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1 Inngangur 
 

Samfélagsmiðlar á borð við Twitter, Facebook og Instagram eru stór hluti af daglegu lífi 

nútímamannsins. Á slíkum miðlum deila notendur skoðunum sínum um ýmis málefni og 

fyrirtæki ásamt því að deila myndum, myndböndum og fleiru úr lífi sínu. Slíkar upplýsingar 

geta komið sér að góðum notum fyrir fyrirtæki hér á landi til að kynnast viðskipavinum sínum 

og bregðast við gagnrýni. 

Creditinfo ehf. miðlar fjármálaupplýsingum til viðskiptavina sinna eins og áhættumat 

fyrirtækja, vanskilaskrá ásamt skuldastöðukerfi. Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun 

fjárhags- og viðskiptaupplýsingum en þau bjóða viðskiptavinum sínum einnig upp á fjölbreytta 

fjölmiðlaþjónustu. Fjölmiðlavakt Creditinfo hefur að geyma stærsta gagnagrunn 

fjölmiðlaumfjöllunar á Íslandi en hún safnar fréttum úr sjónvarpi, útvarpi, blöðum og 

vefmiðlum og miðlar því efni áfram til viðskiptavina út frá ákveðnum orðum eða 

orðasamböndum sem þeir velja sjálfir. Fjölmiðlavaktin birtir síðan þær fréttir sem innihalda 

þau orð eða orðasambönd á þjónustuvef þar sem allar vaktaðar fréttir eru aðgengilegar. 

Viðskiptavinurinn getur einnig nálgast fréttirnar með því að fá þær sendar í tölvupósti eða í 

gegnum snjallforrit (e. app) Fjölmiðlavaktarinnar. 

Í þessu verkefni var Samfélagsmiðlavakt Creditinfo þróuð en sú þjónusta vaktar 

samfélagsmiðlana Twitter og Facebook og birtir færslur sem innihalda þau orð eða 

orðasambönd sem viðskiptavinurinn kýs að fylgjast með. Samfélagsmiðlavaktin er vefsíða þar 

sem viðskiptavinurinn getur skráð sig inn á heimasvæðið sitt og séð yfirlit yfir helstu ummæli 

um hann á samfélagsmiðlum.  

 

1.2 Lyfturæða 
 

Fyrir fyrirtæki og einstaklinga  

sem vilja fylgjast með sér á samfélagsmiðlum. 

Samfélagsmiðlavakt Creditinfo er vefsíða 

sem birtir, á einum stað, umfjöllun sem á sér stað á samfélagsmiðlum um 

viðkomandi. 

Ólíkt öðrum vöktum sem einblína aðallega á fréttaveitur og bloggsíður 

þá er okkar vakt beint að samfélagsmiðlum. 
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1.3 Um verkefnið 
 
Skrifað var á móti opinberum vefþjónustum (e. public API) til þess að nálgast færslur á 

samfélagsmiðlunum og gögn vistuð í MongoDB gagnagrunni. Í þessu verkefni er Arion banki 

skráður inn sem notandi á vefsíðunni, en fengið var leyfi frá bankanum fyrir birtingu á færslum 

sem fjalla um bankann.  

 Á Twitter er aðeins eitt leitarorð vaktað og niðurstöður birtar fyrir það ákveðna 

leitarorð, t.d. leitarorðið “Arion” eða “Arion banki” ásamt fallbeyginu orðanna. Á Facebook 

eru  ákveðnar “like” síður vaktaðar og færslur ásamt athugasemdum gesta (e. visitors post) eru 

birtar. Samfélagsmiðlavaktin vaktar fjölda af mismunandi “like” síðum sem viðskiptavinir 

þeirra hafa valið. Ef leitarorðið “Arion” kemur upp á einhverri af þeim síðum, verður sú tiltekna 

færsla birt á heimasvæði notandans, þótt hann sé ekki endilega að fylgjast með tiltekinni síðu. 

Til þess að birta gögnin eru þau vistuð í gagnagrunni á rauntíma. Auk færslunnar getur 

notandi séð upplýsingar um hver birti færsluna ásamt viðbrögðum annarra notanda við henni. 

Einnig getur notandinn smellt á hlekk neðst í færslu til að vera leiddur inn á tiltekinn 

samfélagsmiðil. Farið verður nánar út í þetta í kafla 3.1. 

 

2 Verkskipulag  
 
Scrum aðferðafræðin var notuð við vinnslu verkefnisins og var sú aðferð valin því allir 

hópmeðlimir hafa áður unnið verkefni með Scrum aðferðafræðinni og þekkja hana vel. Í Scrum 

eru gerðar notendasögur og þeim raðað í forgangsraðaðan verkefnalista. Verkefnalistinn er 

útfærður út frá fundum með verkefniseiganda. Hver saga er svo metin með sögupunktum. Í 

Scrum er unnið í ítrunum, sem kallast sprettir (e. sprints), þar sem markmiðið er að vera með 

keyranlega útgáfu af hugbúnaðinum eftir hvern sprett. Hver sprettur er tvær vikur en mun það 

líklega breytast þegar líða fer á önnina.  

 
2.1 Um teymið  
 

Verkefniseigandi (e. product owner) er Kristín Helga Magnúsdóttir. Hún er þannig tengiliður 

teymisins við fyrirtækið. Verkefniseigandi flokkast ekki sem teymismeðlimur og er því ekki 

inni í verkáætlunum teymisins. 

Scrum leiðbeinandi (e. Scrum master) er Marín Jónsdóttir. Hún er skipulögð og þekkir 

Scrum best af öllum teymismeðlimum og mun hún vera í samskiptum við verkefniseiganda og 

leiðbeinanda verkefnisins. Einnig mun Scrum leiðbeinandi stjórna daglegum fundum 
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teymisins. Scrum leiðbeinandi kemur að vinnslu teymisins og mun því vera reiknaður inn í 

verkáætlun teymisins að hluta. 

Þau Anna Guðrún Ingadóttir, Einar Ragnarsson, Fjóla Þrastadóttir og Marín Jónsdóttir 

skipa síðan þróunarteymið. 

 

2.2 Nánari lýsing á spretti 
 

Eins og áður var nefnt var hver sprettur tvær vikur og haldið var utan um áætlun spretts í 

sameiginlegu Excel skjali þar sem auðvelt var að bæta við og breyta og framsetningin skýr 

fyrir alla. Hver sprettur var með markmið en markmið hvers spretts þurfti að vera skýrt fyrir 

alla meðlimi teymisins ásamt því að vera raunhæft. Auk þess þurftu allir hópmeðlimir að vera 

sammála um hvaða verkliði þyrfti að vinna til þess að ná settu markmiði hvers spretts. Í 

kringum hvern sprett voru svo þrír fundir sem áttu sér stað, þeir voru: 

 

• Undirbúningur spretts (e. sprint planning)  

o Haldinn við upphaf hvers spretts. Farið var yfir notendasögur og verkefni valin 

fyrir komandi sprett. Teymið listaði niður alla verkliði á verkefnalista innan 

spretts (e. sprint backlog) sem þurfti að vinna til þess að útfæra hverja og eina 

notendasögu (e. user story). Scrum leiðbeinandi hélt utan um verkefnalista 

innan spretts.  

• Daglegur fundur (e. daily scrum meeting) 

o Þá daga sem unnið var í verkefninu var teyminu safnað saman á 15 mínútna 

standandi fund. Í upphafi fundar sá Scrum leiðbeinandi um að spyrja hvern og 

einn hvað viðkomandi gerði í gær, hvað hann ætlar að gera í dag og hvort það 

sé eitthvað sem stendur í vegi fyrir honum. Með þessu móti voru fundir stuttir 

og hnitmiðaðir þar sem allir hittast á sama tíma, taka virkan þátt og það 

mikilvægasta er tekið fyrir. Allir fengu góða yfirsýn yfir hvernig verkefnið 

gekk, hversu mikið var búið af verkefninu og hversu mikið var eftir. 
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• Endurskoðun spretts (e. sprint retrospective) 

o Fundur fyrir teymið eftir hvern sprett til þess að fara yfir stöðuna. Farið var yfir 

spurningarnar: Hvað fór vel, hvað hefði mátt fara betur og hvað ætlum við að 

byrja að gera? Fundurinn var oftast um 15-20 mínútur. 

 

2.3 Rýmisáætlun og þróunarhraði 
 
Til að komast að því hversu margar klukkustundir hópurinn gæti unnið í hverjum spretti var 

gerð rýmisáætlun. Tekið var tillit til tíma sem fer í aðra áfanga og út frá því áætlað hversu 

marga daga og klukkustundir viðkomandi gat unnið í lokaverkefninu í hverri viku. Ákveðið 

var að vinna þrisvar í viku, 6 klukkustundir í senn. Útreikningar sýndu að hópurinn myndi eyða 

að meðaltali 72 klukkustundum á viku í verkefnið eða 144 klukkustundir í hverjum spretti. 

Áætlaður þróunarhraði var reiknaður með því að taka inn eina sögu úr 

forgangsröðuðum verkefnalista, brjóta söguna niður í verkþætti og áætla hvern verkþátt í 

klukkustundum. Í upphafi var sagan 5 sögupunktar og að útfæra verkþættina myndi taka 25 

klukkustundir samtals. Það gaf okkur að hver sögupunktur er 5 klukkustundir. Út frá 

rýmisáætlun ætti hópurinn að geta tekið inn að meðaltali 29 sögupunkta í hverjum spretti, en 

þetta gæti breyst milli spretta. 

