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1. Inngangur 
Okkur var lengi búið að langa að til að gera app fyrir Háskólann í Reykjavík þar sem við erum 
báðir búnir að vera að stunda nám þar. Námskeiðssvefur háskólans er alls ekki hannaður 
fyrir farsíma og flestir samnemendur okkar eru sammála um að mjög leiðinlegt og tímafrekt 
er að skoða hann í snjallsímum í dag. Einnig virðast lang flestir vera komnir með snjallsíma 
og því markaðurinn stór. !
Við höfum átt snjallsíma síðan iPhone kom fyrst út árið 2007   og höfum fylgst vel með 1

velgengni App Store   í gegnum árin. Síðan þá höfum við heillast af því hversu auðvelt er að 2

koma lítilli hugmynd í vasann hjá mörgum milljónum manna á skömmum tíma. Það er þó 
ekki gefið að búa til app sem hrífur með sér milljónir manna og er óhætt að segja að 
staðallinn sem þarf til að fólk haldi áfram að nota appið hefur hækkað mikið síðan app-
forritun tók af stað. Margt spilar inní eins og fyrsta upplifun og hversu stöðugt (e. stable) 
appið er .  !
Þótt að til sé yfir milljón öpp í App Store þá hefur ennþá enginn skrifað app fyrir Háskólann í 
Reykjavík. Okkur fannst því upplagt að það yrði ráðist í það. Við höfðum einnig ansi góðar 
auðlindir af upplýsingum þar sem við vorum báðir skráðir í HR-Starfsnám sem vann í því að 
smíða nýtt innra kerfi fyrir HR. Þetta nýja kerfi skiptist í tvo hluta: Bakenda sem útfærir API 
vefþjónustu (e. application programming interface) og AngularJS   framenda. Bakendinn er 3

byggður á REST API (e. representational state transfer) svo hver sem hafði réttar heimildir 
getur fengið þær upplýsingar sem hann/hún þarfnast frá gagnagrunni skólans í gegnum 
vefþjónustuna á auðveldan og skilvirkan hátt. !
Þannig gátum við á meðan við unnum í HR-Starfsnám skrifað okkar eigið kerfi sem notaði 
nýju vefþjónustuna til að skaffa gögnin sem við þurftum. !
1.1 Lýsing verkefnisins 
Þetta verkefni er unnið í áfanganum HR-Starfsnám og er tekið sem BSc. lokaverkefni 
samhliða því. Sökum þess fólst hluti tímans í því að vinna í bakenda nýja kerfisins sem 
nemendur starfsnámsins er að smíða. !
CentrisApp er ætlað að veita nemendum við Háskólann í Reykjavík snögga og auðvelda leið 
til að skoða helstu upplýsingar tengt náminu í appi á símanum sínum, hvar og hvenær sem 
er. Öll gögn eru vistuð í símanum sjálfum og því ekki háð stöðugu netsambandi. Þannig geta 
nemendur alltaf haft aðgang að gögnum sínum. !
Appið skiptist upp í fjóra aðal hluta: Veitan, sem er miðja appsins og vinnur sniðugar 
niðurstöður úr gögnunum sem geymd eru á símanum; Stundatafla sem sýnir stundatöflu 
nemandans; Verkefni sem sýnir öll verkefni nemandans og svo Önnin sem sýnir tölfræði 
annarinnar, hvaða áfanga nemandi er skráður og helsta efni hans. Markmið appsins er að fá 
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nemendur til að nota það sem sína helstu upplýsingaveitu á meðan skólagöngunni stendur 
yfir.  

1.1.1 Veitan 
CentrisApp vinnur úr öllum gögnunum sem það geymir og birtir niðurstöður í Veituna. 
Veitan gefur nemandanum samantekt yfir hvað hann þarf að gera næst þann daginn miðað 
við gefna stund með því að útbúa yfirlitstexta og kort (e. cards) fyrir næstu atburði. Þessir 
atburðir eru til dæmis að sýna skráningu í vísindaferðir, næsta tíma, næsta verkefni og þess 
háttar. 

1.1.2 Stundaskrá 
Stundaskrá nemendans sýnir einn dag í einu og alla tímana sem nemandinn er skráður í. Öll 
hlé eru birt svo auðvelt sé fyrir nemandann að sjá hvað er langt í næsta tíma. Nemandi getur 
svo flett milli daga og vikna.  

1.1.3 Verkefni 
Þegar notandi kemur inn í Verkefnishlutann eru næstu verkefni það fyrsta sem hann sér. 
Hann getur líka valið um að sjá öll verkefni. Í báðum yfirlitum kemur fram helstu verkefni 
eins og skilafrestur, vægi og einkunn (ef á við). Þaðan er svo hægt að skoða verkefni nánar til 
að sjá verkefnislýsingu, athugsemdir kennara og skil nemanda. 

1.1.4 Önnin 
Önnin gefur notanda nokkuð góða yfirsýn yfir hvernig staðan er þessa önnina. Hvaða áfanga 
hann stendur sig best í og hvar hægt er að gera betur. Þaðan er hægt að velja áfanga til að sjá 
nánari tölfræði. Þar er hægt að sjá hvernig vegin meðaleinkunn hefur þróast gegnum 
verkefni annarinnar. Einnig er hægt að sjá nánari upplýsingar um áfanga eins og 
Kennsluáætlun, Námsmat ofl.. !
1.2 Sýn 
Centris appið er fyrir nemendur með snjallsíma sem vilja auðveldlega nálgast helstu 
upplýsingar sem viðkemur náminu þeirra, hvar og hvenær sem er. !
Með appinu geta nemendur séð fljótlega í hvaða tíma þau eiga að fara, hvaða verkefni þau 
eiga að skila næst og séð tölfræði yfir hvernig þau standa sig í náminu. Með Veitunni hafa 
þau sinn eigin einkaritara sem segir þeim hvernig dagskrá dagsins lítur út miðað við gefna 
stund.  !
Ólíkt MySchool keyrir appið á síma nemandans sem veitir meiri hraða, betri birtingu á 
upplýsingum og veitir nemandanum aðgang að þeim hvar og hvenær sem er, óháð 
netsambandi. 

