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1 Inngangur 

ValiWallet er lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík sem unnið var í samstarfi 

við Valitor. 

Markmið verkefnisins var að útfæra sönnun hugtaks (e. proof of concept) app sem stærri 

söluaðilar gætu boðið viðskiptavinum sínum að setja upp á snjallsímum/snjalltækjum sem 

styðja NFC staðalinn. Eftir að appið hefur verið sett upp nýtist það sem rafrænt veski fyrir 

notendur sem hægt er að nota sem snertilausan greiðslumiðil á sölustað. 

Lausnin er app sem er útfært fyrir Android stýrikerfið. Appið er útfært í Xamarin.Forms sem er 

fjölvangsþróunarumhverfi með möguleika á að láta appið keyra á fleiri umhverfum eins og 

Windows og iOS. 

Appið geymir upplýsingar um notendur og getur birt öll þau greiðslukort sem notandi skráir í 

appið. Kortaupplýsingar eru ekki geymdar í appinu heldur eingöngu í bakendakerfi 

lausnarinnar. Mikið er lagt upp úr öryggiskröfum í appinu og eru notendur beðnir um 

leyninúmer eða beðnir um að skanna fingrafarið sitt til þess að auðkenna sig þegar þeir opna 

appið. Til að tryggja enn fremur öryggi kortaupplýsinga þá eru þær geymdar á dulkóðaðan 

hátt og einnig eru öll greiðslusamskipti dulkóðuð. 

Appið skal vera hægt að nota í stað greiðslukorts og geta komið af stað greiðslusamskiptum 

við bæði  POS (e.Point of Sales) tæki og InstaPOS appið. 

InstaPOS appið var þróað í samvinnu við Valitor af öðrum lokaverkefnishóp haustið 2016, 

önninni á undan okkur. Það er hægt að nota sem rafrænan búðarkassa eða POS (e.Point of 

Sales) tæki. InstaPOS appið getur tekið á móti greiðslum í gegnum kort sem styðja NFC 

staðalinn.  

Valiwallet appið á geta komið af stað greiðslum til InstaPOS appsins með því að nota NFC 

staðalinn.  
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2 Verkskipulag og aðferðafræði 

Við notuðum Scrum aðferðarfræðina. Allir sprettir hófust á skipulagningu (e. sprint planning) 

og enduðu með yfirferð (e. sprint review) og endurskoðun (e. sprint retrospective). Haldnir 

voru daglegir fundir í byrjun hvers vinnudags þar sem farið var yfir verkefni dagsins. 

Við skipulagningu á sprettunum notuðum við Scrum borð sem við settum upp í aðstöðunni 

okkar hjá Valitor. Þar skrifuðum við niður hverja sögu og skiptum henni niður í minni verkefni. 

Þar gátum við auðveldlega fylgst með því hvaða verkefni hver var að vinna í og séð 

framgang sprettsins. Einnig notuðum við tól eins og Google Docs og Google Sheets til að 

skrá niður sprettina og tímaskráninguna. 

 

 

Mynd 1: Scrum borð 

 

Sprettirnir voru átta talsins og voru mislangir eftir aðstæðum hverju sinni. Sprettir 0-3 voru 

tveggja vikna langir og mættum við þrisvar sinnum í viku í Valitor að vinna í verkefninu. 

Sprettur 4 var með breyttu sniði og var þrjár vikur sökum lokaprófa og aukna verkefnaálagi í 

öðrum áföngum. Sprettir 5-7 voru allir ein vika að lengd og mættum við á hverjum virkum 

degi og í nokkur skipti um helgar. Þá vorum við búnir í lokaprófum og ekki í öðrum áföngum 

og gátum því einbeitt okkur einungis að lokaverkefninu. 
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Hlutverk 

Eigandi verkefnis Pétur Sigurðsson 

Scrum master Vilhjálmur Karl Ingþórsson 

Teymi Adam Haukur Baumruk 

Ingimar Örn Oddsson 

Lárus Konráð Jóhannsson 

Vilhjálmur Karl Ingþórsson 

 

  



 T-404-LOKA, 2017-1 9 
 

3 Hönnun og uppsetning á kerfinu 

3.1 Inngangur 

Fyrir þetta verkefni var okkur gefið ákveðið frelsi við að velja þróunarumhverfi, svo lengi sem 

það yrði fjölvangsþróunarumhverfi (e. cross-platform). Xamarin.Forms varð fyrir valinu þar 

sem tveir meðlimir teymisins höfðu áður unnið með það. 

Valitor gerði það að kröfu að nota Microsoft Azure skýþjónustuna til að hýsa vefþjónustuna. 

Ljóst var frá upphafi að þróað yrði app, gagnagrunnur, og vefþjónusta sem talar við appið og 

gagnagrunninn. Stuttu eftir upphaf verkefnisins kom í ljós að gott væri að bæta við lítilli 

vefsíðu inn í verkefnið þar sem notandi gæti eytt út skráðum kortum af aðgangi sínum. 

  

Mynd 2: Yfirlitsmynd 
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3.2 Forritunarumhverfi, tól og tæki 

 

Tæki eða tól Lýsing 

Xamarin C# umhverfi notað til að þróa snjallsímaforrit. 

Xamarin.Forms Útgáfa af Xamarin til að þróa forrit fyrir nokkrar gerðir af stýrikerfum 

(e. cross-platform) 

.NET 4.5 Umhverfið notað til þess að byggja upp appið. 

.NET core Umhverfið notað til þess að byggja upp vefþjónustu appsins. 

Azure Skýjaþjónusta frá Microsoft sem hýsir vefjþónustuna og vefsíðuna. 

MS SQL Gagnagrunnur vefþjónustunnar. 

Angular 2 Typescript umhverfi til að byggja vefsíðuna. 

Git Tól notað fyrir útgáfustýringu. 

Bitbucket Hýsir kóðann með notkun Git. 

Jenkins Sjálfvirknistjórnunarvefþjónn sem gerir okkur kleyft að nota sjálfvirka 

samþættingu (e. continuous integration). 

Visual Studio Þróunarumhverfi frá Microsoft notað fyrir vinnslu á appi og 

vefþjónustu. 

SQL Server 

Management 

Studio 

Þróunarumhverfi frá Microsoft notað fyrir vinnslu á gagngrunni. 

Google Drive Skýjaþjónusta frá Google notað fyrir vinnslu á skýrslum, 

tímaskráningu og sprettum. 

NodeJS Javascript umhverfi sem keyrir vefsíðuna. 

Balsamiq Hönnunarforrit notað til hönnunar á frumgerðum. 

Draw.io Hönnunarforrit notað til að hanna ýmis rit. 

Tafla 1: Tæki og tól 
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3.3 Forritunarreglur 

Til að auðvelda öllum innan teymisins að vinna saman settum við vinnureglur um 

framsetningu kóðans, t.d. staðsetningu slaufusviga og hvernig nefna á breytur, föll og klasa. 

Lögð er þung áhersla á að skrifa góðar útskýringar við klasa og föll nema ef fallið er mjög 

lýsandi. Við gerð þessara reglna var notast við reglur frá Google og Microsoft. 

Þar sem við munum nánast eingöngu skrifa okkar kóða í C#, bæði í Xamarin og vefþjónustur 

í ASP .Net Core þá erum við með sameiginlegar forritunarreglur fyrir allan okkar kóða.  