 
2.4 Áhættugreining 
 
Hér að neðan má sjá áhættugreiningu verkefnisins. Áhættuþáttunum er raðað eftir alvarleika 

en hann er reiknaður með því að meta líkur á því að áhættuþáttur komi upp ásamt því að meta 

áhrif þess að þátturinn komi upp, og margfalda tölurnar síðan saman. Áhættugreiningin var sett 

upp í upphafi verkefnisins í þeim tilgangi að auðvelda ákvarðanatöku þegar óvænt vandamál 

myndu koma upp við framkvæmd verkefnisins. Listinn var síðan forgangsraðaður í hvert skipti 

sem áhættuþáttur kom upp. 
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Table 1: Áhættugreining Samfélagsmiðlavaktarinnar 

Áhættuþáttur Afleiðing Forvarnir Viðbrögð Ábyr
gðar-
aðili 

Líkur Áhrif Líkur 
x 

áhrif 
Veikindi, álag í 
öðrum námskeiðum 
og aðrir slíkir 
illfyrirsjáanlegir 
þættir 

Raskar 
áætluðum 
spretti 

Áætla sprett út frá 
verkefnum í öðrum 
áföngum og hafa í 
huga að hafa einn 
aukadag inni 

Bæta við 
vinnutíma 

Fjóla 5 2 10 

 
Dagsetning: 14. september. Áhættuþáttur kom upp vegna álags í öðrum áföngum. Við brugðumst við vandanum með 
því að bæta við vinnutíma.  
Dagsetning: 5. október. Áhættuþáttur kom upp vegna álags í öðrum áföngum. Við brugðumst við vandanum með því 
að bæta við vinnutíma. 
Dagsetning: 14. nóvember. Áhættuþáttur kom upp vegna veikinda teymismeðlims. Við brugðumst við vandanum með 
því að bæta við vinnutíma. 
Ekki hægt að 
nálgast þau gögn 
sem við vildum frá 
API þjónustum 

Afurð ekki 
eins og 
búist var við 

Kynna sér API 
þjónusturnar vel 
svo það komi 
ekki á óvart að 
eitthvað sé ekki 
aðgengilegt 

Endurskipuleggja 
hvaða gögn við 
höfum áhuga á að 
sækja frá 
tilheyrandi API 
þjónustu í nánu 
samráði við 
product owner 

Marín 3 3 9 

 
Dagsetning: 7. október. Í ljós kom að API þjónusta Facebook var lokaðri en gert var ráð fyrir, skipt var yfir í að vakta 
ákveðnar “like” síður í stað þess að leita af ákveðnum stikkorðum í public færslum. Þessu var breytt í nánu samráði 
við verkefniseiganda. 
Dagsetning: 28. október. Í ljós kom að API þjónusta Instagram er alveg lokuð. Það gerir það að verkum að við getum 
ekki haft Instagram í þessu verkefni og var það ákveðið í samráði við verkefniseiganda. 
Vandamál tengt of 
miklu magni gagna 
frá API þjónustum 

Gagnatap ef 
gagnagrunn
ur fyllist 

Sjá til þess að 
vista bara í 
gagnagrunn þau 
gögn sem við 
höfum áhuga á 
og sjá til þess að 
gagnagrunnurin
n sé nógu stór til 
þess að ráða við 
test gögnin 
okkar 

Passa betur hvaða 
gögn við vistum í 
gagnagrunninn 
eða finna stærri 
gagnagrunn 

Einar 3 3 9 

Verkefni of 
umfangsmikið fyrir 
teymi 

Umfangs-
minni afurð 

Skipuleggja 
verkefni vel og 
vera með raunsæ 
tímamörk 

Skala niður 
verkefnið eða 
bæta við 
vinnutíma 

Anna 3 2 6 
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Takmörkuð 
samskipti við 
product 
owner/starfsfólk 
sem þekkir vöruna 

Afurð ekki 
eins og 
ætlast var til 

Reglulegir 
fundir með 
product owner 
til að tryggja að 
við séum að 
gera það sem 
ætlast er til 

Bæta við 
vinnutíma og 
bæta samskipti 

Marín 1 4 4 

Library-ið sem við 
notum til að skrifa á 
móti API þjónustu 
samfélagsmiðils 
býður ekki upp á þá 
virkni sem við 
sækjumst eftir 

Getum ekki 
birt þær 
upplýsingar 
sem við 
viljum birta 

Lesa vel 
documentation 
sem fylgir því 
library sem við 
veljum til að það 
sé ljóst að það 
bjóði upp á allt 
sem við höfum 
áhuga á 

Finna nýtt library 
sem býður upp á 
það sem við erum 
að leitast eftir 

Anna 2 2 4 

Vandamál við 
uppsetningu á 
tölvubúnaði 

Raskar 
áætluðum 
spretti 

Setja upp allan 
tölvubúnað sem 
þarf í verkefnið 
tímanlega 

Bæta við 
vinnutíma 

Fjóla 2 1 2 

 
Dagsetning: 28. nóvember. Sýndarvél teymismeðlims hrundi. Það gerði það að verkum að teymismeðlimur þurfti að 
sækja aðra sýndarvél, setja upp stýrikerfi og sækja viðeigandi forrit upp á nýtt. Við brugðumst við vandanum með því 
að bæta við vinnutíma. 
Vandamál við 
gagnagrunn, hvort 
sem að hann sé ekki 
í boði eða að hann 
henti ekki fyrir 
gögn verkefnisins 

Raskar 
áætluðum 
spretti 

Fá staðfest að 
gagnagrunnur sé 
í boði og kynna 
sér hvernig 
gagnagrunnur 
hentar best fyrir 
gögnin í þessu 
verkefni 

Fá fyrirtækið til 
að útvega okkur 
viðeigandi 
gagnagrunn og 
bæta við 
vinnutímum ef til 
þar 

Einar 1 1 1 

 
Dagsetning: 20. september. Áhættuþáttur kom upp þar sem í ljós kom að annar gagnagrunnur hentaði betur fyrir 
gögn verkefnisins. Fyrirtækið útvegaði okkur MongoDB í staðinn fyrir SQL gagnagrunninn. 

 
  



Samfélagsmiðlavaktin   3.1 Skjámyndir 

	 7 

3 Hönnun 
 
Teymið kom sér snemma í ferlinu saman um hvernig vefsíðan ætti að líta út. Teiknaðar voru 

upp skjámyndir á pappír til að teymið gæti betur séð fyrir sér útlit síðunnar og haft 

skjámyndirnar til hliðsjónar við þróun verkefnisins. 

 
3.1 Skjámyndir 
 
Í eftirfarandi undirköflum má sjá skjámyndirnar (e. prototypes) sem teiknaðar voru í upphafi 

verkefnisins. 

 
3.1.1 Forsíða 
 

 
 

Hér að ofan má sjá skjámynd af forsíðu Samfélagsmiðlavaktarinnar. Þegar notandi er skráður 

inn birtast færslur frá mismunandi samfélagsmiðlum í þremur röðum, í mis stórum kössum. 

Athugið að hér er gert ráð fyrir að Instagram sé hluti af verkefninu, en í kafla 4.6.5 er farið 

nánar út í það af hverju það var ákveðið í samráði við verkefniseiganda að einblína á Twitter 

og Facebook frekar.  

Stærð kassanna er mismunandi eftir því hvort færslan innihaldi texta, mynd eða 

myndband, hlekk á aðra vefsíðu o.s.frv. Í hverjum kassa má sjá textann við viðkomandi færslu, 

fjölda “retweet” og “favorite” ef um Twitter er að ræða, “like” og “comment” ef um Facebook 
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eða Instagram er að ræða. Í kassanum má einnig sjá dagsetinguna á því hvenær færslan birtist 

ásamt merki (e. logo) tiltekins samfélagsmiðils í neðra hægra horni kassans.  

Efst á síðunni eru takkar sem gera notendanum kleift að sía út færslur út frá ákveðnum 

samfélagsmiðli. Sem dæmi, ef notandi hefur aðeins áhuga á færslum frá Twitter, ýtir hann á 

fuglinn sem er merki samfélagsmiðilsins. Ef notandinn hefur áhuga á að stækka tiltekna færslu 

til að skoða hana betur, getur hann smellt á kassann en þá mun færslan birtast fremst á síðunni 

með hinar færslurnar í bakgrunni. Sjá skýringarmynd hér að neðan: 
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3.1.2 Twitter  

 
 
 

 
 

 

Hér má sjá nánar hvernig Twitter kassarnir líta út þegar þeir eru stækkaðir en það eina sem 

bætist við er notendanafn aðilans sem skrifaði færsluna. Notendanafnið má sjá efst í vinstra 

horni kassans. Fjöldi “retweet” og “favorite” mun áfram fylgja með og er notast við 

upprunalegu merki Twitter til að sýna þau. Ef mynd eða myndband fylgdi með færslunni mun 

texti birtast fyrir ofan, líkt og á samfélagsmiðlinum sjálfum. Dagsetning mun standa í efsta 

hægra horni kassans og merki Twitter í neðra hægra horni. Ásamt því virka kassarnir eins og 

hlekkur að samfélagsmiðlinum þar sem færslan var birt upprunalega. Ef svo óheppilega vill til 

að færslan sé ekki til lengur, munu villuskilaboð birtast (sjá nánar 3.1.5). 
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3.1.3 Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hér má sjá nánar hvernig Facebook kassarnir líta út þegar þeir eru stækkaðir en líkt og hjá 

Twitter er notendanafn það eina sem bætist aukalega við það sem sést á forsíðu 

Samfélagsmiðlavaktarinnar. Notendanafn má sjá efst í vinstra horni kassans. Fjöldi “like” og 

“comment” mun áfram fylgja með og notast verður við upprunalega merki Facebook til að 

sýna þau. Ef mynd eða myndband fylgdi með færslunni mun texti birtast fyrir ofan, líkt og á 

samfélagsmiðlinum sjálfum. Dagsetning mun standa í efsta hægra horni kassans og merki 

Facebook í neðra hægra horni. Ásamt því virka kassarnir eins og hlekkur að 

samfélagsmiðlinum þar sem færslan var birt upprunalega. Ef færslunni hefur verið eytt munu 

villuskilaboð birtast (sjá nánar 3.1.5). 
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3.1.4 Instagram  
 

 
 
Hér að ofan má sjá hvernig Instagram kassinn mun líta út þegar hann er stækkaður. Það er 

aðeins ein útgáfa af þessum kassa þar sem Instagram er aðeins öðruvísi miðill en Twitter og 

Facebook, en þar er einungis hægt að birta myndir eða myndbönd. Líkt og hjá Twitter og 

Instagram er notendanafn það eina sem bætist aukalega við kassann þegar hann er stækkaður. 

Notendanafn má sjá efst í vinstra horni kassans. Fjöldi “like” og “comment” fylgja áfram með 

og notast er við upprunalegu merki Instagram til að sýna þau. Texti birtist alltaf fyrir neðan 

myndina eða myndbandið, líkt og á samfélagsmiðlinum sjálfum. Dagsetning stendur í efsta 

hægra horni kassans og merki Instagram í neðra hægra horni. Ásamt því virkar kassinn eins og 

hlekkur að samfélagsmiðlinum þar sem færslan var birt upprunalega. Ef færslunni hefur verið 

eytt munu villuskilaboð birtast (sjá nánar 3.1.5). 
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3.1.5 Villumeðhöndlun 
 

 
 

Hér að ofan má sjá skjámynd af því sem birtist ef færslan er ekki til lengur. Ef notandi ýtir á 

færslu á forsíðu Samfélagsmiðlavaktarinnar, stækkar hana eins og áður var lýst, og reynir síðan 

að ýta á kassann til að færast yfir á samfélagsmiðilinn þar sem færslan birtist upprunalega, mun 

þessi síða birtast í stað færslunnar.  