!
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2. Skipulag 
2.1 Teymið 
Teymið samanstendur af tveimur piltum sem báðir stunda BSc. nám við Tölvunafræðideild 
Háskólans í Reykajvík. !
Bjarki Sörens Madsen er 23 ára gamall Reykvíkingur og hóf nám við Háskólann í 
Reykjavík árið 2011. Síðan þá hefur hann myndað mikinn áhuga á veflausnum og app 
forritun. Bjarki leggur miklar áherslur á að allur kóði sem fari í framleiðslu skuli vera fallegur 
og hönnun skal vera auðveld og sniðug. Bjarki eyðir frítíma sínum á internetinu, forritun, 
líkamsrækt og afþreyingu.  !
Kristinn Svansson er 22 ára Selfyssingur og er á þriðja ári í Háskólanum í Reykjavík. Hann 
hefur einnig mikinn áhuga á veflausnum og app forritun.  !!
2.2 Aðferðarfræði 
Ákveðið var að vinna eftir Kanban/Agile aðferðafræðinni sökum þess að við vorum eingöngu 
tveir í teyminu og vorum við líka á kafi í bakendanum í HR-Starfsnám. Með því að nota 
Kanban höfðum við því frjálsar hendur hvað við tókum fyrir í hverjum spretti og gátum sett 
inn fleiri sögur ef framvindan var góð.  !

$  !!
2.3 Sprettir 
Við höfðum hvern sprett tvær vikur að lengd. Við völdum þá lengd vegna smárrar 
teymisstærðar og líka af því að við vildum alltaf sjá eina til tvær A-sögur (e. user story) 
bætast við appið eftir hvern sprett. Fyrir hvern sprett völdum við notendasögur úr 
kröfulistanum (e. product backlog) og a.m.k eina þekkta villu úr villulistanum (e. error 
backlog) ef einhverjar voru. Þannig vorum við mjög fljótir að bregðast við villum sem komu 
upp í appinu því yfirleitt var hún tekin fyrir í næsta sprett ef ekki í sama sprett ef framvindan 
var góð. Við pössuðum okkur líka að hafa 10-20% af hverjum spretti tileinkaðan fyrir tiltekt 
(e. refactor) til að passa uppá kóðavenjur og halda kóðanum samkvæmum sjálfum sér.  

$7
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2.2.1 Github Milestones 
Við notuðumst við Milestone kerfið sem Github býður upp á til að halda utan um hvern 
sprett. Til að aðgreina sprettina og til að geta vitnað í þá gáfum við hverjum spretti nafn. 
Nöfnin voru fengin eftir þýskum pylsutegundum og hét fyrsti spretturinn Thuringian 
Sausage. Listi yfir sprettina eru eftirfarandi: 
● Thuringian sausage 
● Beutelwurst 
● Kartoffelwurst 
● Kochwurst 
● Hot dog 
● Jagdwurst 
● Stippgrütze 
● Frankfurter Rindswurst 

$  !!
2.4 Skipting hlutverka 
Hlutverk okkar var mjög svipað í langan tíma sökum þess að við vorum báðir mjög 
ókunnugir Objective-C og app-forritun yfir höfuð. Til að byrja með unnum við mikið eftir 
Pair programming aðferðinni og sátum yfirleitt saman og lærðum meira og meira hvernig 
málið virkaði. Við notuðum síðan Think aloud aðferðina til að tjá hvor öðrum hvað við 
vorum að hugsa hverju sinni ef við lentum í vandræðum.  !
Þegar reynslan jókst meira og meira treystum við okkur til að sjá um mismunandi verkefni 
og skipta notandasögum á milli okkar. Bjarki fór meira út í gagnagrunninn og 
einingarprófanir á meðan Kristinn sá um það sem kom að uppsetningu á útliti appsins og 
notandaprófanir.  !
Við sátum þó yfirleitt alltaf saman og hönnuðum útlit appsins í Photoshop.  !
2.5 Dagbók teymisins 

$8

Mynd 2: Github Milestones 



CentrisApp - Lokaverkefni 2013	 	

Við héldum utan um tímana okkar í Project Redmine kerfinu sem HR-Starfsnám notar til að 
halda utan um sínar tímaskráningar. Eftir hvern dag skráðum við hvað við höfðum verið að 
vinna í með nákvæmri lýsingu. 
Heildartíminn sem fór í verkefnið var x tímar og skiptist á eftirfarandi hátt: !!!
Til að ljúka HR-Starfsnáminu þurftum við að skila af okkur 300 tímum alls og í eftirfarandi 
töflu má sjá að við náðum þeirri kröfu og rúmlega það.  

!
2.6 Þróunarumhverfi og tækni 
Við höfðum kost á því að skrifa appið í milliliðum eins og Xamarin   þar sem maður skrifar 4

einn kóða og þýðir yfir í Android og iOS öpp. Ekki var stuðningur fyrir iOS 7 sem var þá 
nýútkomið og var það ansi dýrt og leist okkur því ekki á þá lausn. Einnig vildum við öðlast 
þekkingu í nýju forritunarmáli þar sem Objective-C er ansi frábrugðið forritunarmálum sem 
við höfum nú þegar lært. Við teljum okkur verða betri forritara á heildina litið eftir því sem 
fleiri mismunandi mál við lærum. Við áttum báðir iPhone og vorum báðir á MacBook Pro/
Air vélum svo það var auðvelt að koma upp umhverfinu sem þurfti til.  

2.5.1 Xcode 
Xcode er frítt forritunarumhverfi (e. IDE) fyrir OS X og er aðal forritunarumhverfið til að 
skrifa öpp fyrir iOS. Við byrjuðum að nota Xcode 5 Developer Preview þar sem það var eina 
sem studdi iOS 7 til að byrja með. Fulla útgáfan af Xcode 5 kom síðan út stuttu seinna með 
fullan stuðning við iOS 7. 

2.5.2 iOS 
CentrisApp er hannað fyrir iOS 7 og mun virka mjög illa á eldri stýrikerfum. Þótt full útgáfa 
af iOS 7 var ekki komin út þegar við hófumst handa þá ákváðum við samt að skrifa appið 
okkar eingöngu fyrir iOS 7. Dreifing stýrikerfa hjá Apple hefur alltaf verið mjög góð og við 
spáðum því að þegar iOS 7 yrði gefið út þá myndu langflestir uppfæra símana sína mjög 
fljótlega. Það varð raunin og má sjá dreifinguna eins og hún var þremur mánuðum eftir 
útgáfu í eftirfarandi mynd  .  5!