3.3.1 Almennt  

Kóðinn er gerður inndreginn, til að marka að línur tilheyri sama bjálka. T.d. er inndregið eftir 

að slaufusvigi opnast eftir fall- eða lykkjuskilgreiningu, og dregið aftur til baka þegar hann 

lokast. Kóðinn skal vera inndreginn með einu Tab-i, og skal það vera skilgreint sem fjögur bil 

(e. space). Til að auka læsileika skal hver lína helst ekki vera lengri en 120 stafir. Allar skrár 

eiga að byrja á kommenti með lýsingu á því hver er tilgangur skráarinnar. Klasar og föll eiga 

að hefjast á kommenti með lýsingu á virkni þeirra. Áhersla er lögð á að skýra skrár með 

lýsandi heitum. Komment skulu vera merkt með //, /// eða /* */. 

3.3.2 Breytu- og klasanöfn  

Fyrir breytunöfn (e. variables) munum við notast við camelCasing. Fyrsta orðið í nafninu 

byrjar á litlum staf, en ef fleiri en eitt orð eru í breytunafninu eru þau höfð með stórum staf. 

Dæmi: userName, cardName. En í klasa- og fallanöfnum skal notast við Pascal Casing, þar 

sem öll orð í nafninu hefjast á stórum staf, til dæmis: UserSettings, GetUserName() Það er 

ótækt að notast við ólýsandi nöfn (til dæmis eru eftirtaldar breytur eflaust aldrei æskilegar: i, 

ble, gaur, whatever). Það ætti að varast að nota óþarfar styttingar í breytunöfnum, nema ef 

þær teljast almennt þekktar og mikið notaðar í tölvuheiminum. Nöfn ættu að vera gegnsæ. 
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3.3.3 Slaufusvigar 

Slaufusvigar skulu vera í sér línum.  

if (true)  

{  

    return false;  

}  

 

Það skal alltaf notast við slaufusviga. Bannað að sleppa þeim t.d. í „if“ skilyrðum þó hægt sé 

að komast upp með það. 

3.3.4 C#  

„Using“ línur skulu vera þrískiptar, „.Net library“ fyrst, frá öðrum aðila næst og loks okkar eigin 

„library“ skulu vera í stafrófsröð. Til dæmis: 

using System; 

 

using AnotherCompany.Library; 

 

using ValiWallet.a;  

using ValiWallet.b;  

 

Sameina stutta strengi með + en lengri með „StringBuilder“ til dæmis:  

string nafn = "Steven" + " Smith";  

string texti = new StringBuilder ();  

texti .append ("In the beginning was the Word, and the Word was with God");  

texti .append (" I ’m in love with the coco ,");  

texti .append (" I got it for the low , low"); 
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3.3.5 XAML 

Nota skal „x:Name“ í stað fyri Name þar sem hægt er að nota „x:Name“ við alla hluti (e. 

elements) en „Name“. Það auðveldar fyrir þróunarteymið að hafa allt eins og ekki fá óþarfa 

villur. 

Skrifa skal hvern hlut (e. element) í sér línu og svo öll eigindi þess í næstum línum undir, 

hvert eigindi í sér línu. Til dæmis í stað að skrifa kóðann svona: 

 

<StackPanel DockPanel.Dock="Top" Orientation="Horizontal" 

            Margin="3"> 

    <Button> 

 

Skal skrifa hann svona: 

<StackPanel 

    DockPanel.Dock="Top" 

    Orientation="Horizontal" 

    Margin="3”> 
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4 Verkáætlun 

Útbúinn var kröfulisti út frá verkefnalýsingunni sem sjá má í eftirfarandi töflu. Notendasögum 

var skipt í A, B og C kröfur. Ákveðið var að A kröfur skyldu að lágmarki verða kláraðar fyrir 

úthlutunartíma verkefnisins. Notast var við áætlana-póker (e. planning poker) til þess að 

áætla erfiðleikastig hverrar sögu. 

Forgangur Sprettur Sögur  Staða Punktar 

A 0 Kröfulisti/Product backlog Klárað 
3 

A 0 Verkskipulag Klárað 
1 

A 0 Notendasögur fyrir valdar aðgerðir Klárað 
1 

A 0 Skjámyndir Klárað 
3 

A 0 Notendaprófanir Klárað 
1 

A 0 Flæðirit Klárað 
5 

A 0 Siglingarleiðarit Klárað 
1/2 

A 0 Kóðunarreglur Klárað 
1/2 

A 0 Skoða framework, testing Klárað 
1 

A 0 Kynna sér NFC Klárað 
2 

A 1 Setja upp tækniumhverfi Klárað 
8 

A 1 Sem nýr/innskráður notandi vill ég geta 
breytt um tungumál (íslenska/enska) 

Klárað 
3 

A 1 Setja upp gagnagrunn í Azure Klárað 
3 

A 2 
Sem nýr notandi vill ég geta skráð 
símanúmer,nafn, netfang, leyninúmer og 
mynd í nýskráningaferli 

Klárað 
2 

A 2 
Sem nýr notandi vill ég fá sms með kóða 
til að staðfesta auðkenni mitt í 
nýskráningu 

Klárað 
5 

A 2 Sem nýr notandi vill ég geta beðið um að 
fá SMS kóða sendan aftur í nýskráningu 

Klárað 1 

A 2 
Sem nýr/útskráður notandi vill ég ekki geta 
notað appið fyrr enn auðkenni mitt hefur 
verið staðfest með sms kóða 

Klárað 
1 
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A 2 Sem innskráður notandi vill ég geta skráð 
mig út úr appinu 

Klárað 
1 

A 2 
Sem útskráður notandi vill ég geta skráð 
mig inn 

Klárað 
2 

A 2 
Sem útskráður notandi vill ég geta fengið 
sms með kóða til að staðfesta auðkenni 
mitt í innskráningu 

Klárað 
2 

A 2 
Sem útskráður notandi vill ég geta beðið 
um að fá SMS kóða sendan aftur í 
innskráningu 

Klárað 
1 

 
A 

 
3 

Sem skráður notandi vill ég geta auðkennt 
mig með 4 stafa leyninúmeri (eða 
fingraskanna) í hvert skipti sem ég opna 
appið 

Klárað  
3 

A 3 
Sem skráður notandi vill ég fá 3 tilraunir til 
að auðkenna mig með leyninúmeri, annars 
þarf ég að bíða í x langan tíma áður en ég 
get reynt aftur að auðkenna mig 

Klárað 
2 

A 3 
Sem skráður notandi vill ég geta auðkennt 
mig með fingraskanna þegar ég opna 
appið 

Klárað 
2 

 
A 

 
3 

Sem skráður notandi vill ég fá 3 tilraunir til 
að auðkenna mig með fingraskanna, 
annars þarf ég að auðkenna mig með 
leyninúmeri 

Klárað  
1 

A 3 Sem innskráður notandi vill ég geta breytt 
um leyninúmer 

Klárað 
1 

A 3 Sem innskráður notandi vill ég geta breytt 
um netfang 

Klárað 
1 

A 3 Sem innskráður notandi vill ég geta breytt 
um mynd 

Klárað 
2 

A 3 Sem innskráður notandi vill ég geta um 
nafn 

Klárað 
1 

A 3 
Sem innskráður notandi vill ég geta valið 
um hvort ég noti fingraskanna eða ekki 

