teknar inn í sprettinn og þeim skipt í verkefni (e. tasks). Svo þar á eftir eru niðurstöður 
sprettsins sýndar, þ.á.m. samantekt af fundum og brunarit. 
 

5.2.1. Sprettur 0 

 
Fyrsti sprettur fór í skipulagningu og undirbúning verkefnis. 
Við hófum sprettinn á að setja saman notendakönnun og sendum á nokkra núverandi 
notendur MySchool kerfisins, þar sem við leituðum eftir að fá innsýn á hvaða kosti og galla 
Facebook og Piazza kerfin hafa sem notendur myndu vilja sjá í  nýju umræðukerfi. 
Niðurstöður úr könnuninni voru teknar og settar upp notendasögur fyrir kröfulista (e. Product 
Backlog) í samráði við verkkaupa. Sögurnar voru síðan brotnar niður í punkta. 
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5.2.2. Sprettur 1 
 
Tafla 7: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 1 

Saga 1 Sem notandi vil ég geta búið til nýja umræðu á spjallborði. - 5 punktar. 

 Gera controller í bakenda (Web API) og framenda (Angular) 
 Geta sótt upplýsingar um núverandi stöðu á spjallborðunum frá vefþjón. 
 Gera HTML prototype fyrir viðmótið, þám. form til að búa til umræðu / innlegg. 
Saga 5 Sem notandi vil ég geta lesið spjallborð. - 1 punktur. 

 Sækja lista af umræðum og innleggjum frá vefþjón. 
 Setja ‘Næsta umræða’ og ‘fyrri umræða’ virkni í Angular controller. 

 
Ásamt áframhaldandi sögu 32. 
 
Upphafsfundur 
 

Sögur valdar fyrir sprettinn og þeim skipt niður í forritunaruppskrift (e. tasks). 
 
Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 1, 2, 5, 6, samtals 12 punktar. 
 
Hvað fór vel: 
Spretturinn var fljótt á undan áætlun, áætlaðir punktar voru 6 og í heildina voru kláraðir 12, 
þar sem tekin var inn saga fyrir nafnleynd aukalega (saga 6) og saga 2 þegar hinar 
sögurnar voru tilbúnar. Birni gekk vel að útfæra sögurnar, lenti í engum vandræðum. 
 
Hvað fór illa: 
Gríðarlegur tími fór í uppsetningu hjá Einari vegna vandamála með tölvu. Eftir að hafa 
fengið annan tölvubúnað gekk uppsetningin og þetta ætti ekki að vera vandamál lengur. 
 

 
Mynd 6: Brunarit, sprettur 1 
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5.2.3. Sprettur 2 
 
Tafla 8: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 2 

Saga 3 Sem notandi vil ég fá tilkynningu þegar einhver býr til innlegg í 
umræðunni minni.  - 1 punktur. 

 Tengja umræðukerfið við tilkynningakerfi Centris. 
 Búa til töflu fyrir áskrifendur að umræðum. 
 Búa til tilkynningu í gagnagrunni þegar nýtt innlegg er póstað. 

 
Saga 7 Sem notandi vil ég fá tilkynningu þegar búið er til nýtt innlegg í umræðu 

sem ég er að taka þátt í. - 2 punktar 
 Skrá notanda í áskriftarlista / gagnagrunn þegar hann póstar innlegg í umræðu 

. 
Saga 8 Sem notandi vil ég fá tilkynningu um ný innlegg í umræðu sem ég hef ekki 

tekið þátt í, með því að gerast áskrifandi. - 2 punktur 
 Setja áskriftartakka í HTML. 
 Bæta við áskrift í gagnagrunn þegar smellt er á takkann. 

 

Ásamt áframhaldandi sögu 32. 
 

Upphafsfundur 

 

Fundur með Daníel (ásamt Birni og Einari). Ákveðið var að hópurinn einbeitti sér í 
sprettinum að tilkynninga- og áskriftar virkni fyrir umræðukerfið. Einnig er skortur á 
auðkenningu (e. authentication) í Centris farið að valda áhyggjum og setti Daníel 15. Mars 
sem hugsanlegan dag þar sem þetta kerfi ætti líklega að vera tilbúið og hægt að vinna á 
móti því. 
 
Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 3, 7, 8, 19, samtals 6 punktar. 
 
Hvað fór vel: 
Tilkynningar og áskriftarkerfi virka vel ásamt fyrstu virkninni í “like” kerfinu. Auðkenning 
hamlaði ekki forritun eða prófun á þessari nýju virkni. 
 
Hvað fór illa: 
Rauntíma-tilkynningar (e. live notifications) sem er viðbót við venjulegar tilkynningar 
reyndust vera töluvert meiri vinna en áætlað var í upphafi og því verður áfram unnið í því í 
næsta sprett (Sprettur 3) og ný saga búin til fyrir það sérstaklega, þar sem venjulegu 
tilkynningarnar (birtar þegar vefsíðan er sótt) virkar vel. Undir lok sprettsins kom upp 
vandamál með HTTP DELETE í Centris og því virkar “unlike” takkinn ekki rétt ennþá. Daníel 
sér um að greina og laga vandann og það er til önnur lausn ef ekki tekst að laga vandann 
(nota HTTP parameters í staðinn fyrir payload). 
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Mynd 7: Brunarit, sprettur 2 

 

5.2.4. Sprettur 3 
 
Tafla 9: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 3 

Saga 12 Sem nemandi vil ég geta kosið umræðu eða innlegg sem hjálplegt / 
uppbyggilegt. - 2 punktar. 

 Setja “like” takka í HTML. 
 Búa til töflu fyrir “like” notenda á innleggjum og umræðum. 
 Skrá í gagnagrunn þegar smellt er á “like” takkann. 

 
Saga 14 Sem kennari vil ég geta kosið umræðu sem uppbyggilegan / 

málefnalegan svo það birtist áberandi í viðmótinu. - 2 punktar. 
 Setja viðmót í HTML sem birtir sýnilega ef kennari / kennarar hafi / hafa kosið 

spurning. 
 Bæta við virkni í vefþjón svo hann geti sótt fjölda “likes” frá kennurum. 

 
Saga 15 Sem kennari vil ég geta kosið innlegg sem hjálplegt / uppbyggilegt svo 

það birtist áberandi í viðmótinu. - 2 punktar. 
 Bæta við þá virkni sem er skilgreind í sögu 14 nema fyrir innlegg. 

 
Saga 28 Sem notandi vil ég fá rauntíma-tilkynningu þegar hreyfing verður í 

umræðum sem ég er áskrifandi að. - 6 punktar. 
 Setja upp SignalR tengingu milli notenda og vefþjóns. 
 Tengja SignalR við RabbitMQ þjónustu (sjá SignalR og RabbitMQ í Orðalista). 
 Setja upp hlustun á RabbitMQ þjónustu. 
 Skrifa javascript sem grípur nýjar tilkynningar frá vefþjón og birtir notandanum 

 
Ásamt áframhaldandi sögu 32. 
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Upphafsfundur 
 

Sögur valdar í sprettinn. Vegna vandamála í spretti 2 (sjá Lokafund fyrir Sprett 2) mun vinna 
í tilkynningakerfinu halda áfram í þessum spretti, nánar tiltekið rauntíma-tilkynningar sem er 
nú sín eigin saga. 
 
Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 12, 14, 15, 27, samtals 8 punktar. 

 
Hvað fór vel: 
Útfærsla á like-kerfinu gekk vel, og það tókst að lagfæra HTTP DELETE vandamálið með 
like-kerfið sem kom upp í lok spretts 2. 
 
Hvað fór illa: 
Uppsetning á rauntíma-tilkynningum gekk ekki upp og hefur það verið sett í bið, í staðinn 
var settur kraftur í hinar sögurnar sem voru kláraðar í sprettinum. 
 