Nafn Fjöldi tíma

Bjarki Sörens Madsen 380

Kristinn Svansson 403
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$  !
2.5.3 Photoshop 
Við notuðum Photoshop CC fyrir alla hönnun á skjámyndunum okkar. Það var mjög auðvelt 
að koma hönnun úr Photoshop yfir í keyrandi útgáfu á appinu því Xcode býður upp á mjög 
góða útlits (e. user interface) forritun og leyfir manni að sjá hlutinu myndrænt fyrir framan 
sig.  

2.5.3 Kóðasöfn 
Notast var við Cocoa Pods   til að halda utan um flest utanaðkomandi kóðasöfn. Cocoa Pods 6

virkar sem package manager og sér um að sækja og setja upp kóðasöfnin. Í gegnum það er 
hægt að sækja mörg opin og viðurkennd kóðasöfn sem víðsvegar eru notuð í stórum og 
þekktum öppum. Við sóttum Kiwi   sem við notum fyrir öll einingarprófin í appinu. 7

AFNetworking   er notað fyrir öll köll í utanaðkomandi vefþjónustur. HTProgressHUD   er 8 9

notað til að sýna notandanum loading bar og PNCharts   er notuð fyrir öll gröf í appinu.   10!
2.7 Forritun 
Við settum okkur forritunarreglur svo að allt viðhald á kóðanum yrði auðveldara og kóðinn 
væri alltaf samkvæmur sjálfum sér. Í hverjum spretti gáfum við okkur 10-20% af tímanum 
fyrir tiltektir kóða (e. refactoring) þar sem við gengum úr skugga um að við værum að fylgja 
settum reglum. 

2.6.2 Klasar  
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Klasar, skil (e. interface), Controllerar og Entity í CoreData skulu fara eftir „PascalCasing” 
og bera lýsandi nöfn.  !
Dæmi um slíkt: 
@interface CourseInstance (Centris)  
@implementation LoginViewController 

2.6.3 Föll 
Nokkrar reglur gilda um föll hjá okkur: !
● Öll föll skulu fara eftir „camelCase” rithætti.  
● „+” og „-” á undan fallinu skal koma með einu bili á eftir sér. 
● Tagið sem fallið skilar skal alltaf vera inni í sviga og það skal alltaf vera bil á eftir 

taginu. !
Dæmi um föll: 
+ (NSArray *)courseInstancesInManagedObjectContext:(NSManagedObjectContext 
*)context; 
- (float )weightedAverageGrade; 

2.6.4 Breytur 
Allar breytur skulu fara eftir „camelCase” rithætti. Properties skulu alltaf tilgreina fyrst hvort 
hún sé threadsafe og síðan hvort benderinn sé veikur (e. weak) eða sterkur (e. strong).  !
Dæmi um breytur: 
@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIButton *loginButton; 
NSMutableDictionary *range = [[NSMutableDictionary alloc] init]; 

2.6.5 Slaufusvigar 

Alls staðar skal setja slaufusviga í byrjun næstu línu nema þegar unnið er með „if” og „for” 
blokkir. Þá skal setja slaufusvigann í enda sömu línu sem blokkin er skilgreind.  !
Dæmi um regluna: 
- (float)progressForDate:(NSDate *)date  
{  
    // do something  
} !
for (CourseInstance *courseInstance in self.hasCourseInstances) {  
    totalECTS = totalECTS + [courseInstance.ects integerValue]; 
} 

2.6.5 Tungumál 
Enska skal ávallt vera notuð. Einnig skal skrifa Git athugasemdir á ensku en þó er það 
valkvæmt hvaða tungumál er notað fyrir tímaskráningar. !
2.8 Aðstaða 
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HR-Starfsnám var með aðstöðu í glerbúri á 3. hæð í Sólinni. Þar voru tvo hringborð, nokkrir 
stólar og tvö eða þrjú millistykki. Það er óhætt að segja að þessi aðstaða hafi ekki verið upp á 
marga fiska. Netsambandið inni í búrinu var mjög slæmt er leið á daginn þegar fleiri og fleiri 
tengdust inn á þráðlausu beinana sem voru í kring. Þegar leið á önnina vorum við byrjaðir að 
koma okkur fyrir heima hjá Kristni þar sem við sátum með sitt hvorn 24” skjáinn, höfðum 
háhraða netsamband og góða tónlist til að létta okkur lífið. Framvinda verkefnisins jókst 
talsvert eftir þennan flutning og við sjáum eftir því að hafa ekki áttað okkur á þessu fyrr.  !

$  !
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$  !

3. Greining 
Við þarfagreininguna hugsuðum við út í hvernig nemendur háskólans gætu skipts upp í 
mismunandi hópa þótt flestir falli yfirleitt undir sama hattinn. Við litum mest á kynja- og 
aldursskiptingu nemendanna og bjuggum til notendasögurnar út frá þeim upplýsingum. 
Samkvæmt tölfræði   frá Háskólanum í Reykjavík eru flestir nemendur á aldrinum 20-24 ára 11

gamlir, 59% af nemendum eru karlkyns og langflestir í venjulegu staðarnámi.  !
3.1 Notandahópar 
Út frá þessum upplýsing greindum við notandahóp CentrisApp upp í tvo mismunandi hópa.  

3.1.1 Ofurnotandi 
Ofurnotandinn eru notandi af báðum kynjum, á aldrinum 18-35 ára og er vel kunnur 
snjallsímum. Þessi notandi notar appið mikið, bæði heima hjá sér og í skólanum. Þessi 
notandi er aðalnotandi appsins og við hugsuðum mest um hann þegar við ákváðum hvaða 
eiginleika skyldu vera í appinu. Við ákváðum að stærstu væntingar ofurnotandans og helstu 
ástæður að hann myndi vilja nota appið reglulega væru eftirfarandi: 
● Appið skal koma með reglulegar uppfærslur með nýjum eiginleikum. 
● Appið skal líta mjög vel út og vera í takt við nútíma app-hönnun. 
● Auðvelt er að sjá stundatöfluna sína og næsta tíma. 