 

Núverandi villumeðhöndlun  
 
Eftir því sem leið á verkefnið kom í ljós að samfélagsmiðlarnir Twitter og Facebook láta sjálfir 

vita ef færslu hefur verið eytt, eða annað slíkt hefur komið uppá. Því var ekki talin þörf á að 

útfæra villuskilaboðin í kafla 3.1.5. Komi aðrar villur upp eru innbyggðar villumeðhandlanir í 

verkefninu sjálfu. 

 

3.2 Kóðun og skjölun 
 

Notast var við Microsoft Visual Studio 2015 til að búa til ASP.NET vefsíðu með C# kóðun. 

Forritað var á móti opnum vefþjónustum Twitter og Facebook í Python. Gögnin sem sótt voru 

frá þessum vefþjónustum voru vistuð í MongoDB gagnagrunni. Google Docs og Google Sheets 

var notað til að halda utan um allar skýrslur, tímaskráningu, kröfulista og verkskipulag. GitHub 

var notað í útgáfustjórnun (e. version control). 

 

3.2.1 Forritunarreglur 
 
Mikilvægt er að allur kóði sé lesanlegur og skýr og því eru ákveðnar reglur sem ber að fylgja.  
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Tvær reglur sem eiga við allsstaðar: 

 

1. Falla-, breytu og klasaheiti skulu vera lýsandi fyrir virkni fallsins, breytunnar eða klasans. 

2. Falla-, breytu og klasaheiti skulu vera rituð á ensku. Það sama gildir um athugasemdir. 

 

C# 
 
1. Við nafngifti og falla skal notuð Pascal reglan og við nafngift meðlimabreyta skal fylgja 

Camel reglunni. Þetta eykur samræmi innan kóðans. Dæmi: 

a. Pascal casing: public class Person 

b. Pascal casing: public void DoStuff() 

c. Camel casing: private string firstName  

2. Alltaf skal hjúpa allar færslur með slaufusvigum og slaufusvigi skal opnast einni línu fyrir 

neðan segð. Dæmi: 

if(booleanExpression) 

{ 

 DoStuff(); 

} 

En ekki svona: 

 

if(booleanExpression){ 

 DoStuff(); 

} 

3. Öll nöfn í kóða á ensku til að halda samræmi og allar athugasemdir eru skrifaðar á ensku. 

Athugasemdirnar eru skrifaðar í sér línu og ekki fyrir aftan kóðalínu.  

4. Nota skal “tab” til þess að draga inn texta en ekki bil til þess að halda samræmi í 

kóðanum. 

5. Forritari skal sjá til þess að kóðinn sé ekki of langur í hverri línu til þess að koma í veg 

fyrir að það þurfi að “scrolla” til hliðar við lestur kóða. 

 

Python 
 
1. Breytuheiti skulu vera í lágstöfum með niðurstriki milli orða. 

 Dæmi: variable_name 
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2. Fallanöfn skulu vera í camelCase.  

 Dæmi: functionName 

3. Klasanöfn skulu vera í pascal casing.  

 Dæmi: ClassName 

4. Fjórir bilslættir skulu vera fyrir hvern inndrátt í kóða (eða bil með „tab“ sem samsvarar 

fjórum bilsláttum). 

5. Import skulu vera rituð á sitthvorri línu.  

       Dæmi: 

    import sys 

    import getopt 

 

HTML og CSS 
 
1. Eigindi (e. properties) og veljarar (e. selectors) í CSS kóða skulu vera í lágstöfum.  

2. Í CSS skulu vinstri slaufusvigar vera í sömu línu og veljari. Dæmi: 

 

.class { 

     color: green; 

}  
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3.3 Skýringarmynd af kerfinu 
 

 
Hér að ofan má sjá skýringarmynd af því hvernig kerfið virkar í heild sinni. Python skriptur 

keyra á sýndarvél á fimm mínútna fresti og sækja nýjustu gögn frá opinberum vefþjónustum 

Twitter og Facebook og vista þau í MongoDB gagnagrunni. Frá Twitter voru sótt tíst sem 

innihéldu ákveðin stikkorð. Einnig var sóttur fjöldi þeirra sem líkuðu við tístið, fjöldi þeirra 

sem deildu tístinu (e. retweet), fjöldi svara við tístinu, þau tíst sem tístið var að svara og einnig 

svör við tístinu sjálfu. Á Facebook voru vaktaðar ákveðnar fyrirtækjasíður og þaðan sóttar 

færslur, fjöldi notenda sem hafa líkað við færslu og deilt færslu, athugasemdir við færslur, 

athugasemdir við athugasemdir og athugasemdir á vegg frá gestum (e. wall post). Gögnin voru 

vistuð í MongoDB gagnagrunni (sjá kafla 3.4). Vefsíðan er forrituð með þriggja laga hönnun í 

huga. Gagnalagið sækir gögn úr gagnagrunni, millilag sér um samskipti milli gagnalagsins og 

viðmótslagsins og á viðmótslagi eru gögnin birt á notendavænan hátt. Gert var ráð fyrir einum 

notanda og fengum við leyfi frá Arion banka til að nota þá sem prufunotanda. Stikkorðið sem 

valið var fyrir Arion banka var „Arion“ og voru þess vegna sótt tíst sem innihéldu orðið 

„Arion“ og voru á íslensku. Á Facebook voru vaktaðar fyrirtækjasíðurnar hjá Icelandic 

Startups, Arion banka og Rauða krossinum. Notandanum var sýnt allar færslur frá þessum 

fyrirtækjasíðum sem innihéldu orðið „Arion“, þótt notandinn sjálfur væri ekki að fylgjast með 

tiltekinni fyrirtækjasíðu.  
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3.4 Gagnagrunnshögun 
 

 
Hér að ofan má sjá yfirlitsmynd af gagnagrunnshöguninni. Notast var við MongoDB 

gagnagrunna vegna þess að opinberar vefþjónustur þeirra samfélagsmiðla sem voru vaktaðar 

skila löngum JSON strengjum sem hentaði mjög vel að geyma í MongoDB gagnagrunni. Á 

MongoDB þjóninum (e. server) voru þrír gagnagrunnar. Einn fyrir hvern samfélagsmiðil sem 

var verið að vakta (Twitter og Facebook) og einn fyrir notendur. Samfélagsmiðla 

gagnagrunnarnir voru með tengingasafn (e. connection collection) og safn þar sem allar 

Facebook færslur eða öll tíst af Twitter voru geymd. Öll gögn frá Facebook og Twitter voru 

vistuð ofan í söfnin sem skjöl (e. document). Tengingasöfnin innihalda allar tengingar milli 

notanda og færslna/tísta. Það auðveldar síðunni að nálgast gögn fyrir tiltekinn notanda þar sem 

hægt er að sækja auðkenni (e. id) á öllum tístum/færslum sem tengjast ákveðnum notanda í 

tengingasafnið og sótt síðan færslurnar/tístin sem samsvara þeim auðkennum í hitt safnið. 
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4 Prófanir 
 
Í þessum kafla er fjallað um þær prófanir sem framkvæmdar voru á hugbúnaðinum. Kaflinn 

skiptist í tvennt, annars vegar þar sem fjallað er um einingaprófanir og hins vegar þar sem 

fjallað er um notendaprófanir.  

 
4.1 Einingaprófanir 
 
Framkvæmdar voru einingaprófanir á python bakendakóðanum. Markmiðið var að hvert fall 

væri að gera nákvæmlega það sem búist væri við að það ætti að gera og ekkert meira en það 

og þess vegna var kóðinn oft endurþáttaður (e. refactored) og brotinn niður í sem smæstar 

einingar til að einfalda einingaprófanir. Notast var við Travis CI til að smíða (e. build)  og 

einingaprófa kóðann í hvert skipti sem hann var uppfærður á Github. Einnig var notast við 

Travis CI til að keyra coverage.py þegar kóðinn var uppfærður, en coverage.py er tól sem mælir 

hversu mikið af kóðanum einingaprófin þekja (e. code coverage). Upplýsingarnar frá coverage 

voru síðan sendar áfram í Code Climate sem birti hversu mikið hlutfall af kóðanum 

einingaprófin þöktu. 

 

 
 
 

Miðað var við að einingaprófin ættu að þekja að minnsta kosti 80% af kóðanum og var gert 

gott betur þar sem einingaprófin þöktu yfir 98% af kóðanum eins og sjá má á myndinni hér að 

ofan. Taka skal fram að skrárnar constants.py og services.py voru ekki einingaprófaðar en 

ástæðan fyrir því er að constants.py inniheldur einungis fasta sem þarf að slá inn til að tengjast 

gagnagrunni og fá aðgang að API þjónustum og ekki þótti ástæða til að einingaprófa það. 

Services.py inniheldur að mestu leyti kóða sem tengist API þjónustum og gagnagrunnum sem 

hentar ekki að einingaprófa og þess vegna var sleppt því að láta það fylgja með. 
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4.2 Notendaprófanir 
 
Fjórir einstaklingar voru fengnir til að taka þátt í notendaprófunum á kerfinu. Tilgangurinn var 

að komast að því hvort kerfið væri ekki örugglega einfalt í notkun og hvort það væri eitthvað 

sem hægt væri að bæta. Helstu niðurstöður notendaprófana voru þær að þátttakendur áttu 

almennt mjög auðvelt með að nota kerfið en það komu einnig fram ýmsir hlutir sem hægt var 

að laga og bæta við. Þar má nefna að bæta við hlekk neðst á síðuna sem færir notandann efst á 

síðuna, raða svörum á Twitter og Facebook í rétta tímaröð, skerpa á útlitsmun á „aðal“ tísti og 

færslu og svörum við því tísti/þeirri færslu, bæta við notandanafni á innskráðum notanda og að 

lokum að hafa upplýsingar um hvernig ætti að hafa samband við Creditinfo neðst á síðu frekar 

en efst. Sjá má frekari upplýsingar um notendaprófanir í viðauka í kafla 8. 
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5 Forgangsraðaður verkefnalisti 
 

Hér að neðan má sjá forgangsraðaðan verkefnalista (e. product backlog) verkefnisins. Þessi 

tafla var lifandi listi á meðan á verkefni stóð og breyttist milli spretta. Til að áætla stærð hverrar 

kröfu í verkefnalistanum spilaði hópurinn skipulagspóker (e. planning poker) og komst þannig 

að samkomulagi um úthlutun sögupunkta á hverja sögu. Sögurnar voru forgangsraðaðar með 

bókstöfunum A, B og C þar sem A er mjög mikilvægt, B er mikilvægt en ekki nauðsynlegt, C 

er gott að framkvæma. 