Klárað 
2 

A 4 
Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta skráð inn eins mörg greiðslukort og 
ég vill til að geyma í appinu (Handslá) 

Klárað 
3 

A 4 
Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
ekki geta bætt við greiðslukorti nema 
kreditkortaupplýsingar séu réttar 

Klárað 
1 

A 4 Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta raðað kortum eftir eigin vild 

Klárað 
2 
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A 4 Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta gefið  greiðslukorti heiti og valið lit á 
korti við skráningu korts 

Klárað 
2 

A 4 
Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta ýtt á greiðslukort og fái þá möguleika 
um að breyta eða fjarlæga kort 

Klárað 
1/2 

A 4 Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta breytt um nafn og lit á korti 

Klárað 
1/2 

A 4 
Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta fjarlægt greiðslukort sem er skráð í 
appinu 

Klárað 
2 

A 4 
Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta skoðað þau greiðslukort sem hann 
hefur skráð í appið (flett á milli þeirra) 

Klárað 
2 

A 4 Sem notandi vill ég geta valið “aðal” kort Hætt við 
2 

A 4 Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta valið kort til að borga með 

Klárað 
1 

 
A 

 
5 

Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta framkvæmt greiðslu milli síma með 
InstaPOS appi og greiðslukorts skráð í 
appið í gegnum NFC samskiptastaðalinn 

Klárað  
8 

 
A 

 
5 

Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta framkvæmt greiðslu milli posa og 
greiðslukorts skráð í appið í gegnum NFC 
samskiptastaðalinn 

Hætt við  
5 

B 5 Sem innskráður notandi vill ég geta náð í 
upplýsingar frá Facebook í 
stillingum(mynd,nafn, netfang) 

Hætt við 
3 

B 6 
Sem Innskráður notandi vill ég geta notað 
NFC til að sækja upplýsingar um kort til að 
bæta í veski 

Klárað 
5 

B 6 
Sem innskráður notandi vill ég geta notað 
myndavél til að skanna inn kortanúmer og 
gildistíma á korti til að bæta í veskið 

Klárað 
5 

B 6 
Sem Innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta séð upphæð til ráðstöfunar á 
greiðslukorti 

Klárað 
2 

B 6 
Sem Innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta skoðað síðustu færslur á hverju korti 
fyrir sig 

Klárað 
2 
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B 7 
Sem innskráður notandi vill ég geta ráðið 
hversu langur tími líður milli auðkenninga 

Klárað 
3 

B 7 Sem skráður notandi vill ég geta sent 
beiðni um að loka korti 

Hætt við 
2 

B 7 Sem skráður notandi vill ég geta eytt út 
öllum mínum kortum í appinu frá vef 

Klárað 
5 

C 7 Sem innskráður notandi vill ég geta breytt 
símanúmeri 

Óklárað 
3 

C 8 
Sem innskráður notandi og korthafi vill ég 
geta skipt greiðslu milli greiðslukorta t.d. 
1000 kr. á kreditkorti og 500 kr. á 
debetkorti 

Óklárað 
5 

C 8 
Sem nýr notandi vill ég geta auðkennt mig 
með rafrænum skilríkjum í nýskráningu 

Óklárað 
8 

C 8 
Sem skráður notandi vill ég geta auðkennt 
mig með rafrænum skilríkjum í 
innskráningu 

Óklárað 
3 

C 8 Sem skráður notandi vill ég geta verið með 
fleiri en eitt símanúmer 

Óklárað 
8 

 

Tafla 2: Kröfulisti/Notendasögur 
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4.1 Ókláraðar kröfur 

Hætt var við nokkrar kröfur sem reyndust ekki mögulegar eða áttu ekki við í lokaútgáfu 

verkefnisins. Ekki gafst tími til að klára C kröfur þar sem við ákváðum einbeita okkur að 

útfæra A og B kröfur betur. 

 

Forgangur Kröfur Skýring 

A Sem notandi vill ég geta valið 

“aðal” kort. 

Hugmyndin með þeirri kröfur var að leyfa 

notandanum að greiða með „aðal“ kortinu þegar 

síminn er læstur. Við töldum það vera 

öryggisgalla og hættum þá við þessa kröfu. 

A Sem innskráður notandi og 

korthafi vill ég geta framkvæmt 

greiðslu milli posa og 

greiðslukorts skráð í appið í 

gegnum NFC 

samskiptastaðalinn 

Við vissum frá upphafi að það væri óvíst hvort 

þessi krafa væri framkæmanleg. Eftir að hafa 

fundað með posaforriturum í Valitor komumst 

við að þeirri niðurstöðu að þessi krafa væri 

ógeranleg fyrir þetta verkefni. Fengum leyfi frá 

eiganda verkefnisins um að taka þessa kröfu út. 

B Sem innskráður notandi vill ég 

geta náð í upplýsingar frá 

Facebook í stillingum 

(mynd,nafn, netfang) 

Nýskráningarferlið breyttist frá upprunalegri 

áætlun og passaði þessi krafa ekki í lokaútgáfu 

appsins. 

B Sem skráður notandi vill ég 

geta sent beiðni um að loka 

korti 

Okkur þótti henta betur að vera með vef þar 

sem notandinn getur eytt út öllum kortum af 

aðgangi sínum sjálfur. 

Tafla 3: Ókláraðar kröfur 
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5 Áhættugreining 

 

Áhætta 
Líkur 
(1-5) 

Alvarleiki 
(1-5) 

Fyrirbyggjandi 
aðgerðir 

Mögulegar lausnir 
Ábyrgðar

maður 

Verkþáttur tekur 
meiri tíma en gert 
er ráð fyrir 

4 3 Sprettir og 
verkáætlun séu 
vel skipulögð, 
áætla tímann 
rúmlega 

Endurskipuleggja tímann sem 
tiltekinn verkþáttur tekur. Ef 
endurreiknaður tími eykst mikið 
er er skynsamlegt að færa þann 
verkþátt yfir í næsta spett 

Ingimar 

NFC tengingar við 
InstaPOS app 
munu ekki virka 

2 5 Kynna sér NFC 
vel 

Fá góð ráð frá öðrum sem hafa 
unnið með NFC og hefur 
Hólmfríður meðlimur InstaPOS 
boðist til að hjálpa okkur 

Ingimar 

NFC tengingar við 
posa munu ekki 
virka 

4 2 Kynna sér virkni 
posa og NFC 
vel 

Fá hjálp frá posa forriturum í 
Valitor 

Ingimar 

Verkefni í öðrum 
áföngum í 
skólanum 

3 2 Skipuleggja 
vinnuna okkar 
vel 

Forgangsraða, ræða og skipta 
niður verkum 

Vilhjálmur 

Veikindi 
teymistmeðlima 

2 2 Fara snemma 
að sofa, borða 
heilsusamlega 
og hreyfa sig 

Hafa samband við aðra 
teymismeðlimi í gengum Skype 
svo allir séu á sömu blaðsíðu 

Lárus 

Tölvurnar okkar 
bila eða hrynja 

1 4 Taka afrit af 
öllum 
mikilvægum 
gögnum 

Kaupa nýja tölvu eða koma 
með aðra tölvu að heiman og 
setja upp allan nauðsýnlegan 
hugbúnað 

Adam 

Teymismeðlimur 
hættir í verkefninu 

1 4 Halda uppi 
góðum móral og 
passa upp á 
gott 
upplýsingaflæði 
milli 
teymismeðlima 

Endurskipuleggja spretti og 
aðrar áætlanir 

Lárus 

Þekking 
teymismeðlima á 
Xamarin 

2 2 Lesa okkur til 
um Xamarin og 
horfa á 
kennslumyndbö
nd 

Fá hjálp frá öðrum 
teymismeðlimum ef vandamál 
koma upp 

Adam 

Sjálfvirkar prófanir 
virka ekki 

2 2 Rifja upp 
sjálfvirkar 
prófanir 

Hjálpast allir að og finna góðar 
leiðbeiningar á netinu 

Lárus 

Náum ekki 
samband við 
Lóu(leiðbeinandan
n) 

1 3 Tala við hana 
fyrirfram og 
skipuleggja 
fundi og 
kynningar 

Tala við Pétur (eiganda 
verkefnisins) um vandamálið 

Vilhjálmur 

Tafla 4: Áhættugreining 
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Hér má sjá þær áhættur sem reyndu á og þær lausnir sem teymið notaði til að mæta þeim. 
 