 

Mynd 8: Brunarit, sprettur 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umræðukerfi í kennslukerfi HR 
Lokaverkefni 

18 Vorönn 2015 
B.Sc. Tölvunarfræði 

 

5.2.5. Sprettur 4 
 
Tafla 10: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 4 

Saga 9 Sem notandi vil ég geta breytt umræðu eða innleggi. - 2 punktar. 
 Bæta edit tökkum og edit formum við HTML. 
 Bæta við edit föllum í discussions resource sem kalla á vefþjóninn. 
 Bæta við samsskonar föllum í discussions resource mock. 
 Bæta edit viðtökum og gagnagrunnsaðgerðum við vefþjón. 
 Skrifa virkni í Angular controller sem stjórnar edit formunum í HTML-inu. 

 
Saga 30 Sem notandi vil ég geta gerst áskrifandi að spjallborði og fengið 

tilkynningar þegar ný umræða er búinn til. - 2 punktar. 
 Senda ID spjallborðsins til clienta þegar spjallborðið er fyrst sótt. 
 Bæta við “Type” dálk í gagnagrunn fyrir áskriftir. 
 Endurskrifa / bæta við föll í áskriftarkerfinu svo að Type dálkurinn er notaður. 
 Bæta nýju tilkynningunni við tilkynningarkerfið. 
 Senda út tilkynningar til áskrifenda þegar ný umræða er búinn til. 
 Búa til takka í HTML sem leyfir notandanum að gerast áskrifandi að spjallborði. 
 Endurskrifa föllin í discussions resource í Angular til að styðja nýju 

áskriftarleiðina. 
 

Saga 31 Sem notandi vil ég geta sagt upp áskrift að spjallborði.  
1 punktur. 

 Breyta HTTP DELETE aðgerð til að styðja nýju áskriftarleiðina. 
 

Ásamt áframhaldandi sögu 32. 
 
Upphafsfundur 
 

Rætt við verkkaupann á Facebook varðandi næstu skref í verkefninu. Ákveðið var að taka 
inn sögur fyrir áskrift að spjallborði og að hægt sé að breyta skilaboðum. Einnig var ákveðið 
að gera ýmsa bakgrunns-vinnu sem er ekki tengd neinni sérstakri sögu. 
 
Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 9, 28, 30, 31, samtals 10 punktar. 
 
Hvað fór vel: 
Vel tókst að útfæra allar sögur sprettsins ásamt því að klára sögu 28 aukalega (rauntíma-
tilkynningar). Nálægt lokum sprettsins kom svo auðkenningar-kerfið og greiðlega gekk að 
tengja umræðukerfið við það. 
 
Hvað fór illa: 
Það komu stórar breytingar í Centris samhliða auðkenningunni og það fór smá tími í að laga 
ýmsa kóða-árekstra (e. conflicts) tengda því, en að öðru leyti gekk spretturinn mjög vel og 
mikill árangur náðist. 
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Mynd 9: Brunarit, sprettur 4 

 

5.2.6. Sprettur 5 
 
Tafla 11: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 5 

Saga 11 Sem notandi vil ég geta halað niður skrám.  
6 punktar. 

 Setja inn HTML input fyrir skrár í formin fyrir innlegg og umræðu. 
 Búa til lógík í javascript sem hleður valdar skrár í minni og sendir með forminu 

til vefþjónsins. 
 Skrifa lógík á vefþjóninum sem tekur við gögnunum og býr til skrárnar sín 

megin. 
 Gera staðsetningu skránna breytilega í stillingum (web.config). 
 Búa til HTML og javascript sem leyfir notendum að hala niður skránum sem eru 

póstaðar með ákveðinni spurningu eða innleggi. 
 

Saga 20 Sem notandi vil ég geta eytt umræðunni minni (ef engin innlegg eru í 
umræðunni) eða innlegginu mínu. - 2 punktar. 

 Setja Delete takka í HTML og gera þá bara sýnilega höfundi og/eða kennurum. 
 Búa til móttakara á vefþjóninum sem taka við delete fyrirspurnum fyrir innlegg 

og umræður. 
 Búa til þjónustu-föll á vefþjóninum sem framkvæma eyðinguna. 
 Bæta við Deleted breytu í klasana fyrir innlegg og umræður. 
 Breyta gagnasöfnun hjá vefþjóninum svo hann hunsar þau innlegg og 

umræður sem eru Deleted = true. 
 Breyta gagnagrunnstöflum fyrir innlegg og umræður svo að þær geymi Deleted 

breytuna. 
 