 
Table 2: Forgangsraðaður verkefnalisti Samfélagsmiðlavaktarinnar 

ID Sögur Forgangsröðun Sögupunktar  Staða 

1 Uppsetning og skipulag verkefnis A 8 Lokið 

2 Undirbúningur fyrir 1. skil A 8 Lokið 

3 Undirbúa 1. stöðufund A 5 Lokið 

4 Gerð töfluskema  A 1 Lokið 

5 Gerð skjámynda A 8 Lokið 

6 Val og uppsetning á gagnagrunni A 2 Lokið 

7 Kerfið á að tengjast SQL gagnagrunni A 8 Lokið 

8 Kerfið á að tengjast Twitter API, skrifað í C# A 9 Lokið 

9 Laga skýrslu og product backlog (óvæntur 

punktur) 

A 2 Lokið 

10 Setja upp nýjan gagnagrunn, MongoDB A 2 Lokið 

11 Setja upp viðeignadi authentication til þess að 

nýta API í python 

A 2 Lokið 

12 Kerfið á að nota API til að sækja tweet, skirfað í 

python 

A 8 Lokið 

13 Kerfið á að geta vistað tweet í Mongo DB, 

skrifað í python 

A 5 Lokið 

17 Kerfið á að nálgast Twitter fréttir úr 

gagnagrunni, með leitarorðinu "Arion" 

A 13 Lokið 
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18 Kerfið á að birta Twitter færslur sem sóttar hafa 

verið úr gagnagrunni. 

A 5 Lokið 

19 Sem notandi get ég séð lista yfir nýjustu Twitter 

ummæli tengd notanda. (CSS hlutinn) 

A 13 Lokið 

22 Undirbúa 2. stöðufund A 5 Lokið 

32 Rannsókn á því hverju Facebook API skilar og 

fá aðgang að því (ná tengingu?) 

A 3 Lokið 

33 Kerfið á að sækja færslur, comment, like og 

veggjakrot frá ákveðnum Facebook "Like" 

síðum í gegnum Facebook API á raun tíma 

A 5 Lokið 

34 Kerfið á að vista færslur, comment, like og 

veggjakrot frá ákveðnum Facebook "Like" 

síðum í gagnagrunn. 

A 2 Lokið 

40 Rannsókn á kostum og göllum þess að skipta 

yfir í Angular 

A 2 Lokið 

23 Kerfið á að nálgast viðeigandi Facebook fréttir 

úr gagnagrunni. 

A 8 Lokið 

29 Sem notandi get ég séð lista yfir nýjustu 

ummæli á Facebook (CSS hluti) 

A 13 Lokið  

46 Kerfið á að blanda saman Tw og Fb færslum og 

raða færlsunum í tímaröð, nýjasta færsla efst 

A 5 Lokið 

51 Python kóðinn skal vera einingaprófaður A 8 Lokið 

45 Kerfið á að nálgast athugasemdir (reply) við 

viðkomandi Twitter færslu og geyma í DB 

A 5 Lokið 

48 Kerfið á að nálgast athugasemdir við 

viðkomandi Tw færslu úr DB og láta það birtast 

A 3 Lokið 

52 Kerfið á að raða fréttum þétt að hvor annari, 

óháð stærðum rammanna 

A 3 Lokið 

53 Kerfið á að nota partial view þar sem við á A 1 Lokið 

42 Sem notandi vil ég geta sigtað út þann 

samfélagmiðil sem ég vil fylgjast með 

A 2 Lokið 
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54 Sem notandi vil ég geta séð athugasemdir 

(comment) við viðkomandi Facebook færslu 

A 9 Lokið 

43 Sem notandi vil ég geta séð athugasemdir 

(reply) við viðkomandi Twitter færslu 

A 2 Lokið 

49 Kerfið á að nálgast athugasemdir við 

athugasemdum við viðkomandi Fb færslu og 

geyma í DB 

A 2 Lokið 

56 Kerfið á að nálgast athugasemdir við 

athugasemdum við viðkomandi Fb færslu og 

birta 

A 2 Lokið 

28 Gera resktrarhandbók og notendahandbók A 3 Lokið 

26 Setja saman og fínpússa lokaskýrslu A 3 Lokið 

24 Undirbúningur fyrir loka stöðufund A 2 Lokið 

55 Ýmsar breytingar og lagfæringar varðandi 

birtingar á gögnum og heildar útlitsmótun 

A 5 Lokið 

21 Kerfið á að birta popup glugga með viðeigandi 

frétt sé ýtt hana 

A 3 Lokið 

50 Sem notandi get ég ýtt á frétt sem opnast í stærri 

glugga og sýnir einnig allar athugasemdir  

A 3 Lokið 

47 Sem notandi vil ég geta ýtt á færslu og það leiðir 

mig inn á færsluna á viðkomandi 

samfélagsmiðli 

A 1 Lokið  

14 Kerfið á að sækja gögn á rauntíma A 2 Lokið 

25 Undirbúningur fyrir lokakynningu A 5 Lokið 

27 Yfirfara kóða og gögn, gera allt tilbúið fyrir skil A 5 Lokið 

57 Kerfið skal sýna graf um hvenær mest umfjöllun 

á sér stað um notandann 

A 5 Lokið 

58 Laga skýrslu fyrir lokaskil A 3 Lokið 

59 Einingaprófanir skulu keyrast í hvert skipti sem 

kóða er pushað á github 

A 2 Lokið 

60 Notendaprófanir A 2 Lokið 
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41 Rannsókn á því hverju Instagram API skilar. A 3 Lokið 

30 Kerfi á að sækja myndir tengdar notanda á 

Instagram í gegnum Instagram API á raun tíma. 

B 13 Ósnert 

31 Kerfið á að vista valdar myndir frá Instagram í 

gagnagrunn. 

B 13 Ósnert 

35 Kerfið á að nálgast Instagram myndir úr 

gagnagrunni fyrir viðkomandi notanda. 

B 13 Ósnert 

36 Sem notandi get ég séð lista yfir nýjustu 

Instagram myndir tengdar notanda. 

B 8 Ósnert 

37 Notandi getur lesið sig til um hvernig hann 

stofnar/sækir um aðgang.  

C 8 Ósnert 

38 Sem notandi get ég fylgst með nýjum 

fylgjendum 

C 8 Ósnert 

39 Sem notandi get ég fylgst með hverjir eru hættir 

að fylgja þér 

C 8 Ósnert 
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6 Framvinduyfirlit 
 
Verkefninu var skipt upp í níu spretti. Hér að neðan má sjá yfirlit yfir framgöngu verkefnisins. 

 
Table 3: Yfirlit yfir spretti verkefnisins 

Sprettur Tímabil Lýsing 
0. sprettur 24. ágúst – 7. september Undirbúningur 
1. sprettur 8. september – 20. september Hönnun og gagnagrunnur 
2. sprettur 21. september – 4. október Gagnagrunnur, vista tíst 
3. sprettur 5. október – 19. október Birta tíst 
4. sprettur 20. október – 1. nóvember Vista facebookfærslur í gagnagrunn 
5. sprettur 2. nóvember – 15. nóvember Birta tíst og facebookfærslur saman 
6. sprettur 24. nóvember – 30. nóvember Stækkanlegir gluggar 
7. sprettur 1. desember – 8. desember Útlitsmótun 
8. sprettur 9. desember – 14. desember Undirbúa fyrir lokaskil 
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6.1 Núllti sprettur  
 
Spretturinn hófst 24. ágúst 2016 og lauk tveimur vikum síðar eða 7. september. Hér að neðan 

má sjá fjölda klukkustunda sem hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu en Anna og Fjóla eru 

með aðeins fleiri klukkustundir vegna uppsetningar á tölvubúnaði. Ásamt fjölda klukkustunda 

má einnig sjá sundurgreiningu tíma eftir verktegund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.1.1 Undirbúningur spretts (e. sprint planning) 
 
Núllti sprettur mun fara að mestu leyti í uppsetningu og skipulag verkefnis. Sett verður upp 

tímaskráningarskjal og gert verkskipulag. Teymið mun fara á fund með verkefniseiganda (e. 

product owner) til að leggja lokahönd á verkáætlun. 

 

6.1.2 Verkefnalisti spretts (e. sprint backlog) 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

1 Uppsetning og skipulag verkefnisins 

2 Undirbúningur fyrir 1. skil 

 

  

Anna 24 klst 

Einar 19 klst. 

Fjóla 25 klst. 

Marín 19 klst. 

Samtals 87 klst. 
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Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu: 

 
Table 4: Verkefnalisti núllta spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

2 Laga verkefnalýsingu ef þarf Lokið 1 

1 Rifja upp Scrum/Kynna sér Scrum ef þarf Lokið 10 

1 Gera verklagsskýrslu (verkskipulag) Lokið 18 

1 Hitta product owner og gera ýtarlegri kröfulista Lokið 10 

2 Frumdrög að verkáætlun (Product backlog) Lokið 18 

2 Undirbúa kynningu  Lokið 3 

1 Setja upp tilheyrandi hugbúnað Lokið 17 

 
 
6.1.3 Brunarit spretts (e. sprint burndown) 
 
Hér má sjá brunarit sprettsins en dálkarnir segja til um unnar klukkustundir fyrir hvern dag. 

Rauða línan sýnir þann tíma sem hópurinn áætlaði í vinnu á verkþáttum sprettsins. Til 

viðmiðunar má síðan sjá bláu línuna sem sýnir rauntíma á vinnu á verkþáttunum. Eins og sjá 

má þá var áætlun sprettsins fylgt eftir og lokið var við sögupunkta sprettsins.  

 

 
Figure 1: Brunarit núllta spretts 
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6.1.4 Endurskoðun spretts (e. sprint retrospective) 
 
Hvað fór vel? 

• Öll samskipti milli verkefniseiganda og teymis gekk vel, einnig milli teymis og 

leiðbeinanda - auðvelt að hafa samband við þau utan funda 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Teymið hefði mátt vera búið að skipuleggja ákveðna daga þar sem unnið var að 

verkefninu 

• Skipta verkefnum betur milli hópmeðlima 

• Sprettur byrjaði ekki á afmörkuðum sprint planning fundi 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Nýta okkur aðferðir Scrum betur og vera duglegri við skráningu 
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6.2 Fyrsti sprettur 
 
Fyrsti sprettur hófst 8. september og lauk 20. september. Hér að neðan má sjá tímann sem 

teymið nýtti í verkefnavinnu ásamt því hvernig tíminn skiptist gróflega niður: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2.1 Undirbúningur spretts  
 
Markmið fyrsta spretts er að undirbúa fyrsta stöðufund, gera hönnunarskýrslu, setja upp 

gagnagrunn og ná fram grunnvirkni. 

 
 
6.2.2 Verkefnalisti spretts  
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

 
3 Undirbúa 1. stöðufund 

4 Gerð skjámynda 

5 Uppsetning á gagnagrunni 

6 Töfluskema 

7 Tengjast gagnagrunni 

8 Kerfið á að sækja fréttir um fyrirtæki á Twitter í gegnum Twitter API 

9 Óvæntur sögupunktur: Bæta skýrslu og forgangsraðaða verkefnalistann  

 

Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu: 

  

Anna 29 klst 

Einar 33 klst. 