 

Áhætta Dagsetning Lýsing Lausn  

Verkþáttur tekur 
meiri tíma en gert 
er ráð fyrir 

06/02/2017 - 
16/02/2017 

Vorum að áætla tíma á 
hvert verkefni í spretti 1 
illa og settum lítinn tíma á 
hvert verk 

Á næsta sprett skipulags 
fundi voru settir fleiri tímar 
á hvert verk.  

 

Þekking 
teymismeðlima á 
Xamarin 

13/02/2017 Lárus Lenti í vandræðum 
með að útfæra 
tungumálastillingar í 
verkefninu 

Ingimar settist hjá Lárusi 
og þeir paraforrituðu (e. 
pair programming) 

 

Tölvurnar okkar 
bila eða hrynja 

21/03/2017 Tölvan hjá Lárusi hrundi Lárus setti Windows 
umhverfi upp í tölvunni 
sinni og öll þau forrit sem 
þarf til að halda áfram 
með verkefnið 

 

Tölvurnar okkar 
bila eða hrynja 

28/03/2017 Windows sýndarvél hjá 
Ingimari hrundi 

Ingimar setti Windows 
sýndarvélina upp og öll 
þau forrit sem þarf til að 
halda áfram með 
verkefnið 

 

Verkefni í öðrum 
áföngum í 
skólanum 

30/03/2017 - 
31/03/2017 

Adam, Ingimar og Lárus 
áttu að skila stóru 
skilaverkefni í 
Hugbúnaðarfræði 2 

Tókum okkur frí í Valitor 
til að klára skilaverkefnið 

 

Verkefni í öðrum 
áföngum í 
skólanum 

03/04/2017 - 
12/04/2017 

Vorum allir í lokaprófum  Tókum okkur frí í Valitor 
til að undirbúa okkur fyrir 
lokaprófin 

 

Tölvurnar okkar 
bila eða hrynja 

17/04/2017 Tölvan hjá Vilhjálmi hrundi Vilhjálmur setti Windows 
umhverfi upp í tölvunni 
sinni og öll þau forrit sem 
þarf til að halda áfram 
með verkefnið 

 

Tafla 5: Vandamál sem komu upp 
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6 Drög að hönnun 

Við tókum þá ákvörðun um að hanna frumgerð í Balsamiq með það í huga að þá yrði léttara 

að uppfæra skjámyndirnar og þægilegt að eiga þær í rafrænu formi. Gerðar voru 

notendaprófanir við lok fyrstu hönnunar og gerðar voru breytingar á skjámyndunum eftir 

útkomu þeirra. Það kom í ljós að lýsanlegra yrði að nota orðið “leyninúmer” í stað “PIN”. 

Einnig komu upp nokkrar athugasemdir varðandi útlit og hönnun sem við tókum tillit til. 
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Mynd 3: Skjámynd, Upphafsmynd (óinnskráður) 

Þetta er skjámyndin sem notandinn fær ef 

hann er ekki innskráður. Notandi slær inn 

farsímanúmerið sitt (sem virkar hér eins og 

notendanafn) og kerfið sækir upplýsingar 

um næstu skref, nýskráning eða 

innskráning. 

  

Mynd 4: Skjámynd, Staðfesta með auðkennisnúmeri 

Eftir að notandi slær inn farsímanúmerið 

sitt, fær hann sent SMS með sex tölustafa 

öryggiskóða á það númer. Notandi slær inn 

kóðann til að auðkenna sig. Hér hefur 

notandinn einnig möguleika að fá sendan 

nýjan kóða ef sá fyrri kemst ekki til skila eða 

virkaði ekki. 



 T-404-LOKA, 2017-1 23 
 

 

Mynd 5: Skjámynd, Velja leyninúmer 

Ef símanúmer sem var slegið inn fannst ekki í 

í gagnagrunni er farið með notandann 

gegnum nýskráningarferlið. Hér velur 

notandinn sér 4 tölustafa leyninúmer sem 

notandi notar seinna til að auðkenna sig. 

 

Mynd 6: Skjámynd, Staðfesta leyninúmer 

Þegar notandinn er búinn að velja sér 

leyninúmer og stimplar það inn birtast fjórir 

punktar fyrir neðan sem gefur notandanum 

merki um að slá inn leyninúmerið aftur til að 

staðfesta það. 
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Mynd 7: Skjámynd, Valfrjálsar upplýsingar 

Eftir að notandi er búinn að staðfesta 

leyninúmerið gefst honum tækifæri að skrá 

nafn, netfang og mynd. Einnig getur 

notandinn notað Facebook til þess að sækja 

þessar upplýsingar. Einnig er hægt að 

sleppa að skrá þessar upplýsingar. 

  

Mynd 8: Skjámynd, Tómt veski 

Eftir að notandinn er búinn að nýskrá, 

innskrá eða auðkenna sig birtist 

notandanum veskið. Eftir nýskráningu er 

veskið tómt. Hægt er að skrá kort með því 

að ýta á ferhyrninginn með plús merkinu. 

Héðan er einnig hægt að fá hjálp með því 

að ýta á merkið með spurningarmerkinu 

(sem vantar á þessa skjámynd) og komast í 

stillingarsíðuna með því að ýta á tannhjólið. 
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Mynd 9: Skjámynd, Bæta við nýju korti 

Þessi síða birtist þegar notandi vill skrá nýtt 

kort. Notandi getur gefið kortinu heiti. 

Notandi ræður svo hvort hann vilji stimpla 

kortupplýsingar inn sjálfur (handvirkt) eða 

með “Skanna kort” eða “NFC”. “Skanna 

kort” gerir notandanum kleift að nota 

myndavélina í símanum til þess að sækja 

kortanúmer. "NFC" takkinn gerir 

notandanum kleift að sækja 

kortaupplýsingar úr kortinu með því að nota 

NFC samskiptastaðalinn. 

 

Mynd 10: Skjámynd, Veski með 2 kort 

Veski sem er ekki tómt. Notandi getur flett 

milli korta til hliðar. Þegar notandi vill borga 

með ákveðnu korti er nóg að fletta á það 

kort og leggja símann að posa. Hér sést 

heiti korts, mynd korts og til ráðstöfunar á 

korti. 
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Mynd 11: Skjámynd, Breyta eða eyða korti 

Til að eyða eða breyta upplýsingum um kort 

þarf að fletta á það kort, ýta á það og halda 

inni þar til að kortið verður merkt valið. Þá 

birtast að neðan tveir takkar breyta eða 

eyða. 