$13
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● Auðvelt er að sjá næstu verkefni og eldri verkefni. 
● Auðvelt er að sjá tölfræði fyrir einkunnir sínar. !

3.1.2 Venjulegur notandi 
Venjulegur notandi er notandi af báðum kynjum, á aldrinum 35-50 ára og er frekar óvanur 
snjallsímum. Hann notar appið talsvert minna en ofurnotandinn og fyrir þennan hóp lögðum 
við minni áherslur. Helstu væntingar venjulegs notanda er: 
● Auðvelt er að sjá næsta tíma. 
● Auðvelt er að sjá næsta verkefni. 
● Auðvelt er að sjá nýja einkunn. !

!
3.2 Þarfagreining 
Út frá notandahópunum skrifuðum við niður notandasögur, settum í kröfulista og 
flokkuðum þær með A til C forgang þar sem A kröfur eru þær kröfur sem þurfa að vera í 
appinu til að það geti verið gefið út. B kröfur eru kröfur sem myndi gera appið notandavænna 
og C kröfur eru kröfur sem fínt væri að hafa í framtíðarútgáfum. 

3.2.1 Kröfulisti  

Hópur Aldur Tölvufærni Væntingar

Ofurnotandi 18-35 ára Mikil tölvukunnátta , á 
snjallsíma og er vanur 
þeim

● R e g l u l e g a r 
uppfærslur


● Flott útlit

● Stundatafla og 

næsti tími

● Öll verkefni

● Mikil tölfræði

Venjulegur notandi 35-50 ára Óvanur snjallsímum og 
minni tölvukunnátta

● Næsti tími

● N æ s t a 

verkefni

● Einkunnir

PRODUCT BACKLOG
Nr Nafn sögu For

gan
gur

Staða Sprettur

0. ALMENNT

0.0 Sýna “network indicator” þegar verið er að sækja gögn 
á netið

A Klárað 5. Jagdwurst

0,1 Notandi getur uppfært gögn handvirkt A Klárað 5. Jagdwurst

1. STUNDASKRÁ

1.1 Hanna útlit fyrir stundatöfluna A Klárað 1. Beutelwurst

1.2 Notandi getur valið annan dag A Klárað 2. 
Kartoffelwurst
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1.3 Notandi getur flett milli vikna A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.4 Stundaskrá uppfærist þegar valinn er nýr dagur A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.5 Notandi getur séð valinn dag A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.6 Notandi getur séð daginn í dag A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.7 Notandi getur skrunað (e. scroll) hratt milli vikna C Óklárað

1.8 Notandi getur séð vikunúmer valdrar viku A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.9 Notandi sér dagsetningu valdrar viku A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.10 Notandi sér hversu mikið er liðið af tímanum A Klárað 3. Kochwurst

1.11 Brjóta tíma niður í 45 mínútna einingar A Klárað 4. Hot dog

1.12 Búa til gögn fyrir “service stub” fyrir prófanir A Klárað 3. Kochwurst

1.13 Hanna gagnamódel fyrir Stundaskrá A Klárað 1. Beutelwurst

1.14 Útfæra vefþjónustu svo hægt sé að sækja stundaskrá 
þaðan

A Klárað 1. Beutelwurst

1.15 Sækja stundaskrá frá vefþjónustu og geyma í 
gagnagrunni

A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

1.16 Sýna hlé í stundaskrá á milli tíma A Klárað 4. Hot dog

2. VERKEFNI

2.1 Hanna útlit fyrir verkefnalistann A Klárað 1. Beutelwurst

2.2 Hanna útlit fyrir nánari sýn á verkefni A Klárað 4. Hot dog

2.3 Notandi sér hvaða verkefni eru eftir A Klárað 3. Kochwurst

2.4 Notandi sér hvaða verkefni eru búin A Klárað 3. Kochwurst

2.5 Notandi getur ýtt á verkefni til að fá meiri upplýsingar 
um hvert verkefni

A Klárað 5. Jagdwurst

2.6 Notandi getur séð vægi verkefnis A Klárað 3. Kochwurst

2.7 Notandi getur séð skilafrest verkefnis A Klárað 3. Kochwurst

2.8 Notandi getur séð niðurteljara í skilafrest verkefnis B Óklárað

2.9 Notandi getur séð sína einkunn fyrir verkefni ef hún 
er til

A Klárað 3. Kochwurst

2.10 Notandi getur séð hvort hann hafi skilað verkefni A Klárað 3. Kochwurst

2.11 Búa til gögn fyrir “service stub” fyrir prófanir A Klárað 1. Beutelwurst

2.12 Hanna gagnamódel fyrir verkefni A Klárað 2. 
Kartoffelwurst

2.13 Notandi getur séð graf yfir niðurstöður A Óklárað

2.14 Notandi getur skoðað pdf og texta skjöl sem fylgja 
verkefni

A Klárað 6. Stippgrütze
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2.15 Notandi getur séð netpróf A Óklárað

2.16 Notandi getur séð nánar um netpróf A Óklárað

2.17 Útfæra vefþjónustu svo hægt sé að sækja verkefni 
nemanda þaðan

A Klárað 5. Jagdwurst

3. VEITAN

3.1 Hanna útlit fyrir veituna A Klárað 5. Jagdwurst

3.2 Notandi getur séð tilkynningar frá deildum / 
kennurum þann daginn

A Óklárað

3.3 Notandi getur séð næsta tíma sem hann á að fara í A Klárað 6. Stippgrütze

3.4 Notandi getur séð næsta verkefni sem hann á að skila A Klárað 6. Stippgrütze

3.5 Notandi getur séð hvað er í málinu þann daginn A Klárað 6. Stippgrütze

3.6 Notandi getur séð skráningar í vísindaferðir A Óklárað

3.7 Notandi getur séð summary texta fyrir daginn A Klárað 6. Stippgrütze

3.9 Notandi geti séð aðra atburði, t.d. prófbúðir A Óklárað

4. MÁLIÐ

4.1 Notandi getur séð hvað er í matinn í dag C Óklárað

4.2 Hanna gagnamódel fyrir Málið A Klárað

5. ÁFANGAR

5.1 Hanna útlit fyrir áfangana A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.2 Hanna útlit fyrir nánari sýn á áfanga A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.3 Notandi getur séð lista yfir áfanga sem hann er 
skráður í á núverandi önn

