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Inngangur 
Hönnun forritsins var gerð út frá pappírs frumgerð frá Bad Melody og var þá aðallega miðað                
við að nota þekkt hugtök og myndlíkingar eins og auðið er. Markmið hvers einasta              
hönnunarstigs var að gera forritið auðvelt í notkun svo að meirihluti almennings gæti kveikt á               
forritinu í fyrsta sinn og áttað sig á virkni án leiðbeininga. Appið var hannað þannig að notandi                 
þurfi aldrei meira en fimm sekúndur til að komast á aðalskjá. 
 
Nokkrar breytingar á upprunalegri hönnun áttu sér stað eftir notendaprófanir til að gera             
forritið auðveldara í notkun. Þar á meðal var texta breytt á nokkrum stöðum og hegðun var                
breytt þar sem upprunalega á aðalskjá var listi af notendum í lóðréttri röð sem að kom í ljós                  
gegnum notendaprófanir að hefði frekar átt að vera láréttur. 
 
Mikið var lagt uppúr því að guli liturinn (#FFD302) væri sjáanlegur á öllum skjám appsins.               
Skriftin sem við notuðum var Sans Serif sem heitir Caviar Dreams. Ástæðan fyrir því að hún                
var valin var útaf hún er einföld en með smá stílbragði svo notandinn tengi hana við Band Up. 
 
Fyrir neðan eru skjámyndir af lokaafurð og samsvarandi mynd úr stafrænu beinagrindinni (e.             
Digital Wireframe) sem var búið til í byrjun verkefnis ásamt stuttri lýsingu á hönnun hvers skjá                
fyrir sig. 

 
Hvert skjáskot er útskýrt með eftirfarandi töflu 

 

Nafn á skjáskoti 

Fyrir Eftir 

 
 
 
 
 

Mynd úr stafrænni beinagrind 

 
 
 
 
 

Skjáskot úr núverandi forriti 

Lýsing á tilgangi skjámyndar, áhugaverðum hlutum skjásins og útskýring á helsta mun á milli 
frumgerðar og endanlegs útlits. 
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Wireframe 

Innskráningar skjár 

Fyrir Eftir 

  

Tekið var mið af innskráningarskjáum frá öðrum öppum.  
Lokaútfærslan var breytt rosalega mikið frá upprunalegri mynd til að komast til móts við 
notendavænni hönnun. 
Innskráningartakkar fyrir Facebook, Google, SoundCloud þurfa að vera láréttir samkvæmt 
notendaskilmálum þeirra miðla. Nýjum aðgangstakka var bætt við og einnig var takkanum 
„gleymt lykilorð“ bætt við. 
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Val á hljóðfærum 

Fyrir Eftir 

  

Lítið hefur breyst frá upprunalegri hönnun en nöfnin á hljóðfærum hafa breyst. Letrið var 
minnkað á fyrirsögn. 
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Val á tónlistarsmekk 

Fyrir Eftir 

  

Lítið hefur breyst frá upprunalegri hönnun en nöfnin á tónlistarstefnum hafa breyst. Letrið 
var minnkað á fyrirsögn. 
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Aðalskjár 

Fyrir Eftir 

  

Ákveðið var að prófílmynd notanda þyrfti að vera stærri. „Details“ og „Like“ takkar voru 
útfærðir til að líta betur út. Staðsetningu á upplýsingum um notanda var breytt og sett fyrir 
neðan myndina. Magn upplýsinga sem birtist um notanda var minnkað og fært á aðra skjái. 
Stærð og uppröðun upplýsinga var breytt til að sýna betur mikilvægari upplýsingar. Að 
lokum var fyrirsögn bætt við fyrir ofan prófílmynd til að skilgreina á hvaða skjá notandinn 
er á. Stækkunargleri var bætt efst uppi í hægra horni, en það er virkni sem var bætt við í 
miðju þróunarferli. 
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Nánari upplýsingar um notanda 

Fyrir Eftir 

 

 

Ákveðið var að hafa lista af hljóðfærum og tónlistarstefnum í stað þess að hafa það við 
hliðina á prófílmynd útaf því að það var svo lítið pláss fyrir mörg hljóðfæri. Einnig var 
eiginleikunum að skrifa um sjálfan sig og að setja inn hljóðdæmi bætt við. 
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Prófíllinn minn 

Fyrir Eftir 

  

Ákveðið var að allar breytingar yrðu færðar á nýjan skjá (blýanturinn efst uppi í 
hægrahorninu). Merki var sett á mynd til að breyta prófílmynd. Útlit á SoundCloud 
valmyndinni var breytt. Listi af hljóðfærum og tónlistarstefnum var breytt og fært yfir í tvo 
lista því það var of lítið pláss fyrir mörg hljóðfæri og tónlistarstefnur. Radíus var færður yfir 
í stillingaskjá og prósentan tekin út. 
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Breyta notandaupplýsingum 

Fyrir Eftir 

Ekki til staðar 

 

Í stað þess að notandi getur breytt upplýsingum um sig á fyrri skjá þarf notandi að opna 
þennan skjá til að breyta upplýsingum um sig. Texta var bætt við fyrir neðan „About Me“ til 
að hvetja notanda til að skrifa meira um sig. Notandi getur valið uppáhalds hljóðfæri á 
þessum skjá, en uppáhalds hljóðfæri notanda birtist hjá nafni notanda í „Near Me“ skjá. 
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Tengingaskjár (e. Matches) 

Fyrir Eftir 

  

Hér er listi yfir notendur sem hafa líkað hvorn annan. Myndir af notendum voru settar inn og 
fjarlægð tekin út. Einnig var auglýsingu bætt við efst. 
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Spjallskjár 

Fyrir Eftir 

 

 

Ákveðið var að rammi utanum texta í spjallglugga væri gulur til að passa við appið. 
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Stillingaskjár 

Fyrir Eftir 

Ekki til staðar 

 

Sett var leitarradíus og aldurssía á þennan skjá í stað “My Profile”. Gulur litur var settur á 
rofann til að sýna að það sé kveikt á tilkynningum. Notandi afmarkar aldur notenda sem 
birtast í leitarniðurstöðum með því að merkja lágmarks- og hámarksaldur. 
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“Slideover“ skjáhluti 

Fyrir Eftir 

  

Tákni var bætt við hvern hlut í valmyndarstikunni. Þar á meðal prófílmynd, nafni og 
uppáhalds hljóðfæri notanda efst uppi í vinstrahorni. Uppröðun og titlum atriða sem hægt 
er að ýta á var breytt. Einnig er hægt að fara inn í My Profile þegar ýtt er efst á 
valmyndarstikuna. 
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