 

Mynd 12: Skjámynd, Eyða korti 

Til að eyða korti er ýtt á myndina af 

ruslatunnunni. Þá kemur upp lítill gluggi 

sem spyr notandann hvort hann vilji 

örugglega eyða kortinu. 
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Mynd 13: Skjámynd, Stillingar 

Þegar notandinn ýtir á tannhjólið frá veskinu er þessi síða birt. Hér gefst notandanum 

tækifæri á að breyta ýmsum stillingum og upplýsingum. Fyrst eru persónuupplýsingar sem 

eru valfrjálsar. Símanúmer er þar birt en er ekki er hægt að breyta. Næst eru 

tungumálastillingar þar sem er einn „dropdown“ takki sem leyfir notandanum að velja 

tungumál og breytist það um leið og er valið. Í öryggisstillingum getur notandinn breytt 

leyninúmeri, hakað við hvort hann vilji nota fingraskanna til auðkenningar eða ekki og 

biðtíma. Biðtími er sá tími sem þarf að líða frá því að notandi setur niður appið og þarf að 

auðkenna sig aftur. Neðst getur notandinn skráð sig út. 
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Mynd 14: Skjámynd, Breyta leyninúmeri ferli 

Þegar notandinn vill breyta um leyninúmer fer hann gegnum ferli sem byrjar á að hann þarf að auðkenna 

sig með núverandi leyninúmeri. Eftir að auðkenning tekst fær notandi að slá inn nýtt leyninúmer og eftir 

það staðfesta leyninúmerið. 
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Mynd 15: Skjámynd, Samskipti með NFC 

Til að sýna notandanum að NFC samskipti 

eiga sér stað er þessi skjámynd sýnd þegar 

appið talar við posa eða InstaPOS appið. 

 

Mynd 16: Skjámynd, Opna veski með leyninúmeri 

Þegar notandi er skráður inn og opnar appið 

er hann beðinn um að auðkenna sig með 

leyninúmeri til að komast í veskið. 
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Mynd 17: Skjámynd, Opna veski með fingraskanna 

Ef notandi er með síma sem styður auðkenningu 

með fingraskanna og er með stillt á „nota 

fingraskanna“ þá er hann beðinn um að auðkenna 

sig með fingraskanna til að komast í veskið. 

 

Mynd 18: Skjámynd, Veski með hjálp opið 

Hér er veski með hjálpartexta sem birtist þegar 

notandi smellir á hringinn með spurningarmerkinu í 

vinstra horni. 
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7 Prófanir 

7.1 Notendaprófanir 

Í spretti 0 tókum við notendaprófarnir á fjórum einstaklingum. Tilgangur prófanna var að 

komast að því hvort virkni og hönnun appsins væri sem einföldust í notkun fyrir notandann. 

Allar skjámyndir fyrir notendaprófarnir voru teiknaðar upp í Balsamiq. 

7.1.1 Framkvæmd 

Áður en notendur byrjuðu á prófunum fengu þau stutta kynningu á appinu og um hvað þessi 

próf gengu út á. Eftir kynninguna var þeim úthlutað verkefni sem þeim bar að leysa. Hver 

notandi fékk 15 spurningar/verkefni sem þau áttu að leysa. Við höfðum lítil sem engin afskipti 

af notendunum meðan þeir leystu verkefnin nema þegar þau festust á verkefnum. Við 

fylgdumst með og skrifuðum hjá okkur punkta á meðan notendur unnu í verkefninu. Notendur 

voru beðnir um að hugsa upphátt og segja frá öllum sínum aðgerðum meðan þeir leystu 

verkefnið. Að verkefni loknu voru notendur beðnir um að svara nokkrum léttum spurningum 

um kerfið. 

7.1.2 Verkefnin 

Verkefnin sem lögð voru fyrir notendur appsins voru eftirfarandi: 

1. Nýskráðu þig 

2. Skráðu þig út 

3. Innskráðu þig  

4. Breyttu um leyninúmer 

5. Bættu við mynd af þér 

6. Bættu við greiðslukorti í veskið 

7. Finndu út hvað er mikið til ráðstöfunar á greiðslukorti 

8. Bættu við greiðslukorti í veskið með myndavél 

9. Borgaðu með greiðslukorti 

10. Tengdu þig við Facebook 

11. Fjarlægðu greiðslukorti úr veskinu 

12. Bættu við greiðslukorti í veskið með NFC kortaskannara 

13. Notaðu fingraskanna (e. Touch ID) í stað leyninúmers til auðkenningar 

14. Breyttu tungumáli í ensku 

15. Færðu greiðslukortið aftast í röðina (setja kortið aftast í veskið) 

7.1.3 Niðurstöður 

Notendaprófanirnar nýttust okkur mjög vel. Þær leiddu í ljós að breyta þyrfti nokkrum 

smáatriðum t.d „eyða kort“ og „breyta kort“ takkanum á aðalsíðu appsins, hvernig röð á 

kortum er breytt og orðalag. Notendur komu með góðar hugmyndir til að betrumbæta appið. 

Nánari upplýsingar má finna aftast í skjalinu sem viðauka um niðurstöður notendaprófana. 
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7.2 Einingaprófanir 

Við skrifuðum einingapróf fyrir bæði appið og vefþjónustuna. 

7.2.1 Einingapróf fyrir appið 

Við notuðum “Visual Studio Unit Testing Framework” til að keyra einingapróf fyrir appið, moq 

til að herma (e. mock) eftir gagnagrunni og mockhttp til að herma eftir vefþjónstu.  

Við prófuðum alla virkni í þjónustulaginu og alla þá klasa sem innihéldu einhverskonar rök (e. 

logic). Einnig voru gerð einingapróf fyrir hluta af framendanum en ekki gafst tími til að gera 

einingapróf fyrir allan framendann. 

7.2.2 Einingapróf fyrir vefþjónustu 

Við notuðum xUnit til að keyra einingapróf fyrir vefþjónustuna og gagnagrunn í minni til að 

herma (e. mock) eftir gagnagrunni. 

Við prófuðum alla virkni í þjónustulaginu og töldum það vera nóg því aðrir klasa innihalda lítil 

sem engin rök (e. logic). 
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8 Öryggi 

8.1 Dulkóðun 

Mikið er lagt upp úr öryggismálum í verkefninu vegna þess að verið er að vinna með 

viðkvæmar upplýsingar eins og kortaupplýsingar sem væri auðvelt að misnota ef þær væru 

ekki geymdar á öruggan hátt. Þess vegna eru allar kortaupplýsingar, hvort sem það er 

kortnúmer eða gildistími, geymdar dulkóðaðar í gagnagrunninum. Við dulkóðunina er notað 

viðurkennt reiknirit (e. algorithm), þar sem notast er við lykil (e. secret key) við dulkóðun og 

afkóðun. Óviðkomandi aðili sem kæmist yfir dulkóðuðu kortaupplýsingarnar ætti því í miklum 

erfiðleikum með að komast að innihaldi þeirra án þess að hafa lykilinn. 