Ásamt áframhaldandi sögu 32. 
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Upphafsfundur 
 

Rætt við verkkaupa í gegnum Facebook. Ákveðið var að vinna í að gera notendum kleift að 
hala inn skrám í innlegg og umræður, sem er nokkuð flókið og stórt verkefni að útfæra. Auk 
þess var ákveðið af eigin frumkvæði að útfæra eyðingu á innleggjum og umræðu (ef 
umræðan hefur engin innlegg ennþá). 
 
Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 11, 20, 33, 34, samtals 12 sögupunktar. 

 
Hvað fór vel: 
Útfærsla á öllum sögum sprettsins gekk vel allt í allt. 
 
Hvað fór illa: 
Það fór mikill tími í lestur og tilraunir við útfærslu á sögu 11, stuðningur við skráarflutning í 
HTTP og HTML er brothættur og flókinn. Einnig var þáttaka Einars í sprettinum mjög 
takmörkuð sökum anna við lokapróf og verkefnaskil og er hann kominn mjög langt aftur úr 
Birni í vinnuframlagi við verkefnið. 
 

 

Mynd 10: Brunarit, sprettur 5 
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5.2.7. Sprettur 6 

 
Tafla 12: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 6 

Saga 22 Sem kennari vil ég geta séð hvaða notandi bjó til nafnlausa umræðu eða 
innlegg. - 2 punktar 

 Bæta við html sem sýnir höfund pósta svo það notar IsInstructor breytuna til að 
stjórna sýnileika nafnsins. 

 Hætta að senda gögn um höfund nafnlausra pósta til notenda nema að 
notandinn sé kennari. 
 

Saga 37 Sem notandi vil ég geta sniðið texta í innleggi eða umræðu. - 2 punktar. 
 Bæta við pakka sem inniheldur annaðhvort Markdown ritil eða HTML ritil, 

jafnvel bæði 
 Bæta við html virkni til að fela og sýna ritilinn eftir þörfum notanda. 

 
Saga 39 Sem notandi vil ég geta kosið hvort ég hef titil á umræðunni minni. 

3 punktar. 
 Þegar ritill er virkur, taka út þá kröfu að hafa titil á umræðu og leyfa notenda að 

skilgreina titil inní texta með tilheyrandi tögum. 
 Tögin eru svo lesin með regex til þess að búa til titla þegar það hentar notanda. 

 

Ásamt áframhaldandi sögu 32. 
 
Upphafsfundur 
 

Verkkaupi kom með ýmsar ábendingar um núverandi stöðu spjallborðsins og mun þessi 
sprettur fara í að lagfæra / bæta það sem ábendingarnar snúa að, til að byrja með er það 
saga 22 sem var bætt við og snýr að viðbótum og endurhönnun á nafnleyndinni. 
 
Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 4, 22, 37, 38, 39 samtals 12 punktar. 
 
Hvað fór vel: 
Útfærsla á ýmsum viðbótarsögum gekk vel. Viðmótið á spjallborðinu var tekið í gegn ásamt 
því að lokaákvarðanir um ákveðna hönnunarþætti voru teknar, og viðmótið er nú komið í þá 
mynd sem allir í verkefninu eru ánægðir með. Einar setti fullan kraft í verkefnið í þessum 
spretti og hefur verið með langar vaktir daglega til að ná upp vinnuframlaginu. 
 
Hvað fór illa: 
Ekki tókst að klára allar sögur sem eru núna í vinnslu í lok þessa spretts (sögur 35 og 36) 
en vonast er til að þær verði allar sýningarhæfar fyrir síðasta stöðufundinn og alveg tilbúnar 
fyrir kynninguna fyrir verkefnisskil. 
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Mynd 11: Brunarit, sprettur 6 

 

5.2.8. Sprettur 7 
 
Tafla 13: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 7 

Saga 35 Sem notandi vil ég geta ráðið hvort ég gefi umræðunni minni titil. 
3 punktar. 

