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1 Forritunarreglur
Notaðar eru sömu nafnavenjur hvort sem verið er að nota C# eða Javascript. Notast er við

Camel Case með stórum fyrsta staf fyrir nöfn á föllum og klösum, en með litlum fyrsta staf fyrir

nöfn á færibreytum.
c l a s s ClassFoo
{

FunctionBar ( i n t var iab leBaz ) ;
}

If/else setningar nota ekki slaufusviga ef þær þurfa þess ekki, þ.e.a.s. ef efni þeirra er eingungis

ein lína. Sama regla gildir um for og while lykkjur.

i f ( v a r i a b l e == true )
{

FunctionFoo ( ) ;
FunctionBar ( ) ;

}
e l s e

FunctionBaz ( ) ;

Ávallt skal nota slaufusviga í try/catch blokkum, þar sem efri slaufusviginn er hafður í sömu línu

og try/catch keyword-ið en seinni slaufusviginn er settur í sína eigin línu.

t ry {
context . SaveChanges ( ) ;

}
catch ( Exception ex ) {

re turn View(" Error " ) ;
}

Reynt var að láta sem mest af HTML-i síðunnar vera búið til sjálfkrafa út frá þeim model-um sem

Razor view-in fá send til sín. Öll klasanöfn og id sem koma fram í HTML eru skrifuð eingöngu

með ASCII stöfum, þ.e.a.s. engir unicode stafir eru notaðir. Allar vefslóðir eru hafðar á íslensku

án sérstafa.

Nöfn þurfa ekki að fara eftir þessum reglum ef þær torvelda skilning á því sem kóðinn er að gera;

lesanleiki ætti ávallt að koma á undan nafnavenjum.

1



Vitinn - Viðauki

2 Kerfisprófanir

Nr. Lýsing á framkvæmd Niðurstaða

1 Notandi velur innskráningarhnapp á
forsíðu eða lás tákn uppi í efra hægra
horni forsíðu.

Síða til að innskrá notanda birtist.

2 Notandi slær inn vitlaust notanda-
nafn eða lykilorð við innskráningu.

Birtir villuskilaboð.

3 Notandi slær inn ólöglegt lykilorð eða
netfang í nýskráningu.

Birtir villuskilaboð.

4 Notandi skráir sig inn með réttu lyk-
ilorði og notendanafni.

Birtir síðu með heimasvæði notanda.

5 Notandi smellir á “Hús” hnapp efst í
stiku.

Birtir síðu með heimasvæði notanda.

6 Notandi smellir á “Allar fréttir”. Birtir allar fréttir í kerfinu.

7 Notandi smellir á titil fréttar eða til-
kynningu.

Birtir eina frétt eða tilkynningu.

8 Notandi smellir á “Hafðu samband”. Birtir síðu með upplýsingum um það
hvernig á að hafa samband.

9 Innskráður notandi smellir á nýtt
vörulýsingarspjald á heimasvæði.

Vörulýsingarspjald birtist.

10 Innskráður notandi velur flokk í
vörulýsingarspjaldi sem hefur áhrif á
annan flokk.

Aðrir flokkar ættu að birtast og detta
út samkvæmt vali notanda.

11 Innskráður notandi hover-ar yfir val-
möguleika í dropdownlista vörulýsin-
arspjalds.

Lýsing og mynd ætti að birtast
(Firefox).

12 Innskráður notandi fyllir ekki út
vörulýsingarpjald og smellir á “Búa
til”.

Villuskilaboð koma upp. Getur ekki
búið til vörulýsingarspjald.

13 Innskráður notandi fyllir út vörulýs-
ingarspjald og smellir á “Búa til”.

Til verður nýtt vörulýsingarpjald
með tollnúmeri og latnesku heiti sem
samsvarar því.
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14 Innskráður notandi smellir á “Öll
vörulýsingarspjöld” á forsíðu.

Birtir síðu með öllum vörulýsingar-
spjöldum notanda.

15 Innskráður notandi smellir á vörulýs-
ingu undir “Öll vörulýsingarspjöld”.

Birtir lista með upplýsingum um það
spjald sem valið var.

16 Innskráður notandi smellir á “Eyða”
hnapp í “Öll vörulýsingarspjöld”.

Melding kemur upp um það hvort
not-andi vilji eyða spjaldi. Ef já þá
eyðist það, annars ekki.

17 Innskráður notandi smellir á “Toll-
skýrsla” á heimasvæði.

Opnar síðu með tollskýrsluformi.

18 Notandi fyllir rangar upplýsingar í
reit á tollskýrslu

Villumelding kemur upp.

19 Stjórnandi skráir sig inn á innskrán-
ingarformi

Birtir síðu með heimasvæði stjórn-
anda.