Fjóla 32 klst. 

Marín 27 klst. 

Samtals 121 klst. 
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Table 5: Verkefnalisti fyrsta spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

3 Gera áhættugreiningu Lokið 5 

3 Gera glærusýningu Lokið 3 

3 Framvinduskýrsla Lokið 10 

3 Forritunarreglur Lokið 3 

4 Töfluskema Lokið 5 

5 Gera könnun á því hvernig vefurinn skal líta út, skoða aðra 

vefi osfrv. Í vinnslu 8 

5 Teikna upp skjámyndir Í vinnslu 17 

6 Velja gagnagrunn og fá product owner til að setja upp  Lokið 10 

7 Tengja gagnagrunn við visual studio Í vinnslu 35 

7 Búa til til gagnagrunns tölfur Í vinnslu 5 

8 Kynna sér twitter API vel Lokið 20 

8 Tengja twitter API við visual studio Í vinnslu 20 

8 Fá aðgang að twitter API Lokið 5 

9 Laga product backlok og skýrslu eftir 1. stöðufund Lokið 0 

 
Eins og sjá má á ofangreindri töflu þá náðist ekki að ljúka við alla verkþætti sprettsins enda 

voru of margir sögupunktar teknir inn í sprettinn. Farið verður nánar út í árekstra sprettsins í 

endurkskoðun sprettsins, kafla 5.2.4.  
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6.2.3 Brunarit spretts 
 
Eins og sjá má á neðangreindri mynd náðist ekki að klára alla verkþætti sprettsins. Ástæðan 

fyrir því er álag í öðrum áföngum ásamt því að þurfa að endurskoða ýmsa hluti eftir fyrsta 

stöðufund. 

 
Figure 2: Brunarit fyrsta spretts 

 
6.2.4 Endurskoðun spretts 
 

Hvað fór vel? 

• Við nýttum okkur aðferðir Scrum betur og vorum duglegri að skrá jafn óðum 

• Samskipti við verkefniseiganda og leiðbeinanda voru mun betri 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Teymið hefði mátt eyða meiri tíma í verkefnið 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Eyða meiri tíma í verkefnið og beita agaðri vinnubrögðum 

• Halda daglega fundi án undantekninga 

 

Mikill tími fór í að kynna sér SQL gagnagrunn, fá aðgang að slíkum gagnagrunni ásamt því að 

ná tengingu við hann. Í ljós kom að MongoDB gagnagrunnur hentaði verkefninu betur þar sem 

gögnin sem við erum að vinna með eru langir JSON strengir sem auðvelt er að geyma í 

MongoDB gagnagrunni. Það varð til þess að sögu var bætt við forgangsraðaða verkefnalistann. 

Of margir sögupunktar voru teknir inn í þennan sprett og verður því þróunarhraði 

endurreiknaður fyrir næsta sprett. 
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6.3 Annar sprettur 
 
Sprettur 2 hófst 21. september og lauk 4. október. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda 

sem hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund. Marín er með mun færri tíma í þessum spretti en aðrir 

hópmeðlimir vegna álags í vinnu. Þessu var gert ráð fyrir í upphafi spretts.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.3.1 Undirbúningur spretts  
 
Markmið annars spretts er að setja upp gagnagrunn, setja upp viðeigandi authentication, sækja 

tíst og vista þau í gagnagrunni ásamt því að láta kerfið nálgast tíst úr gagnagrunni með 

leitarorði. 

 
6.3.2 Verkefnalisti spretts  
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

4 Gerð skjámynda, 5 sögupunktar, 4 klst kláraðar í 1. sprett 
10 Setja upp nýjan gagnagrunn, MongoDB: senda mail 
11 Setja upp viðeigandi authentication til þess að nýta API í python 
12 Kerfið á að nota API til að sækja tweet, skrifað í python  
13 Vista tweet í mongo DB, skrifað í python 
17 Kerfið á að nálgast Twitter fréttir úr gagnagrunni, með leitarorðinu 

"Arion" 
 

  

Anna 27,5 klst 

Einar 31 klst. 

Fjóla 28,5 klst. 

Marín 18 klst. 

Samtals 105 klst. 
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Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu: 

Table 6: Verkefnalisti annars spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

4 Skoða og kanna hvernig útlit hentar fyrir vaktina Lokið 4 

4 Hanna og teikna skjámynd fyrir heildar útlit Lokið 6 

4 Hanna og teikna skjámynd fyrir Twitter box Lokið 6 

4 Hanna og teikna skjámynd fyrir Facebook Lokið 6 

4 Hanna og teikna sjámynd fyrir Instagram box Lokið 6 

10 Senda tölvupóst um að fá aðgang að Mongo + virkja aðgang Lokið 10 

11 Authenticate-a twitter í python Lokið 10 

12 Finna út bestu aðferðina til þess að sækja viðeigandi tíst Lokið 20 

12 Skrifa API skipanir til þess að sækja tíst Lokið 20 

13 Lesa um Mongo, þ.e. hvernig á að skrifa kóða til að vista í 

DB Lokið 7 

13 Skrifa kóða til þess að vista sótt tíst í gagnagrunni Lokið 18 

17 Tengjast MongoDb í gegnum visual studio Lokið 30 

 
 
Eins og sjá má tókst að ljúka við alla verkþætti sprettsins, en teymið lærði að endurreikna 

þróunarhraða og taka inn hæfilegt magn af sögupunktum inn í sprettina.   



Samfélagsmiðlavaktin   6.3 Annar sprettur 

	 32 

6.3.3 Brunarit spretts 
 
Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. Eins og sjá má var verkþáttum sprettsins lokið 

tiltölulega snemma en við skipulögðum vinnudagana þannig vegna anna í öðrum áföngum í 

lok spretts. Unnir klukkutímar voru ekki eins margir og áætlað var í byrjun spretts en sumir 

verkþættir einfölduðust með því að nota Python til að nálgast fréttir úr Twitter API frekar en 

C# eins og reiknað var með í byrjun. Einnig var ákveðið að tölvugera ekki skjámyndirnar þar 

sem handgerðar skjámyndir voru nógu skýrar. 

 

 
Figure 3: Brunarit annars spretts 

 
6.3.4 Endurskoðun spretts 
 

Hvað fór vel? 

• Teymi tókst að ljúka verkþáttum sprettsins, búið var að athuga hvernig sambærilegur 

kóði var í forritunarmálinu C# en svo var “library” í python sem auðveldaði vinnuna 

mikið.  

• Héldum daglega fundi og fylgdum verkferlum Scrum 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Það hefði verið betra að sjá stöðu spretts í myndrænu formi, hvaða verkþætti væri verið 

að vinna í, hverjir væru að vinna í þeim ásamt því hvaða verkþáttum væri lokið 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Hengja upp Scrum board í vinnurými hópsins í Creditinfo til að fylgjast betur með 

framvindu sprettsins 
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6.4 Þriðji sprettur 
 
Sprettur 3 hófst 5. október og lauk 19. október. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda sem 

hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.4.1 Undirbúningur spretts 
 
Markmið þriðja sprettsins er að sækja og birta Twitter færslur úr gagnagrunni ásamt því að 

notandi geti séð lista yfir nýjustu Twitter ummælin um sig. Hópurinn mun einnig kynna sér 

Facebook API. Hluti af sprettnum mun síðan fara í undirbúning fyrir annan stöðufund 

lokaverkefnisins.  

 
6.4.2 Verkefnalisti spretts 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

4 Kerfið á að nálgast Twitter fréttir úr gagnagrunni, með leitarorðinu “Arion” 

5 Kerfið á að birta Twitter færslur sem sóttar hafa verið úr gagnagrunni 

6 Undirbúa 2. stöðufund 

7 Rannsókn á hverju Facebook API skilar og ná tengingu 

8 Kerfið á að sækja færslur frá ákveðnum Facebook “like” síðum í gegnum Facebook 

API á rauntíma 

9 Kerfið á að vista færslur, comment, like og veggjakrot frá ákveðnum Facebook “like” 

síðum í gagnagrunni 

 

  

Anna 33,5 klst 

Einar 33 klst. 

Fjóla 38,5 klst. 

Marín 37,5 klst. 

Samtals 142,5 klst. 
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Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu: 
 
Table 7: Verkefnalisti þriðja spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

17 Gera við kóðann sem tengist gagnagrunni, hafa stillingar í 

web config Lokið 10 

17 Skrifa kóða sem veiðir aðeins ákveðnar upplýsingar úr 

hverju tísti (skoða skjámynd) Lokið 15 

17 Skrifa kóða sem sækir öll tíst fyrir Arion  Lokið 10 

18 Birta öll tíst sem hafa verið sótt út á vafrann (fara í gegnum 

öll þrjú lögin og birta hrátt) Lokið 25 

22 Vinna í þeim gögnum sem á að skila 2 sólahr fyrir 

stöðufund, skv verkáætlum Lokið 12 

22 Búa til power point Lokið 3 

22 Hafa keyranlegan kóða daginn fyrir kynningu / skipta 

verkum / skipuleggja kynnigu Lokið 10 

32 Skoða Facebook API, hverju það skilar og hvað er hægt að 

fá? Lokið 13 

32 Fá OAuth já Facebook og tengja í scriptu Lokið 10 

33 Sækja ID á Facebook færslum úr ákveðnum like hópum Lokið 8 

33 Nota ID á Facebook færslum til að nálgast allar upplýsingar 

um færslu Lokið 7 

33 Nálgast athugasemdir og "like" við viðeigandi færslu  Í vinnslu 10 

34 Vista færslur í gagnagrunn Lokið 3 

34 Vista athugasemdir og "like" í gagnagrunn Í vinnslu 8 
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6.4.3 Brunarit spretts 
 
Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. Eins og sjá má náðist ekki að klára sprettinn, en upp 

komu áhættuþættir sem höfðu áhrif á þróunarhraða, sjá betur kafla 2.5. Tvær sögur verða teknar 

áfram inn í fjórða sprett og áætlaður þróunarhraði verður áfram sá sami. 

 

 
Figure 4: Brunarit þriðja spretts 

 
6.4.4 Endurskoðun spretts 
 
Hvað fór vel? 

• Kerfið hefur tekið á sig mun skýrari mynd og forritun komin vel af stað. 

• Gerðar voru teikningar fyrir gagnagrunn, kerfið í heild og útlit sem skapaði umræður 

og leiddi ýmsa hluti í ljós 

• Einnig má nefna að vel gengur að sækja og birta færslur frá Twitter 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Það sem hefði mátt fara betur er að nýta sér innanhús aðstoð ef forritun gengur illa og 

bæta aðferðir tengdar Git 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Í komandi spretti munum við því byrja að nýta okkur aðstoð sem býðst innan fyrirtækis 

og búa til greinar fyrir hvern og einn á Git 
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6.5 Fjórði sprettur 
 
Sprettur 4 hófst 20. október og lauk 1. nóvember. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda 

sem hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund.  
 