A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.4 Notandi getur séð næsta tíma í áfanga A Hætt við

5.5 Notandi getur séð næsta verkefni í áfanga A Hætt við

5.6 Notandi getur séð lýsingu, hæfniviðmið áfanga A Óklárað

5.7 Notandi getur séð nemendalista áfanga A Óklárað

5.8 Notandi getur séð meðaleinkunn sína í áfanga A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.9 Notandi getur séð verkefni áfangans með einkunnum A Óklárað

5.10 Notandi getur séð áunna einkunn A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.11 Notandi getur séð graf í nánari sýn áfanga sem sýnir 
þróun áfangaeinkunnar

A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.12 Notandi getur séð hvað hann er skráður í margar 
einingar á núverandi önn og fjölda lokna eininga

A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

5.13 Notandi getur á séð hvað er mikið eftir af önn A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst
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!

4. Hönnun 
4.1 Gagnagrunnur 
Til að geyma gögn notuðum við SQLite   gagnagrunn og hinn frábæra Core Data ramma (e. 12

framework) sem sá um allt utanumhald fyrir gagnagrunninn. Core Data   leyfði okkur að 13

setja upp Entity módel auðveldlega upp á grafískan hátt og skilgreina tengingu (e. 
relationship) milli þeirra. Þannig gátum við til dæmis búið til módel fyrir kennslustund og 
tengt hana við ákveðinn áfanga í gagnagrunninum á mjög skilvirkan hátt. Þetta sparaði 
fyrirspurnir ofan í gagnagrunninn af okkar hálfu töluvert því ef við höfðum instance af 
kennslustund þá gátum við rekið okkur eftir sambandinu við námskeiðið og fengið þannig 
instance af námskeiðunni beint í hendurnar. 

4.1.1 Nafnorðagreining 
Við notuðum nafnorðagreiningu til að átta okkur á því hvað við þyrftum að búa til Entity 
módel fyrir: !
Nemandi getur notað appið til að skoða stundatöfluna sína og séð í hvaða tíma hann á að fara 
í, pásur á milli tíma og hvaða verkefni hann á eftir að skila. Hvert verkefni tilheyrir áfanga, 
hefur einkunn, lýsingu og meðfylgjandi skrár. Hver áfangi hefur að geyma tölfræði um 
meðaleinkunn og lokaeinkunn, bókalista, námsáætlun og lýsingu. Hver áfangi tilheyrir önn 
sem hefur að geyma lista yfir alla áfanga sem nemandinn er skráður í og tölfræði um árangur 
nemandans úr öllum áföngunum sem hann er skráður í. Veitan hefur að geyma kort yfir 
næstu atburði eins og hádegismatseðil, kennslustund, verkefni, vísindaferð og prófbúðir.  !

5.14 Notandi getur séð meðaltal annar A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

6. TILKYNNINGAR

6.1 Hanna útlit fyrir tilkynningalistann A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

6.2 Notandi getur séð lista af því sem gerðist síðast, ný 
einkunn, nýtt verkefni, nýtt próf o.s.frv

C Óklárað

6.3 Notandi getur séð lista yfir allar tilkynningar á 
núverandi önn

A Klárað 7. Frankfurter 
Rindswurst

7. INNSKRÁNING

7.1 Hanna útlit fyrir login gluggann A Klárað 5. Jagdwurst

7.2 View hækkar upp þegar lyklaborðið kemur fram A Klárað 5. Jagdwurst

7,3 Notandi getur skráð sig inn A Klárað 5. Jagdwurst

7,4 Notandi getur skráð sig út A Klárað 5. Jagdwurst
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Eftirfarandi mynd sýnir módelin sem við notuðum og tenginguna þeirra á milli: !

$  !
Assignment 
Verkefni (e. assignment) geymir allar upplýsingar um verkefni nemandans. Verkefni er hluti 
af einum áfanga og hefur því tengingu í CourseInstance. Verkefni getur haft skrár og hefur 
því tengingu yfir í AssignmentFile. !
AssignmentFile 
Er tengd einu verkefni og geymir upplýsingar um skrá sem fylgir verkefninu. Skráin getur 
verið ítarleg lýsing á verkefninu, verkefnið yfirfarið frá kennara eða verkefnið sjálft frá 
nemandanum.  !
CourseInstance 
Áfangar í HR hafa hlaupandi námskeið (e. course instance) á hverri önn. CourseInstance er 
hluti af önn (e. semester) og hefur tengingu við verkefni og kennslustundir (e. schedule 
event). CourseInstance hefur að geyma allar upplýsingar um námskeiðið eins og nafn hans 
og kennsluáætlun.  !
Menu 
Geymir upplýsingar um matseðil dagsins í Málinu  . 14!
ScheduleEvent 
Kennslustundir byggja upp stundatöflu nemandans og eru hluti af námskeiðum. 
Kennslustund getur verið fyrirlestrar, dæmatímar og próf. Geymir allar upplýsingar um 

$18

Mynd 5: Gagnagrunnsmódel 

$  http://malid.ru.is/14



CentrisApp - Lokaverkefni 2013	 	

tímasetningu kennslustundarinnar og staðsetningu. Allar kennslustundir nema próf hafa að 
geyma eina eða fleiri kennslustundareiningu (e. schedule event unit).  !
ScheduleEventUnit 
Kennslustundareining er 45 mínútna kennslustund.  !
Semester 
Önn hefur tengingu við námskeið.  !
User 
Geymir allar upplýsingar sem viðkemur notandanum.  !!
4.2 Hönnunarmynstur 
Notast var við nokkur hönnunarmynstur í appinu til að aðskilja áherslur, útskipting á 
útfærslum væri mjög auðveld, prófanir auðveldar og framvinda verkefnisins væri ekki háð 
gögnum sem við höfðum ekki til staðar ennþá.  