20 Stjórnandi smellir á “Búa til nýja
frétt” eða “Búa til nýja (stjórnanda)
tilkynningu”

Birtist síða með formi til að búa til
nýja frétt eða tilkynningu.

21 Stjórnandi setur ekki inn titil eða
texta við tilkynningu.

Villumelding kemur upp.

22 Stjórnandi smellir á hnapp til að ný
frétt/tilkynning verði til í kerfinu.

Ný frétt / tilkynning birtist á viðeig-
andi stöðum í kerfinu.

23 Stjórnandi smellir á “Búa til nýjan
stjórnanda”.

Birtir síðu með formi til að nýskrá
stjórnanda.

24 Stjórnandi slær inn ófullnægjandi
lykilorð eða notandanafn.

Villumelding kemur upp.

25 Stjórnandi slær inn fullnægjandi lyk-
ilorð og notandanafn.

Til verður nýr stjórnandi í kerfinu.

26 Notandi smellir á notandanafn sitt í
efra hægra horni vefs.

Opnar vef með yfirliti yfir notanda og
leið til að breyta lykilorði.

27 Notandi smellir á “Breyta Lykilorði” Birtir síðu þar sem notandi getur
breytt lykilorði.

28 Notandi smellir á “Skrá út”. Notandi skráist út úr kerfinu.

Tafla 1: Kerfisprófanir, lokaverkefnið Vitinn
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3 Áhættugreining
Áhættugreininguna má nálgast inn á þessari slóð https://goo.gl/KKucgn

Áhættuþáttur Afleiðing Forvarnir Viðbrögð

Verkefni of um-
fangsmikið fyrir
teymið

Umfangsminni af-
urð

Góð skilgreining á verkþátt-
um og raunsæ tímamörk

Bæta við vinnutíma ef
möguleiki er á því eða
skala niður verkefnið

Tölvubilanir Seinkun á vinnu
Mögulegt
gagnatap

Vista öll mikilvæg gögn á
þjónustum sem ekki eru
bundnar við eina vél

Bæta við vinnutíma

Veikindi, álag í
öðrum námskeið-
um og aðrir slík-
ir illfyrirsjáanlegir
þættir

Seinkun á vinnu Skoða vel skipulag lokaverk-
efnis miðað við aðra áfanga

Bæta við vinnutíma

Erfiðleikar við
viðtöl, afbókanir,
ekki nógu skýrar
spurningar o.s.frv.

Tafir á skýrslugerð Skipuleggja mikilvæg viðtöl
með góðum fyrirvara mið-
að við skýrsluskil. Notast
við staðlaðan spurningalista
til að tryggja samræmi milli
viðtala

Reynt að endurbóka
viðtal eða finna annan
viðmælanda

Bágborið skipulag
gagna, þá helst
viðtalsgagna

Seinkun á vinnu
Mögulegt
gagnatap

Vera með skipulagt ‘form’
þar sem öll viðtöl verða
færð inn eftir ákveðnum
reglum. Setja strax upp
reglu á þeim gögnum sem
safnað er fyrir verkefnið

Endurbóka viðtöl eða
Senda tölvupóst á við-
mælanda eftir viðtal til
að fá frekari skýringar

Óskilvirk og/eða
óskýr samskipti
við “Product
Owners”

Gætum þurft að
endurhanna eða
endurforrita hluta
verkefnisins

Regluleg og ítarleg
samskipti við “Product
Owners”. Reglulegir fundir
væru ákjósanlegir.

Bæta við vinnutíma og
reyna að bæta sam-
skiptin.

Samskipti við
önnur kerfi, t.d.
kerfið sem sér
um alþjóðlegu
tollanúmerin og
innra kerfi tollsins

Seinkun á vinnu Skoða í þaula þau kerfi sem
þarf að hafa samskipti við
og bóka viðtöl við fólk sem
hefur reynslu á að vinna í
þeim

Bæta við vinnutíma,
mögulega skala nið-
ur verkefnið ef einhver
samskipti ganga virki-
lega illa

Aðgerð eða alvar-
legar truflanir

Seinkun á vinnu Halda vel utan um skipu-
lag og reyna klára hluti
sem hægt er að gera undir
minna álagi.

Bæta við tímum um
leið og hægt er til að
vinna upp seinkun.

Tafla 2: Áhættugreining, lokaverkefnið Vitinn
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4 Kröfulisti
Kröfulistann má nálgast inni á þessari slóð: https://goo.gl/2ZGHIc
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5 Aukin Verðmæti Gagna
Hér er að finna skýrsluna Aukin verðmæti gagna eftir Pál Gunnar Pálsson. Hún skilgreinir og

lýsir vandamálinu sem við stóðum frammi fyrir á mjög góðan hátt. Hana má nálgast inni á

þessari slóð: http://www.avs.is/media/skyrslur/Aukin_verdmaeti_gagna.pdf
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