 

 

 

 
 
6.5.1 Undirbúningur spretts 
 
Markmið fjórða sprettsins er að sækja færslur frá “like” síðum á Facebook, vista þær ásamt 

athugasemdum,  fjölda “like”, deilinga og veggjakroti í gagnagrunn. Markmiðið er einnig að 

sækja Facebook færslur úr gagnagrunni, blanda þeim saman við Twitter færslur og birta. 

Byrjað verður að útlitsmóta Twitter boxið. 

 

6.5.2 Verkefnalisti spretts 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 
 

33 Kerfið á að sækja færslur frá ákveðnum Facebook "like" síðum í gegnum 

Facebook API á raun tíma  

34 Kerfið á að vista færslur, comment, like og veggjakrot frá ákveðnum 

Facebook "like" síðum í gagnagrunn 

19 Sem notandi get ég séð lista yfir nýjustu Twitter ummæli tengd notanda 

(CSS hlutinn) 

40 Rannsókn á kostum og göllum þess að skipta yfir í Angular 

41 Rannsókn á því hverju Instagram API skilar. 

23 Kerfið á að nálgast viðeigandi Facebook fréttir úr gagnagrunni. 

Anna 33,5 klst 

Einar 31 klst. 

Fjóla 47 klst. 

Marín 31,5 klst. 

Samtals 143 klst. 
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46 Kerfið á að blanda saman Twitter og Facebook færslum og raða færlsunum 

í tímaröð, nýjasta færsla efst 

 

Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu: 
 

Table 8: Verkefnalisti fjórða  spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

33 Sækja komment og like tengd færslum Lokið 10 

34 Vista komment og like tengd færslum í gagnagrunn Lokið 10 

19 Skrifa kóða sem birtir 3-4 tíst í hverri röð, bootstrap Lokið 8 

46 Skrifa kóða sem lista upp Facebook og Twitter færslur í 

tímaröð Lokið 10 

19 Búa til Twitter box með öllum upplýsingum  Lokið 15 

19 Útlitsmóta twitter box Í vinnslu 15 

19 Ná í video, myndir og annað úr twitter document Í vinnslu 15 

40 Ræða við reynslumikið fólk  Lokið 3 

40 Kynna sér almennt angular og visual saman.  Lokið 10 

41 Skoða Instagram API, hverju skilar það? Ræða við PO.  Lokið 8 

41 Fá aðgang að Instagram api og tengja við scriptu Lokið 8 

23 Skrifa kóða sem veiðir aðeins ákveðnar upplýsingar úr 

hverri Facebook færslu (skoða skjámynd) Lokið 13 

23 Skrifa kóða sem sækir allar Facebook færlsur fyrir 

Arion úr gagnagrunni Lokið 2 

46 Skrifa kóða sem blandar saman tístum og Facebook 

færslum til þess að birta allt saman Lokið 15 
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6.5.3 Brunarit spretts 
 
Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. Ekki náðist að klára útlitsmótun á Twitter boxi og að 

birta video úr Twitter gögnum og verða þeir verkþættir teknir áfram inn í næsta sprett. 

 

 
Figure 5: Brunarit fjórða spretts 

 
6.5.4 Endurskoðun spretts 
 

Hvað fór vel? 
• Það gekk vel að sækja færslur frá Facebook API og vista í gagnagrunni 

• Einnig gekk vel að sía út þau gögn sem við höfum áhuga á úr hverri færslu og birta þau 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Þessi sprettur gekk vel  

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Halda áfram að gera góða hluti, en passa að gleyma ekki daily fundum í byrjun hvers 

dags 
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6.6 Fimmti sprettur  
 
Sprettur 5 hófst 2. nóvember og lauk 15. nóvember. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda 

sem hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund. Hér eyddu teymismeðlimir mismiklum tíma í 

lokaverkefnið sökum veikinda og lokaprófa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.6.1 Undirbúningur spretts 
 
Markmið fimmta sprettsins er að notandi geti séð lista yfir nýjustu ummæli um sig á Twitter 

og Facebook og að notandi geti smellt á þau ummæli á heimasíðunni og stækkað þau. Notandi 

mun einnig geta nálgast athugasemdir við hverja færslu ásamt því að geta síað út ákveðinn 

samfélagsmiðil, ef hann hefur t.d. bara áhuga á að skoða Twitter færslur. 
 

6.6.2 Verkefnalisti spretts 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

19 Sem notandi get ég séð lista yfir nýjustu Twitter ummæli tengd notanda.  

29 Sem notandi get ég séð lista yfir nýjustu ummæli um mig á Facebook 

21 Sem notandi get ég klikkað á ummæli sem stækkar viðkomandi ummæli. 

41 Sem notandi get ég séð athugasemdir (comment) við viðkomandi 
Facebook færslu 

42 Sem notandi get ég sigtað út þann samfélagmiðil sem ég vil fylgjast með 

43 Kerfið á að nálgast athugasemdir (comment) við viðkomandi Facebook 
færslu 

44 Kerfið á að nálgast athugasemdir (reply) við viðkomandi Twitter færslu 
 

  

Anna 7 klst 

Einar 17,5 klst. 

Fjóla 37 klst. 

Marín 7 klst. 

Samtals 68,5 klst. 
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Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu:  
 
Table 9: Verkefnalisti fimmta  spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

19/29 Færa öll logo í rót verkefnis og laga Lokið 1 

21 Sækja og install-a fancybox library Lokið 8 

21 Skrifa kóða sem virkar með fancybox (dummy) Lokið 8 

54 Birta komment fréttir (Facebook) Lokið 15 

54 Útbúa view fyrir Facebook komment Lokið 15 

54 Skrifa kóða sem býr til lista af kommentum við 

hverja frétt á facebook Lokið 15 

49 Kynna sér hvernig maður sækir athugasemdir við 

athugasemdum á facebook Lokið 1 

49 Skrifa kóða sem sækir athugasemdir við 

athugasemdir á facebook í vinnslu 8 

45 Skrifa kóða sem sækir parent tweet Lokið 10 

45 Skrifa kóða sem sækir child tweet Lokið 15 

42 Skrifa kóða sem filterar út facebook og twitter Lokið 10 
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6.6.3 Brunarit spretts 
 

Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. 
 

 
Figure 6: Brunarit fimmta spetts 

Þrátt fyrir mismikla þátttöku teymismeðlima þá náðist að klára flest verkþættir sprettsins. Tveir 

áhættuþættir komu upp en það voru veikindi teymismeðlima ásamt álag í öðrum áföngum 

(lokapróf) og það kom í ljós að Instagram vefþjónustan (e. API) hefur verið takmörkuð að 

mestu leyti (sjá kafla 4.6.5). Saga nr. 21, að notandi geti klikkað á ummæli sem stækkar 

viðkomandi ummæli, fer áfram í næsta sprett. 

 

6.6.4 Endurskoðun spretts 
 

Hvað fór vel? 

• Það tókst að ljúka við flesta verkþætti sprettsins þrátt fyrir áhættuþætti sem komu upp 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Áhættuþættirnir sem komu upp voru óútreiknanlegir og þeim var ekki hægt að stjórna. 

Það má samt alltaf gera betur. 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Eyða fleiri klukkustundum í hvern sprett. 
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6.6.5 Opinber vefþjónusta (e. public API) Instagram takmörkuð 
 

Instagram 
 
Því miður verða ekki birt gögn frá Instagram. Þann 1. júní 2016 lokaði Instagram á flest af því 

sem public API-inn bauð upp á og síðan þá hefur fólk þurft að sækja um hjá Instagram til að 

fá aðgang að API-inum. Þeir styðja þrjú notkunartilvik (e. use case) og þarf forritið að vera 

fullklárað til að það komi til greina að það verði samþykkt af Instagram. Þess vegna er það ekki 

í boði fyrir okkur að birta gögn frá Instagram og þyrfti það að bíða allavega þangað til við 

höfum lokið við síðuna. Þeir bjóða samt upp á svokallaðan sandkassa ham  (e. sandbox mode) 

fyrir þau forrit sem hafa ekki verið samþykkt en þau gögn sem hægt er að nálgast í sandkassa 

ham eru einungis fáein gögn sem tengjast þróunaraðilanum sjálfum. 

 

Facebook 
 
Facebook API-inn er töluvert takmarkaðari heldur en Twitter API-inn. Stikkorðaleit líkt og 

notast er við til að sækja gögn í Twitter API er ekki beinlínis stutt af Facebook og þess vegna 

var tekin ákvörðun í samráði við verkefniseiganda að vakta ákveðnar fyrirtækjasíður (“like” 

síður) á Facebook í staðinn. Viðskiptavinurinn myndi þá velja hvaða fyrirtækjasíður hann vildi 

fylgjast með og færslur, athugasemdir við færslu og athugasemdir frá gestum frá þeirri 

fyrirtækjasíðu myndu birtast viðskiptavininum þar sem minnst er á Arion banka.  
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6.7 Sjötti sprettur 
 

Sprettur 6 hófst 24. nóvember og lauk 30. nóvember, en héðan í frá verða sprettir verkefnisins 

aðeins viku langir, í stað tveggja vikna. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda sem 

hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
6.7.1 Undirbúningur spretts 
 
Í þessum spretti verður haldið áfram að vinna í stækkanlegum gluggum. Ásamt því verður 

unnið að því að láta kerfið nálgast athugasemdir við Twitter færslu og geyma í gagnagrunni, 

nálgast athugasemdina úr gagnagrunninum og birta hana. Kerfið á einnig að nálgast 

athugasemdir við athugasemd á viðeigandi Facebook færslu og vista í gagnagrunn. Síðan 

verður unnið að því að útlitsmóta síðuna betur, meðal annars með því að raða fréttum upp að 

hvorri annarri.  

 

6.7.2 Verkefnalisti spretts 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 
 

50 Sem notandi get ég klikkað á ummæli sem stækkar viðkomandi 
ummæli.  

45 Kerfið á að nálgast athugasemdir (reply) við viðkomandi Twitter færslu 
og geyma í DB 

48 Kerfið á að nálgast Twitter reply úr DB og láta það birtast með 
viðeigandi færslu 

49 Kerfið á að nálgast athugasemdir við athugasemdum við viðkomandi 
Facebook færslu og geyma í DB 

51 Python kóðinn skal vera einingaprófaður 
52 Kerfið á að raða fréttum þétt að hvor annari, óháð stærðum rammanna 

Anna 35 klst 

Einar 30 klst. 

Fjóla 32,5 klst. 

Marín 32 klst. 