 Gera bakendann kláran til að taka við titla-lausum umræðum frá bæði edit og 
create aðgerðum. 

 Breyta HTML til að sýna bara titla þegar titill er skilgreindur. 
 Láta form taka við umræðum sem hafa engan titil. 

 
Saga V1 Skrifa notendahandbók. - 3 punktar. 
 Skrifa texta sem lýsir helstu aðgerðum og valmöguleikum spjallborðsins. 
 Setja myndir inn í skjalið á lykilstöðum til að skýra betur ákveðin atriði. 

 
Saga V2 Skrifa rekstrarhandbók. - 3 punktar. 
 Skoða HR Starfsnám Google Docs möppuna og sjá hvaða skrár eru 

mikilvægar. 
 Setja saman inngangstexta sem lýsir hæfnikröfum fyrir Centris og beinir 

lesandanum á rétta braut til að setja sig inn í Centris kerfið. 
 Lýsa vel hvernig HR umræður er byggt upp í Centris fyrir forritara. 
 Lýsa vel hvernig önnur hlutkerfi Centris geta byrjað að nota HR umræður 

hlutkerfið. 
 

Saga V3 Uppfæra skýrsluna fyrir 3. stöðufund. - 2 punktar. 
 Bæta við gögnum fyrir spretti 6 og 7. 
 Sameina kaflana Yfirlit spretta og Niðurstöður spretta í einn kafla þar sem 

hver sprettur hefur sinn undirkafla. 
 Bæta við sögum fyrir ýmsa vinnu sem tengist verkefninu en ekki forrituninni. 

(V-sögur neðst í kröfulistanum). 
 Uppfæra tímaskráningar og áhættugreiningu. 
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Saga V4 Gera sýningu fyrir 3. stöðufund. - 3 punktar. 

 Útbúa glærur, fyrst er stutt samantekt á verkefninu, svo farið í helstu þætti. 
 Búa til handrit fyrir sýningu á kerfinu. 
 Búa til myndband sem varaáætlun ef tæknileg vandamál koma upp, 

sannreyna kerfið í leiðinni. 
 
Upphafsfundur 

 

Mest áhersla verður lögð á undirbúning fyrir kynningar í þessum sprett, engin ný virkni 

verður sett í kerfið heldur verður farið í að klára það sem fyrir er komið og prófa það í þaula 

og laga villur ef þær koma fram. Svo verður mikil skýrslugerð og skrif fyrir notenda- og 

rekstrarhandbækur auk þess sem búin verður til sýning fyrir 3. kynningarfund. 

Lokafundur (Retrospective) 
 
Sögur kláraðar: 35, V1, V2, V3, V4, samtals 14 punktar. 
 
Hvað fór vel: 
Öll markmið sprettsins náðust án mikilla vandræða, en þó var nóg að gera og mikið stress 
fyrir skýrslu- og handbókaskilin. 
 
Hvað fór illa: 
Það kom upp villa sem gat gefið titil-lausum umræðum bull-nafn ef umræðunni var svarað. 
Orsökin er ekki alveg þekkt í þaula en það tókst að laga villuna í lok sprettsins, það fór 1-2 
klst í að finna upprunann og laga. 
 

 
Mynd 12: Brunarit, sprettur 7 
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5.2.9. Sprettur 8 

 
Tafla 14: Sögur og verkefni sprettsins. Sprettur 8 

Saga V5 Klára skýrsluna og handbækurnar fyrir lokaskil. - 3 punktar 
 Skipta út orðinu “þráður” fyrir “umræða”. 
 Lagfæra og uppfæra texta (og myndir í notendabók?) í samræmi við 

breytingar. 
 Skoða áhættugreiningu og uppfæra eftir þörfum. 
 Brunarit fyrir sprett 7 og laga texta. 

 
Saga V6 Binda lausa enda á umræðukerfinu fyrir lokaskil. - 4 punktar. 
 Klára viðmótið. 
 Laga villur ef þær koma í ljós í prófun. 