Kortaupplýsingar eru hvorki geymdar í appinu né í gagnagrunninum í símanum heldur eru 

þær geymdar í gagnagrunninum sem er geymdur í Azure skýjinu. Þegar nýju korti er bætt við 

í appinu eru kortaupplýsingarnar dulkóðaðar áður en þær eru sendar til vefþjónustunnar og 

þaðan í gagnagrunninn. Þegar appið er að sækja kortaupplýsingar fyrir öll þau kort sem 

notandinn hefur skráð þá fær hann þær allar dulkóðaðar frá vefþjónustunni. 

Við framkvæmd greiðslu eru kortaupplýsingar sendar dulkóðaðar með NFC staðlinum. 

Aðeins er hægt að hafa NFC samskipti við appið þegar appið er opið og kort valið á aðalsíðu 

appsins. Það er því ekki hægt að reyna lesa kortaupplýsingar með NFC staðlunum þegar 

appið er ekki opið eða síminn hjá notandanum læstur. 

8.2 Auðkenning 

Þegar notandi er að nýskrá eða innskrá sig í appið verður hann að auðkenna sig með SMS 

kóða sem hann fær sendan á símanúmerið sitt. Með því er hægt að staðfesta að handhafi 

símanúmersins sé að innskrá eða nýskrá sig. Þegar notandi er innskráður þarf hann að 

auðkenna sig með fjögurra stafa leyninúmeri sem hann hefur valið sér í nýskráningunni eða 

með fingrafaraskanna sé hann til staðar í símanum. Notandinn getur stillt það í appinu 

hversu oft hann þurfi að auðkenna sig og hefur því ákveðið val um hversu mikið öryggi hann 

vilji hafa í appinu. Einnig hefur hann val um hvort hann vilji nota leyninúmer eða 

fingrafaraskanna til auðkenningar. 

Við innskráningu og nýksráningu fær notandinn aðgangstákn (e. access token) sem hann 

notar til að auðkenna sig við vefþjónustuna. Táknið er geymt í gagnagrunni appsins í 

símanum og eyðist það út þegar notandinn skráir sig úr appinu. Til þess að nálgast 

upplýsingar um notandann eða kortaupplýsingar úr vefþjónustunni verður notandinn að 

senda táknið með til þess að auðkenna sig. Notandinn getur ekki sótt neinar upplýsingar úr 

vefþjónustunni án þess að auðkenna sig með tákninu. 
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8.3 Öryggisvefur 

Stuttu frá upphafi verkefnisins var ljóst að þörf væri á eitthversskonar öryggisvef sem myndi 

gera notendum kleift að banna notkun appsins á eitthvern hátt ef eitthvað skildi koma uppá  

t.d. notandi týni síma sínu eða honum er stolið. 

Ákveðið var að hanna og smíða einfalda vefsíðu sem tæki við símanúmeri og leyninúmeri 

notanda og eyddi svo öllum kortum úr gagnagrunninum. Með þeim hætti tryggja notendur sig 

gegn því að óviðkomandi aðilar geti notað appið til þess að framkvæma greiðslu með þeim 

kortum sem þau hafa skráð í appið. Notandinn getur einungis notað símanúmerið sitt og 

fjögurra stafa leyninúmerið til þess að eyða kortaupplýsingum, hann getur ekki notað það til 

þess að sækja kortaupplýsingar eða aðrar upplýsingar um notandann. 

Vefsíðan er smíðuð í Typescript með Angular2 vefumhverfinu. Vefsíðan keyrir í Node.js og er 

hýst í Azure. Vefsíðan er ein síða, með upplýsingar um notkun hennar og flottum bakgrunni.  

 

 

Mynd 19: Öryggisvefur ValiWallet 

Slóð á vefsíðu: http://valiwallet.azurewebsites.net/ 

  

http://valiwallet.azurewebsites.net/


 T-404-LOKA, 2017-1 35 
 

9 Framvinda 

Í þessum kafla má finna yfirlit fyrir hvern sprett sem inniheldur framvinduyfirlit, lýsingu á 

spretti, helstu verkefni og „litið í baksýnisspegilinn“ (e. sprint retrospective). 

 

9.1 Sprettur 0 – Undirbúningur 

 

 

Markmið þessa sprettt var að koma verkefninu af stað og gera helstu greiningar á verkefninu.  

Hanna skjámyndir, framkvæma notendaprófanir og búa til flæði- og siglingaleiðarit. Einnig að 

setja upp þau nauðsynlegu tækniumhverfi sem við þurfum til að tryggja það að það yrði hægt 

að hefja vinnu strax í byrjun næsta spretts.  

Undirbúningssprettur byrjaði formlega þann 25.jan þegar við tókum skipulagsfund (e. sprint 

plannig) og byrjuðum að vinna eftir Scrum aðferðafræðinni. Þar á undan vorum við í 

samskiptum við Valitor um að setja upp kröfulista og fá vinnuaðstöðu á hreint og ákveða 

verkáætlun. Spretturinn gekk vel fyrir sig og var nánast eftir áætlun. Eina sem stóð eftir var 

að setja upp sjálfvirka samþættingu (e. continuous integration) og við áætluðum að það væru 

5 tímar eftir af því verkefni og munum taka það með okkur í sprett 1. 

 

 

Graf 1: Sprettur 0 
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Helstu verkefni: 

• Ákveða verkskipulag 

• Klára kröfulista 

• Hanna skjámyndir 

• Notendaprófanir með skjámyndum 

• Uppfæra skjámyndir eftir notendaprófanir 

• Siglingarleiðarit 

• Kóðareglur 

• Flæðirit fyrir flóknustu aðgerðir 

• Ákveða hvaða tól eigi að nota fyrir sjálfvirka samþættingu (e. Continuous 
integration/delivery) 

• Setja upp tækniumhverfi 
 

Sögupunktar: 26 

Kláraðir sögupunktar: 18 

Sögupunktar eftir í lok spretts: 8 
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9.2 Sprettur 1 – Nýskráning 

 

 

Markmið þessa spretts var að útfæra nýskráningarferlið, klára að setja upp sjálfvirka 

samþættingu (e. Continuous integration) með Jenkins og hanna og setja upp gagnagrunn í 

Azure.  

Nýskráningarspretturinn gekk ekki eftir áætlun og voru tæplega 30 tímar af vinnu eftir í loks 

sprettar. Á fyrsta degi sprettarins áttuðum við okkur á því að það væri betra að allur kóði 

gerði ráð fyrir að appið gæti verið á ensku og íslensku og notaði tungumálaskrár. Því annars 

þyrfi að breyta öllum harðkóðum strengjum eftir á og það myndi taka lengri tíma en að gera 

það frá grunni. Því tókum við þá sögu inn og mátum hana sem 2 sögupunkta og 4 tíma en 

hún endaði á að taka 35 tíma. Það er helsta ástæða að við stóðumst ekki áætlun sem og 

vanmat á því hvað hvert einstakt verkefni tæki langan tíma. Einnig vorum við að útfæra og 

setja upp margt í fyrsta skipti og því tók það lengri tíma en það ætti að gera í næstkomandi 

sprettum. 

  

Graf 2: Sprettur 1 
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Helstu verkefni: 

• Setja upp Jenkins 

• Hönnun á gagnagrunni 

• Setja upp töflur og tenginar við gagnagrunn 

• Nýskráning 

• Innskráning 

• Útskráning 

• Tungumálastillingar (bætt við á fyrsta degi) 
 

Sögupunktar: 27 

Kláraðir sögupunktar: 14 

Sögupunktar eftir: 12 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Gekk vel að vinna eftir Scrum aðferðafræðinni (skipulagsfundir, daglegir fundir, 
kynning og baksýnisspegilinn) 

• Gott samstarf við eiganda verkefnis. 