4.2.1 MVC 
iOS forritun byggir á MVC   hönnunarmynstrinu sem gerði okkur kleift að aðgreina áherslur 15

(e. seperation of concern) á milli laga (e. layers). Við notuðum þrískipt gagnalag: 
Presentation layer, Domain layer og Data source layer. Við notuðum Categories ofan á 
Entity módelin okkar sem controllerarnir töluðu við til að sækja gögn í gagnagrunninn. Í 
þeim settum við alla domain logic svo controllerarnir væru eingöngu í því að færa gögn milli 
Presentation layersins og Data source layersins. 

4.2.2 Service stub 
HR-Starfsnám starfar ennþá þegar þetta er skrifað af fullum krafti að útbúa REST 
vefþjónustu (e. REST API) ofan á gagnagrunn HR. Það sem snýr að nemendahluta kerfisins 
er mest allt ennþá óklárað og því vildum við ekki láta það hafa áhrif á framvindu verkefnisins 
okkar. Við beittum því Service stub   mynstrinu sem skilaði okkur platgögnum (e. mock 16

data) sem keyrði í minni (e. in memory) og var því mjög fljót og auðveld leið til að nálgast 
gögn sem við höfðum í rauninni ekki ennþá aðgang að. Skil (e. interface) voru búin til og 
létum við klasana sem sækja utanaðkomandi upplýsingar útfæra þau skil. Við höfðum þrjá 
mismunandi klasa sem skiluðu þessum upplýsingum: Service stub, vefþjónustuna sem HR-
Starfsnámið var að vinna í og svo parser  .  17!
Parserinn keyrði á þjóni úti í bæ og útfærði REST þjónustu. Þegar kallað var í parserinn fór 
hann inná MySchool síðuna og las úr HTML gögnunum sem komu til baka og bjó til JSON 
response úr þeim. Ástæðan fyrir því að við útfærðum parser var sú að þá höfðum við aðgang 
að alvöru gögnum og gátum því sett upp notandaprófanir. !

$19
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Við notuðum síðan Factory   og Plugin   munstur til að ákveða á keyrslutíma hvaðan gögnin 18 19

komu. 

4.2.3 Layered supertype 
Allar Category’ur þurfa á einhverjum tímapunkti að sækja gögn ofan í gagnagrunninn. Því 
útfærðum við einn klasa með hjálparfalli sem sér um að sækja gögnin og skila þeim á generic 
formi svo allir geti notað það. Þær erfa (e. extend) síðan þennan klasa.  !
4.3 Notendaviðmót 
Við hönnuðum útlitið á appinu sjálfir en pældum mikið í útfærslum hjá öðrum öppum. Við 
vildum ekki fara að finna upp hjólið í notandaviðmótum og vildum hanna eitthvað sem 
notendur myndu þekkja frá fyrri reynslu. 
 
Eftirfarandi myndir eru lokaútlit á völdum pörtum úr appinu. 

$20
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5. Framvinda verkefnis 
5.1 Sprettur 0 - Thuringian sausage 
21. August 2013 03. September 2013 
Fyrsti sprettur fór að mestu leyti í að koma okkur af stað, skipuleggja verkefnið, kynna okkur 
Objective-C forritunarmálið ásamt iOS þróunarumhverfinu og uppsetning á tæknilega 
umhverfinu. Fáar sögur voru því teknar inn í þessum sprett. Einnig unnum við í öðrum 
verkefnum tengdum HR Starfsnám í þessum sprett. !
5.2 Sprettur 1 - Beutelwurst 
4. September 2013 -  17. September 2013 
Spretturinn byrjaði á meiri þarfagreiningu á appinu, hver markmiðin voru og útfrá því byggð 
upp lausleg heildarmynd af appinu. Svo var byrjað að hanna og útfæra hluta af 
gagnamódelinu sem við þurftum. Það tók töluvert meiri tíma en áætlað var vegna vandræða 
við uppsetningu Core Data en annars gengu aðrar sögur ágætlega miðað við þekkingu á 
umhverfinu. Helmingurinn af sprettinum fór í önnur verkefni í HR Starfsnám. !
5.3 Sprettur 2 - Kartoffelwurst 
18. September 2013 - 1. Október 2013 
Einblínt var á stundatöflu í þessum sprett. Bætt var við nokkrum sögum þegar leið á 
sprettinn til að ná að fullklára stundatöflu. Við ákváðum að taka eina sýn fyrir í hverjum 
sprett hér eftir. T.d. að taka verkefnishlutann næst og komast sem lengst með hann. Töldum 
það vera þægileg vinnuaðferð fyrir okkur. !
5.4 Sprettur 3 - Kochwurst 
2. Október 2013 - 15. Október 2013 
Verkefnayfirlit var tekið fyrir í þessum sprett og klárað. Spretturinn gekk vel. Ákveðið var að 
minnka áherslu á hádegismat vikunnar, láta duga að sýna það í Veitunni og leggja þar af 
leiðandi meiri áherslu á Tilkynningar.  !!
5.5 Sprettur 4 - Hot dog  
16. Október 2013 - 29. Október 2013 
Fengum leiðbeindanda í þessum spretti. Hér voru fáar sögur teknar inn, vinnuferlið var tekið 
í gegn, byrjuðum að nýta okkur Issue Tracking á GitHub. Talsverður tími fór í að undirbúa 
sýningu fyrir deildarstarfsmenn og kerfisprófanir á appinu. Vefþjónusta gat ekki skilað 
raungögnum og því var ákveðið að skrifa parser sem sótti gögn frá MySchool og birti eins og 
vefþjónusta. Þá var auðveldara að prófa flæðið í appinu og fínpússa hér og þar. Einnig var 
tekið fyrir bögga sem höfðu safnast upp. !
5.6 Sprettur 5 - Jagdwurst 
30. Október 2013 -  12. Nóvember 2013 
Lentum á vegg með að birta tilkynningar um nýja einkunn og nýtt verkefni sem átti að vera 
inni í tilkynningar. Ákveðið var að fresta því og tekið inn einingapróf í staðinn sem hafði ekki 
verið gert hingað til. Einnig tók mun lengri tíma að gera nánari sýn á stakt verkefni, var það 
vegna vankunnáttu á Auto Layout sem notað er í iOS. Ekki náðist því að klára þá sögu alveg í 
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þessum sprett og var ákveðið að halda áfram með hana í næsta sprett. Tekin var fyrir Think-
Aloud notendaprófun í þessum sprett á tilbúnum sögum. Þær komu nokkuð vel út. !
5.5 Sprettur 6 - Stippgrütze 
13. Nóvember 2013 - 26. Nóvember 2013 
Haldið var áfram með ókláraðar sögur úr fyrri sprett ásamt nýjum. Aftur var farið yfir flæði í 
appinu og fínpússað þar sem þurfti og undirbúið fyrir notendaprófanir. Talsverður tími fór í 
undirbúning fyrir prófanir, enn þær virkuðu eins og einskonar tímamörk. Við þurftum að 
fínpússa það sem var komið til þess að gera það notendavænt. !
5.6 Sprettur 7 - Frankfurter 
6. Desember 2013 - 10. Desember 2013 
Spretturinn var mjög stór, ekki mjög skipulagður en reynt var að klára mikilvægustu sögur 
sem eftir voru. Náðist að klára tvo síðustu hlutana, tilkynningar og önnin. Ákveðið var að 
breyta því sem hét Áfangar yfir í Önnin, við töldum það vera betra orð. Code Freeze var tekið 
í lok spretts og gert notenda og kerfisprófanir. Skýrslan var líka kláruð í þessum sprett. 
Lokapróf höfðu  einnig áhrif á sprettinn, því var hann styttur í eina viku. 