Samtals 129,5 klst. 
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53 Kerfið á að nota partial view þar sem við á 
 

Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu:  

 
Table 10: Verkefnalisti sjötta  spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

50 Rannsókn á því hvernig hægt er að opna sömu frétt í öðru 

HTML skjali Lokið 12 

50 Rannsókn á því hvernig hægt er að gera stækkaðan glugga 

að link á síðu Lokið 8 

49 Skrifa kóða sem sækir athugasemdir við athugasemdir á 

Facebook Lokið 7 

48 Búa til model fyrir child tweet og parent tweet og fylla þær 

upplýsingar inn í twitterItem Lokið 6 

48 Búa til partial view fyrir child tweet og parent tweet og 

birta þau með viðeigandi færslu Lokið 9 

51 Refactora og einingaprófa kóða tengdan twitter Lokið 12 

51 Kynna sér einingaprófanir í python Lokið 6 

52 Sækja Packery og setja upp Lokið 5 

52 Skrifa kóða til að virkja Packery Lokið 10 

53 Skrifa partial view kóða fyrir fb comment Lokið 5 
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6.7.3 Brunarit spretts 
 
Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. 

 
Figure 7: Brunarit sjötta spretts 

Eins og sjá má fór spretturinn hægt af stað en það kom upp áhættuþáttur þar sem sýndarvél 

teymismeðlims hrundi. Tveir dagar fóru í að ná í aðra sýndarvél og setja upp stýrikerfið ásamt 

viðeigandi forritum.  Ásamt því fór mikill tími í að finna villur í kóða og laga þær. Þrátt fyrir 

ofangreindar hindranir tókst að ljúka við alla verkþætti sprettsins.  

 

6.7.4 Endurskoðun spretts 
 
Hvað fór vel? 

• Náðum að klára verkþætti sprettsins að lokum þrátt fyrir erfiðleika 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Óskipulagður sprettur og það komu upp mikið af óútreiknanlegum hlutum 

• Tók tíma að koma sér af stað aftur eftir prófalestur 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Skipuleggja okkur betur og eyða fleiri klukkustundum í hvern sprett 
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6.8 Sjöundi sprettur 
 
Sprettur 7 hófst 1. desember og lauk 8. desember. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda 

sem hópmeðlimirnir hafa nýtt í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.8.1 Undirbúningur spretts 
 
Í þessum spretti verður síðasti stöðufundurinn undirbúinn. Ásamt því verða athugasemdir við 

Twitter færslu útlitsmótaðar, heildarútlit síðunnar verður bætt og haldið verður áfram með 

stækkanlega glugga. Í þessum spretti verður Python kóðinn einnig einingaprófaður. 

 
6.8.2 Verkefnalisti spretts 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

24 Undirbúningur fyrir loka stöðufund 
26 Setja saman og fínpússa lokaskýrslu 
28 Skrifa rekstarhandbók og notendahandbók 
43 Sem notandi vil ég geta séð athugasemdir (reply) við viðkomandi Twitter 

færslu 
51 Python kóðinn skal vera einingaprófaður 
55 Kerfið á að nálgast athugasemdir við athugasemdum við viðkomandi 

Facebook færslu 
21 Kerfið á að birta popup glugga með viðeigandi frétt sé ýtt á hana 
50 Sem notandi get ég ýtt á frétt sem opnast í stærri glugga og sýnir einnig 

allar athugasemdir  
55 Ýmsar breytingar og lagfæringar varðandi birtingar á gögnum og heildar 

útlitsmótun 
 

Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu:  

 

Anna  58,5 klst. 

Einar 76 klst. 

Fjóla 52,5 klst. 

Marín 66 klst. 

Samtals 253 klst. 
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Table 11: Verkefnalisti sjöunda  spretts 

ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

24 Uppfæra glærusýningu Lokið 4 

24 Skipta verkum og æfa lauslega Lokið 4 

26 Klára öll rit og töflur og setja inn í skýrslu Lokið 3 

26 Skrifa um spretti og laga skýrsluna í heild sinni Lokið 12 

28 Rannsókn á því hvað slíkar bækur innihalda Lokið 2 

28 Skrifa notendahandbók Lokið 5 

28 Skrifa rekstrarhandbók Lokið 8 

43 Skrifa kóða fyrir birtingu á parentTweet og childTweet 

við hverja Twitter færslu Lokið 10 

51 Refactora og einingaprófa almennan kóða (general code) Lokið 10 

51 Refactora og einingaprófa kóða tengdan facebook Lokið 10 

55 Bæta við subComment model og fylla inní það Lokið 3 

55 Birta subCommentin með athugasemdunum Lokið 7 

21 Búa til popup-window view og skrifa kóða í controller  Lokið 8 

21 Velja bestu fancybox stillingarnar Lokið 4 

21 Tengja komment við twitter-og facebookWindow Lokið 4 

50 Gera útlit sem passar í popup glugga Lokið 15 

55 Gera ramma og útlitsmóta "event" og "link" færslur 

(Facebook) Lokið 5 

55 Sipta út filter kóðanum fyrir isotope filter kóða Lokið 7 

55 Fá aðgang að Creditinfo logo og útbúa flottann banner Lokið 8 

55 Lagfæring/útlitsmótun á almennu útliti og boxum Lokið 5 
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6.8.3 Brunarit spretts 
 
Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. 
 

 
Figure 8: Brunarit sjöunda spretts 

Eins og sjá má var unnið jafnt og þétt alla vikuna og það náðist að klára alla verkþætti sprettsins.  

 

6.8.4 Endurskoðun spretts 
 
Hvað fór vel? 

• Náðum að klára langan lista af verkþáttum og allt klárað samkvæmt tímaáætlun 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Allt gekk vel og þetta var fyrirmyndarsprettur 

Hvað ætlum við að byrja að gera? 

• Veita síðasta spretti verkefnisins alla okkar athygli, tíma og orku! 
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6.9 Áttundi sprettur 
 
Sprettur 8 hófst 9. desember og lauk 14. desember. Hér að neðan má sjá fjölda klukkustunda 

sem hópmeðlimirnir hafa nýtt í verkefnavinnu en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá 

sundurgreiningu tíma eftir verktegund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.9.1 Undirbúningur spretts 
 
Í þessum spretti verða endanlegu skilin á verkefninu undirbúin. Punktar sem komu fram á 

síðasta stöðufundi verða lagaðir. Ásamt því verður tölfræði gagna bætt við og notendaprófanir 

framkvæmdar.  

 
6.9.2 Verkefnalisti spretts 
 
Sögurnar sem voru teknar inn í sprettinn voru eftirfarandi: 

14 Kerfið á að sækja gögn á rauntíma 
27 Yfirfara kóða og gögn, gera allt tilbúið fyrir skil 

47 
Sem notandi vil ég geta ýtt á færslu og það leiðir mig inn á færsluna 
á viðkomandi samfélagsmiðli 

58 Laga skýrslu fyrir lokaskil 

57 
Kerfið skal sýna graf um hvenær mest umfjöllun á sér stað um 
notandann 

59 
Einingaprófanir skulu keyrast í hvert skipti sem kóða er pushað á 
github 

60 Notendaprófanir 
 
Þeim var skipt niður í verkþætti en þá má sjá í neðangreindri töflu:  

  

Anna  45 klst. 

Einar 65,5 klst. 

Fjóla 42 klst. 

Marín 46 klst. 

Samtals 198,5 klst. 



Samfélagsmiðlavaktin   6.9 Áttundi sprettur 

	 50 

Table 12: Verkefnalisti áttunda spretts 

Sögu ID Verkþættir Staða Áætlaður tími 

14 Setja upp sýndarvél Lokið 2 

14 Setja upp virtualenv Lokið 2 

14 Setja upp cron time based scheduler á sýndarvélinni Lokið 2 

14 Fá blessuðu skriptuna til að keyra reglulega án vandræða Lokið 4 

27 Yfirfara komment, hafa allann kóða eins inndregin og 

hafa samræmi í main.css Lokið 6 

27 Láta Python kóða passa við nýja DB hönnun og uppfæra 

einingaprófanir Lokið 6 

27 Breyta hostname í "samfelagsmidlavaktin" Lokið 2 

27 Bæta heildarútlit síðunnar Lokið 10 

47 Bæta við takka sem leiðir notanda yfir á fréttina á 

viðeigandi samélagsmiðli Lokið 5 

57 Skrifa kóða fyrir x-ás og y-ás á grafi Lokið 8 

57 Setja upp nuget pakka fyrir graf og útlitsmótun  Lokið 8 

58 Færa skýrslu yfir í nútíð, umorða og skrifa lokaorð Lokið 8 

58 Bæta framenda hluta rekstarhandbókar Lokið 2 

58 Bæta bakenda hluta rekstrarhandbókar Lokið 5 

58 Bæta inn lokaorði og fara vel yfir stafsetningu og orðaval Lokið 4 

59 Kynna sér Travis Lokið 2 

59 Láta Travis keyra einingaprófanir þegar kóða er pushað á 

github Lokið 7 

60 Búa til notendaprófanir Lokið 2 

60 Framkvæma notendaprófanir og vinna úr gögnum Lokið 5 

60 Skrifa um notendaprófanir í skýrslu Lokið 4 

 

Eins og sjá má á ofangreindri töflu tókst að ljúka við alla verkþætti sprettsins.  
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6.9.3 Brunarit spretts 
 
Hér að neðan má sjá brunarit sprettsins. 

 
Figure 9: Brunarit áttunda spretts 

Eins og sjá má á brunaritinu þá var unnið jafnt og þétt yfir tímabil sprettsins og það náðist að 

klára vekþætti sprettsins tímanlega.  

 
6.9.4 Endurskoðun spretts 
 
Hvað fór vel? 

• Það náðist að loka mörgum opnum endum 

• Náðum að klára allar A kröfur í product backlog 

• Vorum á góðum tíma 

Hvað hefði mátt fara betur? 

• Allt gekk vel  
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6.10 Heildaryfirlit 
 

 

Hér að ofan má sjá fjölda klukkustunda sem hópmeðlimirnir nýttu í verkefnavinnu í heild sinni 

en ásamt fjölda klukkustunda má einnig sjá sundurgreiningu tíma eftir verktegund, gegnum allt 

ferlið.  

 
Figure 10: Heildarbrunarit yfir spretti verkefnisins 

 

Á grafinu hér að ofan má sjá að álag teymis dreifðist jafnt og þétt yfir önnina og rauntímar voru 

næstum þeir sömu og áætlaðir tímar. Þeir 1200 tímar sem áætlaðir voru koma hins vegar ekki 

allir fram á línuritinu, það er góð skýring á því. Ef lagðar eru saman þær klukkustundir sem 

teymið vann í heild fást 1212 klukkustundir en aðeins 1066 klukkustundir eru skráðar í 

verkþætti. Þær klukkustundir sem ekki voru skráðar í verkþætti voru fundir, kynningar, 

skipulagning, villuskoðanir og ýmsir aðrir óútreiknanlegir hlutir. Það eru verkefni sem ekki 

koma fram á línuritinu og skekkja því rauntíma. Hópurinn skilaði samt sem áður áætluðum 

klukkustundum. 