 
Saga V7 Undirbúa lokakynningu. - 2 punktar 
 Gera glærur og punkta niður atriði. 
 Búa til handrit eða byggja á handritinu fyrir 3. stöðufund 

 
Niðurstöður sprettsins 

 

Sögur kláraðar: V5, V6, samtals 7 punktar, saga V7 verður kláruð eftir skil á skýrslunni og 
vegur 2 punkta. 
 
Upphafsfundur 
 

Spretturinn verður stuttur, bara til 14.-15. maí, og verður farið í að binda lausa enda, klára 
skýrsluna og skila verkefninu sem mun marka lok sprettsins. 
 

6. Samantekt 
 

Í þessu verkefni fengum við betri tilfinningu fyrir því hvernig er að vinna verkefni af meiri 

stærðargráðu en þessi vanalegu skilaverkefni innan skólans. Vinnan gekk vel og við náðum 

settum markmiðum, með það í huga að kerfið verður áfram í þróun og það má alltaf bæta 

við virkni kerfisins ef þess er óskað. 

Það er vonandi að Centris líti dagsins ljós fljótlega og að umræðukerfið fái þá að njóta sín í 

stað þess umræðukerfis sem er nú til staðar á MySchool. Það væri frábært ef kerfið okkar 

kæmi sér vel fyrir nemendur og kennara daglega og að þeir myndu frekar leita í að nýta sér 

það en að stofna hópa fyrir hvern áfanga innan Facebook og Piazza. 

Aðferðarfræðin Scrum reyndist okkur vel, hjálpaði til að skipuleggja vinnuna og við vorum 

alltaf að læra nýja hluti sem hefði mátt gera betur. Það var þó auðvelt að gleyma sér vegna 

þess að við vorum einungis tveggja manna teymi og áttu fundirnir okkar það til að eiga sér 

stað ómeðvitað í reglulegum samskiptum í stað settra funda. 
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7. Orðalisti 
Hér eru stuttar útskýringar á orðum og hugtökum sem gætu vafist fyrir lesendum 
skýrslunnar. 
 

Auðkenning: 
(e. authentication) 

Vefþjónusta sem skilgreinir notendur ásamt því að halda utan um 
aðgangsréttindi þeirra að vefnum. Í gegnum þessa þjónustu getur 
vefþjónninn sett nafn og aðrar upplýsingar á tengingar frá notendum, 
td. í gegnum innskráningu. 
 

Centris: Næsta kynslóð af MySchool kennslukerfinu sem er enn í þróun, 
unnið með öllum nýjustu stöðlum og tækni. Umræðukerfið okkar 
verður viðbót við þetta stærra kerfi. 
 

MySchool: Kennslukerfi fyrir menntastofnanir, hér geta nemendur skilað 
verkefnum, horft á upptökur af fyrirlestrum, haft samband við aðra 
nemendur eða kennara. Kennarar getu sömuleiðis sett inn ýmis efni 
tengt námskeiðum sem þeir kenna. 
 

Piazza: Kerfi sem sérhæfir sig í samskiptum milli nemenda og kennara. Hér 
geta nemendur spurt eða svarað spurning samnemenda og 
sömuleiðis geta kennarar svarað spurning ásamt því að birta 
mikilvægar tilkynningar úr námskeiðinu. 
 

RabbitM: Forritunarsafn (e. library) sem útfærir AMQP (Asynchronous 
Message Queue Protocol) staðalinn. Þetta gerir ólíkum forritum kleift 
að eiga samskipti og skiptast á gögnum á sameiginlegu tungumáli. 
 

SignalR: Vefþjónusta sem gerir forriturum kleift að senda gögn frá vefþjón til 
notenda vefs án þess að hugbúnaður notandans þurfi að biðja um 
það, þetta veitir rauntíma-virkni á vefnum, dæmi um slíkt eru 
tilkynningar á Facebook og rauntíma-texta spjall þar sem notandinn 
sér breytingar eiga sér stað. 

 