6. Prófanir 
6.1 Notendaprófanir 
Notendaprófanir voru framkvæmdar á tvo vegu. Annarsvegar vour fengnir nokkrir 
nemendur til þess að prófa appið í viku og svara svo nokkrum spurningum um það og 
hinsvegar voru gerðar svokallar Think-Aloud prófanir. 

6.1.1 Vikuprófun 
Til þess að láta reyna á hvort appið væri nógu notendavænt og hvort það myndi höndla 
almenna notkun nemenda var appið sett í prófun hjá nokkrum nemendum skólans. Reynt 
var að finna nemendur úr mismunandi deildum þar sem áherslur geta verið mismunandi þar 
á milli. Niðurstöðurnar sem við vildum sjá úr þessum prófunum voru helst: 
● Hrunskýrslur (e. crash report)  
● Notendavænni appsins, hvort augljóst væri hvernig ætti að framkvæma aðgerðir 
● Hvort að eitthvað mikilvægt vantaði !

Til þess að ná þessum niðurstöðum fram var appið látið tilkynna um hrun (e. crash) og þegar 
erfiðum aðgerðum var náð (hægt að sjá þær í töflu hér að neðan). Í lokin voru nemendur 
spurðir spurninga um appið. Til þess að ná þessu fram var notast við TestFlight   þar sem 20

það bauð upp á þessa eiginleika.  !
Áhersla var lögð á aðgerðir sem talið var líklegt að notandi gæti stoppað á sem sjást í töflu 
hér að neðan. 
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!
Þar sem notendaprófunin átti sér stað í kringum lokaprófin, þegar lítið eða ekkert var um 
verkefnaskil og fáir tímar í stundaskrá, þá var notkunin lítil hjá notendum. Því var ekki hægt 
að ætla að notandi hafi ætlað sér að gera allar þessar aðgerðir og því var aftur spurt út í 
erfiðleikastig aðgerðanna í lok vikunnar.  
Niðurstöður spurningalista komu vel út, helstu atriði sem virtust erfið notendum voru að 
sækja verkefni handvirkt(e. manual refresh) og opna kennsluáætlun. Kennsluáætlun birtist 
ekki vegna galla í appi. Kom þó fram að gott væri að geta flett auðveldar milli mánuða í 
stundaskrá eða sjá meira yfirlit yfir vikur. Einnig var talað um að gott væri að geta skoðað 
aðrar annir. Sjá ítarlegri niðurstöður í viðauka. 
Appið hrundi hjá tveimur notendum sem og okkur sjálfum við prófanir og hjálpaði það okkur 
við að finna villur sem hægt var að greina og laga.  

6.1.2 Think-Aloud prófun 
Einnig voru tveir nemendur fengnir til að gera Think-Aloud prófanir í sprett 5 á kláruðum 
sögum ( Notandi 1 og Notandi 2). Aðrir tveir voru svo fengnir til að gera prófanir í síðasta 
sprett (Notandi 2 og Notandi 3). Þeir notendur voru fengnir til að gera ákveðnar aðgerðir og 
mældur var tíminn þeirra og skráðar niðurstöður. Eftir mælingu voru þeir svo spurðir hvort 
þeir voru ánægðir með appið og hvort þeim þætti eitthvað ruglingslegt. Niðurstöður má sjá í 
grafi hér að neðan: !!

Aðgerðir Notand
i 1

Notand
i 2

Notand
i 3

Notand
i 4

Notand
i 5

Niðurst
aða

1. Notandi skráði sig inn Já Já Já Já Já 100%

2. Notandi fletti milli vikna í 
stundaskrá

Já Nei Já Já Já 80%

3. Notandi opnaði nánari 
upplýsingar um verkefni

Já Já Nei Já Nei 60%

4. Notandi opnaði fylgiskrár 
verkefnis

Nei Nei Já Já Nei 40%

5 . N o t a n d i u p p f æ r ð i 
v e r k e f n i s l i s t a e ð a 
stundaskrá handvirkt

Nei Nei Nei Já Nei 20%
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$  !!
Niðurstöður Think-Aloud prófananna voru nokkuð góðar. Notendur voru ánægðir með appið 
og komu með hugmyndir sem þeir myndu vilja sjá. Lítið kom fram sem talið var vera 
ruglingslegt og tíminn var talinn vera nokkuð eðlilegur. !
6.2 Einingaprófanir 
Við notuðum Kiwi fyrir einingarprófin okkar (e. unit tests) sem byggir á Behaviour driven 
development  . Það sem við ákváðum að eingingarprófa var öll Domain logic sem átti heima 21

í Categories sem controllerarnir tala við til að koma upplýsingum til og frá View. Þegar við 
vorum komnir með góð tök á einingarprófunum þá unnum við alltaf eftir Test driven 
development   og skrifuðum einingarpróf fyrst, létum það falla (e. fail) og síðan útfærðum 22

$24

Mynd 7: Niðurstöður Think-Aloud prófanna 

�  http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior-driven_development21

�  http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development22
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við lógíkina til að standast prófið. Við skrifuðum einingarpróf fyrir öll opin föll (e. public 
functions) sem Categories hafa, en alls voru þau 47 talsins.  !