 

Anna 283 
Einar 318 
Fjóla 331 
Marín 280 

Alls 1212 
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7 Lokaorð 
 
Það er áhugavert að horfa til baka og skoða þau markmið og þær væntingar sem gerðar voru í 

byrjun verkefnis. Segja má að afurðin hafi farið fram úr væntingum og teymismeðlimir hafa 

skilað sínu. Ástæðan fyrir velgengni teymis er sú að unnið var jafnt og þétt yfir önnina og hver 

sprettur skipulagður vel. Einnig var samvinnan góð og teymismeðlimir duglegir að ræða öll 

vafaatriði. Í upphafi fór mikill tími í að velja þann gagnagrunn sem hentaði best fyrir verkefnið 

þar sem reynslan innan hópsins var ekki mikil. Eftir mikla rannsókn var tekin sú ákvörðun að 

nota MongoDB gagnagrunn sem reyndist svo góð ákvörðun og átti eftir að spara tíma og vinnu 

í framhaldinu. Þetta atvik er dæmi um það hversu gott er að skipuleggja hlutina vel og vaða 

ekki af stað óundirbúinn. Hægt væri að taka fleiri slík dæmi úr verkefninu.  

 Það var mikil óvissa í upphafi hvaða gögn væri hægt að nálgast á samfélagsmiðlum en 

eftir að hafa rannsakað það efni kom í ljós að auðveldast var að vinna með Twitter og hentar 

sá samfélagsmiðill vel fyrir verkefni af þessari gerð. Gögnin sem koma frá Twitter eru gagnleg 

fyrir notandann og gerir samfélagsmiðlavaktina að þeirri síðu sem hún er í dag. Á Twitter er 

hægt að nálgast fréttir úr öllum áttum, engar síður eru læstar og þar tjáir fólk skoðanir sínar. 

Einnig skilar Facebook gögnum sem nýtast vel en þar er erfiðara að nálgast efni þar sem síður 

notenda eru læstar og aðeins hægt að fylgjast með fyrirtækjasíðum. Ein og ein gagnleg færsla 

getur þó komið inn frá Facebook þrátt fyrir takmarkað aðgengi og eru þær færslur góð viðbót 

við Twitter færslurnar. 

 Samfélagsmiðlavaktin er nú þegar gagnleg síða fyrir notendur og margir möguleikar 

eru fyrir framtíð síðunnar, sem dæmi má nefna Instagram. Það væri möguleiki að fá aðgang að 

gögnum frá Instagram eftir að síðan er komin í loftið. Einnig er hægt að greina og rýna nánar í 

þau gögn sem komin eru nú þegar en það gætu verið gagnlegar upplýsingar fyrir viðskiptavini 

Creditinfo til að kynnast betur neytendum sínum.  
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8 Viðauki 
 
8.1 Notendaprófanir 
 
Notendapróf voru framkvæmd á fjórum tölvunarfræðinemum sem valdir voru eftir hentugleika. 

Notendaprófanir voru framkvæmdar þegar vefurinn var langt kominn svo hægt væri að prófa 

þær áherslur sem við lögðum á við hönnun vefsins. 

 

8.1.1 Þátttakendur 
 
Þátttakendur voru fjórir tölvunarfræðinemar á aldrinum 22-25 ára. Tölvukunnátta þeirra allra 

er mjög góð og hafa þeir allir mikla reynslu af Facebook en þrír af fjórum höfðu reynslu af 

Twitter. 

 
8.1.2 Undirbúningur og framkvæmd 
 
Farið var með hvern þátttakanda fyrir sig inn í herbergi þar sem ekki var hætta á truflun. Lesin 

var upp kynning á því hvað fælist í notendaprófinu og tekið var fram að hugsa ætti upphátt 

meðan verið var að leysa verkefnin og að þátttakandinn mætti hætta þátttöku hvenær sem er á 

meðan á notendaprófinu stóð. Einnig var tekið skýrt fram að verið væri að prófa vefinn en ekki 

notandann sjálfan. Eftir það var vefurinn opnaður og prófari lagði fyrsta verkefni fyrir 

þátttakanda og svo koll af kolli þar til þátttakandi hafði reynt við öll verkefnin. Þá var boðið 

þátttakanda að koma með einhverjar athugasemdir varðandi vefinn sem hann hefði tekið eftir 

meðan á prófunum stóð. Eftir það var þátttakanda þakkað fyrir þátttökuna. 

 
8.1.3 Niðurstöður 
 
Niðurstöður eru tvíþættar, í fyrsta lagi niðurstöður úr formlegu verkefnunum, þ.e. þeim 

verkefnum sem prófarar sömdu fyrir þátttakendur og í öðru lagi þær athugasemdir sem 

þátttakendur komu með eftir að formlegum verkefnum var lokið. 

 
Niðurstöður úr formlegum verkefnum 
 
Niðurstöður úr formlegum verkefnum sem sett voru fyrir þátttakendur má sjá í eftirfarandi 

töflu. 

  



Samfélagsmiðlavaktin   8.1 Notendaprófanir 

	 55 

 
 

ID Verkefni Athugasemdir Niðurstöður 
1 2 3 4 

1 Ef þú myndir bara vilja sjá tíst frá 
Twitter. Hvað myndiru ýta á? 

 ü ü ü ü 
2 Ef þú myndir bara vilja sjá posta frá 

Facebook, hvað myndiru ýta á? 
 ü ü ü ü 

3 Ef þú vilt að þetta verði eins og þetta 
var, þar sem þetta sýnir bæði 
Facebook posta og tíst frá Twitter, 
hvað myndiru ýta á? 

 ü ü ü ü 

4 Finndu tíst eftir Árna Grétar   ü ü ü ü 
5 Hvað er notandanafnið hans á 

Twitter? 
 ü ü ü ü 

6 Hvað eru margir búnir að líka við 
tístið? 

 ü ü ü ü 
7 Hvað eru margir búnir að deila 

(retweeta) tístinu? 
Þátttakendur númer 2 ruglaðist á 
deilingunum og svörum. Þekkir 
ekki merkin á Twitter 

ü û ü ü 

8 Hvað eru margir að followa Árna?  ü ü ü ü 
9 Hvað eru margir búnir að svara 

tístinu? 
Sjá athugasemdir við verkefni 7 ü û ü ü 

10 Lestu upp elsta svarið við tístinu Þátttakendur 1,3 bentu á að 
tímaröðin á svörum væri öfug.  
Þátttakandi 2 benti á að það 
vantaði Twitter logo á svörin 

ü ü ü ü 

11 Hvenær var elsta svarið við tístinu 
skrifað? 

 ü ü ü ü 
12 Finndu Facebook færslu frá Rauða 

krossinum sem birtist 24. Nóvember 
klukkan 10:00 

 ü ü ü ü 

13 Spilaðu myndbandið sem fylgir 
færslunni 

 ü ü ü ü 
14 Hvað eru margar athugasemdir við 

þessa færslu? 
 ü ü ü ü 

15 Hvað eru margir búnir að deila 
færslunni? 

 ü ü ü ü 
16 Hvernig kemur þessi færsla Arion 

banka við? 
 ü ü ü ü 

17 Farðu neðst niður á síðuna og 
skrollaðu örlítið upp. Hvað myndiru 
ýta á til að komast efst á síðuna? 

Þátttakendur 2,3,4 vildu hafa 
eitthvað neðst á síðunni sem hægt 
væri að klikka á til að komast efst 
á síðuna 

ü ü ü û 

18 Ef þú myndir vilja fræðast um 
CreditInfo eða hafa samband. Hvað 
myndiru ýta á ? 

Þátttakendur 1,2 leituðu fyrst 
neðst á síðunni ü ü ü ü 
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Eins og sést gekk þátttakendum nokkuð vel að leysa verkefnin sem sett voru fyrir þá. Aðal 

vandamálin sem þeir lentu í var þegar þátttakandi 2 ruglaðist á deildu (retweet) merkinu og 

svar (reply) merkinu og þegar þátttakandi 4 fattaði ekki að ýta á Creditinfo merkið sem birtist 

til að komast efst á síðuna. Prófurum fannst ekki mikilvægt að breyta merkjunum sem standa 

fyrir deilingar og svör á Twitter þar sem þetta eru nákvæmlega sömu merki og eru notuð á 

Twitter og er einfaldlega eitthvað sem þarf að læra ef á að nota þann samskiptamiðil. Prófarar 

ákváðu að bæta við að hægt væri að ýta á hlekk neðst á síðunni sem færir notandann efst á 

síðuna eftir að einn þátttakandinn fattaði ekki að hægt væri að komast efst með því að ýta á 

Creditinfo merkið og þrír þátttakendur tóku það fram að það væri þægilegra ef slíkur hlekkur 

væri í boði. Einnig tóku prófarar mark á athugasemdum frá þátttakendum sem bentu réttilega 

á að tímaröðin á svörum á Twitter komu í öfugri tímaröð og kom í ljós að það sama átti við um 

athugasemdir við Facebook færslur. 

 
Niðurstöður úr athugasemdum eftir formleg verkefni 
 
Helstu niðurstöður úr opnum spurningum  
 
ID Athugasemd Þátttakandi/endur 

sem nefndu þetta 
Lagað 

1 Ekki nógu augljóst hvaða tíst er aðal 
tístið og hvaða tíst eru svör við því þegar 
tíst er opnað í stórum glugga 

1,2 ü 

2 Ekki nógu augljóst hvaða notandi sé 
loggaður inn. Stendur hvergi að Arion 
banki sé loggaður inn 

2 ü 

3 Vildu hafa eitthvað neðst á síðunni til að 
klikka á til að komast efst á síðuna 

2,3,4 ü 

4 Hafa hafa samband/Um okkur neðst á 
síðunni frekar en efst 

1,2 ü 
5 Sleppa því að hafa síðufót (footer) 3 û 

 
 

Nokkrar athugasemdir bárust eftir að formlegum verkefnum lauk og voru prófarar sammála 

þátttakendum í öllum tilvikum nema einu. Ekki þótti prófurum að sleppa ætti því að vera með 

síðufót (footer) þar sem það þótti mikilvægur hluti af síðunni og einnig hafði komið fram fyrr 

í prófunum að þátttakendur leituðu að ýmsum upplýsingum neðst á síðunni (í síðufót) og var 

tekin sú ákvörðun að bæta frekar við upplýsingum í síðufót frekar en að eyða honum. 

 