• Góður andi innan hópsins. 
 

Það sem gekk verr: 

• Flest verkefnin tóku meiri tíma en við áætluðum.  

• Leituðum okkur ekki nógu hratt hjálpar ef við lentum í vandræðum. 
 

Hvernig ætlum við að bæta okkur: 

• Gera ráð fyrir fleiri tímum á hvert verkefni. 

• Endurreikna hraða teymisins. 

• Hafa eitt verkefni í hverri sögu tileinkað prófunum. 

• Segja teyminu fyrr frá því ef við lendum í vandræðum. 
  



 T-404-LOKA, 2017-1 39 
 

9.3 Sprettur 2 - Auðkenning 

 

Markmið þessa spretts var að klára öll þau ferli sem þarf til að auðkenna notandann. 

Auðkenningaspretturinn gekk mjög vel og voru aðeins 4 tímar af vinnu eftir í lok sprettar. Það 

sem var útistandandi var auðkenning með fingraskanna en það virkaði á tölvunum okkar en 

mistókst á Jenkins og ætlum við að skoða mögulega ástæðu fyrir því í upphafi næsta 

sprettar. 

  

Graf 3: Sprettur 2 
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Helstu verkefni: 

• Klára nýskráningarferli 

• Innskráning 

• Útskráning 

• Auðkenna notanda með leyninúmeri 

• Auðkenna notanda með SMS í nýskráningarferli 

• Auðkenna notanda með SMS í innskráningarferli 

• Auðkenna notanda með fingrafari 

 

Sögupunktar: 19 

Kláraðir sögupunktar: 16 

Sögupunktar eftir: 3 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Náðum að meta tímana á hvert verkefni tiltölega rétt. 

• Spretturinn gekk nánast eftir áætlun. 
 

Það sem gekk verr: 

• Þarf að skjala kóðann betur. 

• Vantar einingapróf. 
 

Hvernig ætlum við að bæta okkur: 

• Fylgjast með að allir í teyminu skjala kóðann sinn vel.  
• Ekki hleypa kóða inn á master nema hann sé vel skjalaður. 
• Hafa sögu í næsta sprett sem snýst um að setja upp og skrifa unit test fyrir þjónustu 

(e. service) klasa. 
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9.4 Sprettur 3 – Stillingar 

 

Markmið þessa spretts var að útfæra stillingarsíðuna, ná að lesa kort með NFC og setja upp 

einingarpróf (e. unit tests). 

Þessi sprettur gekk ekki eftir áætlun og voru 34 tímar eftir í lok sprettar. Það sem var 

útistandandi var að lesa kort með NFC og ekki tókst að byrja að setja upp einingapróf vegna 

þess að aðrar sögur tóku lengri tíma en við bjuggumst við. 

  

Graf 4: Sprettur 3 
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Helstu verkefni: 

• Klára auðkenningu með fingrafari 

• Læsing á auðkenningu eftir x margar misheppnaðar tilraunir 

• Stillingar 

• Lesa kort með NFC 

• Einingapróf fyrir þjónustu klasa 

 

Sögupunktar: 18 

Kláraðir sögupunktar: 10 

Sögupunktar eftir: 8 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Samstarf innan hópsins var mjög gott 
 

Það sem gekk verr: 

• Náðum ekki að klára allar sögur 
 

Hvernig ætlum við að bæta okkur: 

• Vera raunhæfari þegar við tímaáætlum sögur 
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9.5 Sprettur 4 – NFC samskipti 

 

Graf 5: Sprettur 4 

Markmið þessa spretts var að ná samskiptum milli appanna tveggja, ValiWallet og InstaPOS, 

með NFC. Einnig vildum við búa til aðalsíðu appsins og síðu til að bæta við korti. 

Við lengdum sprettinn um eina viku en héldum samt sama dagsfjölda. Spretturinn gekk þó 

vel, engir tímar urðu eftir og gengu sumar sögur jafnvel betur en við áttum von á. 

Við lentum í talsverðu klandri í þessum spretti þar sem bæði tölvur Ingimars og Lárusar 

hrundu.  
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Helstu verkefni: 

• Bæta við korti 

• Skoða kort í veski 

• Ná NFC samskiptum milli ValiWallet og InstaPOS 

 
Sögupunktar: 16 

Kláraðir sögupunktar: 16 

Sögupunktar eftir: 0 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Það gekk mun betur en áætlað var að ná öppin til að tala saman.  

• Gekk ágætlega vel að búa til skjámynd og virkni til að skoða kort. 
 

Hvernig ætlum við að bæta okkur: 

• Halda áfram í þessum gír. 
• Útskýra betur á standup fundum hver verkefni dagsins eru. 
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9.6 Sprettur 5 – Borga með NFC 

 

Graf 6: Sprettur 5 

Markmið þessa spretts var að útfæra greiðslu með völdu korti til InstaPOS. 

Í þessum spretti gekk nánast allt upp og náðum við að klára allar sögur. Við tókum einnig inn 

tvær aðrar sögur á þriðja degi því við sáum að við gætum orðið uppiskroppa með verkefni 

vegna þess að sögurnar gengu betur en við bjuggumst við í byrjun sprettar. 
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Helstu verkefni: 

• Greiða með völdu kort til InstaPOS 

• Fjarlægja kort 

• Breyta nafni á korti 

• Raða kortum 

• Greiðsluupplýsingar 

• Lagfæringar 

 
Sögupunktar: 18 

Kláraðir sögupunktar: 18 

Sögupunktar eftir: 0 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Allar sögur kláruðust 

• Stærsta og mikilvægasta saga verkefnisins hefur verið lokið 

• Verkefnið er á áætlun 
 

Það sem gekk verr: 

• Þurftum að bæta við sögum á miðjum spretti 
 

Hvernig ætlum við að bæta okkur: 

• Taka fleiri sögupunkta í hverjum spretti 
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9.7 Sprettur 6 – Lagfæringar og viðbætur 

 

Graf 7: Sprettur 6 

Markmið þessa spretts var að klára allar A-kröfur og gera appið nothæft og byrja á B-kröfum. 

Það voru ýmsar villur og ókláraðir hlutir sem þurfti að laga og klára. 

Þessi sprettur gekk mjög vel fyrir sig og bættum við einni sögu í viðbót til nýta vinnuaflið en 

hún kláraðist þó ekki. 

Smá töf varð vegna þess að tölvan hans Vilhjálms hrundi. 
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Helstu verkefni: 

• Lagfæringar 

• Auka öryggi með dulkóðun 

• Skoða færslur á hverju korti fyrir sig 

• Skanna kort með myndavél 

 
Sögupunktar: 21 

Kláraðir sögupunktar: 18 

Sögupunktar eftir: 3 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Lentum í vandræðum með að skanna kort með myndavél en það gekk að lokum 
betur en við bjuggumst við í byrjun sprettar. 

• Það gekk betur að útfæra skoða færslur en áætlað var. 
 