$  !
6.3 Kerfisprófanir  
Kerfisprófanir voru gerðar á þeim sögum sem voru tilbúnar. Fyrsta formlega kerfisprófunin 
var framkvæmd í sprett fjögur. Þá voru teknar tilbúnar sögur og prófaðar. Eftir fyrstu 
kerfisprófunina smíðuðum við sérstaka vefþjónustu sem las gögn frá Myschool og appið gat 
talað við. Þar sem við vorum sjálfir hluti af notendahóp appsins, þá gátum við prófað það 
sjálfir og höfðum það sem reglu að nota appið frekar heldur en námskeiðsvef Háskólans 
(MySchool) ef hægt var. Þannig gátum við punktað niður hvað fara mætti betur og skoðað 
hvort mætti bæta við sögum. Aftur var svo gerð formleg kerfisprófun í síðasta sprett og voru 
þá aftur prófaðar kláraðar sögur sem voru orðnar talsvert fleiri. 

7. Framtíðarsýn 
Í upphafi verkefnisins höfðum við alltaf það tarkmark að koma appinu í App Store. Við lítum 
á það sem góðan stökkpall út í atvinnulífið því báðir viljum við vinna í einhverju tengt app 
forritun í framtíðinni. Hvort við myndum ná þessu takmarki okkar á tímabilinu sem við 
unnum þetta sem lokaverkefni eða eftir það var mjög óljóst í byrjun því við vissum 
nákvæmlega ekkert um Objective-C þá né höfðum einhverja reynslu af app forritun til að 
segja til um stærð verkefnisins. !
Eins og staðan er í lok þessa lokaverkefnis þurfa nokkrir hlutir að uppfyllast til að við náum 
takmarki okkar. Í fyrsta lagi þarf bakendavefþjónustan hjá HR-Starfsnám að verða stærri og 
öflugri. Auðkenni (e. authentication) er einnig komið stutt á veg og því ekki hægt að gefa út 
appið fyrr en þessi mál hafa verið útfærð. Bjarki stefnir á að vinna áfram í HR-Starfsnám og 
vonast til þess að ná þessu fljótlega eftir áramótin 2013. Í öðru lagi þurfum við að útfæra 
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Mynd 8: Kiwi einingaprófanir 
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nokkur View í viðbót til að notendaupplifunin sé hin besta og gera fleiri notandapróf svo við 
séum að útfæra það helsta sem nemendur vilja sjá.  !
Það er klárt mál að við munum halda áfram að vinna í appinu í frítíma okkar og erum við 
staðráðnir í að koma appinu í vasann hjá framtíðarnemendum háskólans. 

8. Lokaorð 
8.2 Hvað gekk illa 
Í byrjun vorum við mjög óvanir Objective-C og því vorum við ekki að loka mörgun 
notendasögum í hverjum spretti. Einnig gekk mjög hægt að hanna útlit fyrir View’in enda 
vorum við með mjög háan standard hvernig útlitið ætti að líta út. Okkur fannst það vera eitt 
það mikilvægasta að appið myndi líta vel út svo notandinn myndi vilja halda áfram að nota 
það. Við erum þó engir grafískir hönnuðir og því tók nokkur Photoshop kvöld að hann hvert 
View til að það stóðst gæðastimpilinn okkar.  !
8.2 Hvað gekk vel 
Okkur gekk mjög vel að vinna saman og við höfðum sameiginlegan metnað og hugmynd að 
því sem við vildum skapa. Báðir vildum við beita þekktum hönnunarmynstrum til að 
auðvelda okkur útfærsluna og viðhaldanleika. Við vildum báðir eyða miklum tíma í útlitið því 
við vorum sammála um að það er eitt það sem mest skiptir máli þegar kemur að app-forritun 
og að mynda sterkan notandagrunn.  !
Við vorum fljótir að ná tökunum á Objective-C og þar má helst þakka fyrir öflugum 
fyrirlestrum frá Stanford University sem eru opnir almenningi í gegnum iTunes U  . Einnig 23

horfðum við á fyrirlestra frá Apple Developer   síðunni sem útskýrði m.a mjög ítarlega 24

uppsetningu á útliti og hvað þyrfti að hugsa mest um þar. Við vorum orðnir snöggir að þekkja 
lausnir við þekktum vandamálum sem við höfðum lent í oft áður og því var lítið um að við 
lentum á algjörum vegg í verkefninu. Einnig tók það mjög stuttan tíma að koma upp mocki 
úr Photoshop yfir í appið okkar.  !
Sveinn leiðbeinandi var líka þrotlaus veita af upplýsingum og lausnum sem smellpössuðu inn 
í verkefnið okkar. Hann benti okkur á að nota Github Milestone kerfið sem reyndist afar vel 
til að halda utan um hvern sprett fyrir sig.  !
8.3 Hvað lærðum við 
Við sjáum alls ekki eftir því að hafa viljað læra að gera native app í stað þess að nota milliliði 
eða skrifa það í HTML+Javascript. Objective-C reyndist okkur vera dýrmæt reynsla og hefur 
víkkað sjóndeildarhringinn verulega eins og við vonuðumst til.  !
Við lærðum að beita hönnunarmynstrum í forritunarmáli sem við vorum mjög óvanir. Þetta 
er mikil reynsla því flest mál sem við höfum snert á í skólagöngu okkar hafa haft svipaðan stíl 
og má þar helst nefna Java, C# og C++.  
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!
Við fengum góða innsýn í því hvernig er að fylgja verkefni í langan tíma, hvernig það er að 
vinna undir álagi og þurfa að skila af sér reglubundnum viðbætum á kóða. Það sem við 
lærðum af því er að sama hvað maður tekur sér fyrir hendur þá er mikilvægast að manni 
finnst verkefnið skemmtilegt, geri hlutina vel og gleymi sér ekki í stressi. Það er betra að gera 
hlutina hægt og betur heldur en að flýta sér og gera hlutina illa. 
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