Hvernig ætlum við að bæta okkur: 

• Passa uppá að hafa system restore point á Windows vélunum. 
• Merge-a við master branch-ið mun oftar með minni breytingum. 
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9.8 Sprettur 7 – Vefur 

 

Graf 8: Sprettur 7 

Markmið þessa spretts var að búa til vef þar sem notandi getur eytt kortunum sínum af 

aðgangi sínum ef hann týnir símanum sínum, bæta við korti með NFC og almennar 

lagfæringar. 

Þessi sprettur gekk mjög vel, allt tókst og við gengum sáttir frá borði í lok sprettar. 
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Helstu verkefni: 

• Breyta korti 

• Upphæð til ráðstöfunar 

• Bæta við kort með NFC 

• Vefur til að eyða kortum af aðgangi 

• Lagfæringar 

 
Sögupunktar: 17 

Kláraðir sögupunktar: 17 

Sögupunktar eftir: 0 

 

Litið í baksýnisspegilinn: 

Það sem gekk vel:  

• Vorum duglegir að uppfæra master 

• Góð skjölun á kóða 
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10 Lokaorð 

Í upphaf annar var okkur boðið að vinna lokaverkefni í samstarfi við Valitor. Við tókum þeirri 

áskorun og sjáum alls ekki eftir því. Verkefnið hefur verið krefjandi en á sama tíma mjög 

skemmtilegt og lærdómsríkt. 

Frá upphafi var ákveðið að vinna verkefnið jafnt og þétt yfir önnina. Það gekk vel eftir og var 

fátt sem hindraði okkur á leiðinni. Í hópnum ríkti góður starfsandi og voru allir sáttir með 

skipulagið. 

Við viljum þakka Valitor fyrir gott samstarf og góða aðsöðu. Við viljum sérstaklega þakka 

Pétri Sigurðssyni, eiganda verkefnisins, fyrir þá hjálp sem við fengum við þróunarferlið og 

Lóu Jóhannsdóttur, leiðbeinanda okkar, fyrir þá hjálp sem hún veitti okkur við undirbúning á 

stöðufundum og skýrslugerð. 
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11 Viðauki 

11.1 Niðurstöður notendaprófanna 

Hér má sjá skýrslur notendaprófanna okkar. Niðurstöður voru skráðar jafn óðum og prófanir 

voru framkvæmdar. Að loknu prófana báðum við notendur um að gefa hönnuninni einkunn á 

ýmsum sviðum. 

11.1.1 Notandi 1 

Aldur:  48 ára 

Kyn:  kvk 

Menntun: Háskólapróf 

 

Notandi Verkefni Verkefni 
klárað(K)/ 
óklárað(Ó) 

Tími Athugasemdir 

1 1 K 2:12 • Velja tungumál á upphafsskjá.  
• Tengja með facebook eða sleppa ekki 

alveg nógu skýrt 

1 2 K 0:05 • Ekki hafa takkan rauðan það segir villa 

1 3 K 0:10 
 

1 4 K 1:48 • Sá ekki settings takkan strax 
• Sýna að breyta leyninúmer sé aðgerð 
• Segja slá inn “gamla” leyninúmerið 

1 5 K 0:20 • Fannst smá óskýrt að breyta mynd 

1 6 K 0:30 
 

1 7 K 0:05 
 

1 8 K 0:30 
 

1 9 K 0:35 • Sýna að greiðsla hafi verið framkvæmd, 
send í posa 

1 10 K 0:20 
 

1 11 Ó 1:50 • Hélt að það væri undir stillingar, Fattaði 
ekki að ýta á kortið til að breyta/eyða því 

1 12 K 0:15 • Hafa leiðneiningar þegar búið er að ýta á 
NFC takkan, hvað gerir hann? 
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1 13 K 0:10 • Útskýra betur hvað það þýðir að hafa 
finngraskanna 

1 14 K 0:05 
 

1 15 K 0:20 
 

 

 

Notandi Spurning Einkunn(1-10) 

1 Einkunn fyrir virði 7 

1 Einkunn fyrir nytsemi 6 

1 Einkunn fyrir útlit 9 

1 Heildareinkunn 6 

 

 

11.1.2 Notandi 2 

Aldur: 22 ára 

Kyn: kvk 

Menntun: Stúdentspróf 

 

Notandi Verkefni Verkefni 
klárað(K)/ 
óklárað(Ó) 

Tími Athugasemdir 

2 1 K 0:32 
 

2 2 K 0:15 
 

2 3 K 0:11 
 

2 4 K 1:04 • Smá vandræðum með að finna 
öryggistillingar í stillingum 

2 5 K 0:07 
 

2 6 K 0:04 
 

2 7 K 0:02 
 

2 8 K 0:07 
 

2 9 K 0:05 
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2 10 K 0:07 
 

2 11 K 0:36 • Þurfti nokkrar tilraunir, hélt fyrst að það 
væri undir stillingum 

2 12 K 0:09 
 

2 13 K 0:14 
 

2 14 K 0:07 
 

2 15 K 0:08 
 

 

 

Notandi Spurning Einkunn(1-10) 

2 Einkunn fyrir virði 10 

2 Einkunn fyrir nytsemi 10 

2 Einkunn fyrir útlit 7 

2 Heildareinkunn 8 

 

 

11.1.3 Notandi 3 

Aldur: 54 ára 

Kyn: kvk 

Menntun: Háskólamenntuð 

 

Notandi Verkefni Verkefni 
klárað(K)/ 
óklárað(Ó) 

Tími Athugasemdir 

3 1 K 0:59 
 

3 2 K 0:07 
 

3 3 K 0:05 
 

3 4 K 0:54 • Smá vandræðum með að finna 
öryggistillingar í stillingum 

3 5 K 1:17 • Vissi ekki hvert á að ýta á til að bæta við 
mynd 
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3 6 K 0:33 • Fór fyrst í stillingar til að bæta við korti en 
síðar fór hún og ýtti á plús takkann 

3 7 K 0:06 
 

3 8 K 0:03 
 

3 9 K 0:45 
 

3 10 K 0:12 
 

3 11 Ó 1:24 • Fann ekki útúr því að ýta á kortið til að 
eyða því 

3 12 K 0:07 
 

3 13 K 0:16 
 

3 14 K 0:13 
 

3 15 K 0:11 
 

 

 

Notandi Spurning Einkunn(1-10) 

3 Einkunn fyrir virði 5 

3 Einkunn fyrir nytsemi 8 

3 Einkunn fyrir útlit 9 

3 Heildareinkunn 8 
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11.1.4 Notandi 4 

Aldur: 30 ára 

Kyn: kk 

Menntun: Háskólamenntun 

 

Notandi Verkefni Verkefni 
klárað(K)/ 
óklárað(Ó) 

Tími Athugasemdir 

4 1 K 0:50 
 

4 2 K 0:11 
 

4 3 K 0:03 
 

4 4 K 0:29 
 

4 5 K 0:21 
 

4 6 K 0:19 
 

4 7 K 0:02 
 

4 8 K 0:34 
 

4 9 K 0:04 
 

4 10 K 0:08 
 

4 11 K 0:09 
 

4 12 K 0:07 
 

4 13 K 0:15 
 

4 14 K 0:05 
 

4 15 K 0:03 
 

 

 

Notandi Spurning Einkunn(1-10) 

4 Einkunn fyrir virði 8 

4 Einkunn fyrir nytsemi 9 

4 Einkunn fyrir útlit 7,5 

4 Heildareinkunn 8 

 


