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1 Inngangur 

 

Þessi skýrsla fjallar um lokaverkefnið Icelandair Mobile App sem unnið er fyrir 

Icelandair Digital Labs. Tilgangur verkefnisins er að hanna og útfæra smáforrit sem 

gerir viðskiptavinum Icelandair kleift að innrita sig í flug, nálgast upplýsingar um flugin 

sín sem og að nálgast brottfararspjöld sem þeir eiga, hvort sem þeir nota snjallsíma 

sem keyrir á stýrikerfi iOS eða Android. Í þessari skýrslu má finna nákvæmari útlistun 

á verkefninu og einnig verður framgangur verkefnisins skoðaður. 

 

2 Um verkefnið 

 

2.1 Almenn lýsing 

Verkefnið snýst um að yfirfæra helstu aðgerðir vefútgáfu innritunarferlis Icelandair yfir 

í smáforrit fyrir bæði  iOS og Android snjallsíma.  

Í smáforritinu getur notandinn séð allar helstu upplýsingar um flug sem hann á bókuð. 

Þetta eru upplýsingar á borð við hvenær flug notandans fer í loftið og hvenær það 

lendir, frá hvaða terminal-i vélin fer í loftið og hvaða sæti notandi á í fluginu. 

Notandinn getur innritað sig þegar það eru minna en 24 klukkustundir í flugið. Í 

innritunarferlinu er notanda boðið að velja sér sæti, eða breyta því ef hann skyldi vera 

kominn með sæti. Eftir að hafa innritað sig hefur hann aðgang að brottfararspjaldi 

sínu. Smáforritið heldur utan um brottfararspjaldið, svo notandinn getur skoðað það 

og sýnt án nettengingar. Ef fleiri en einn farþegi er á flugbókuninni getur notandinn 

innritað alla farþegana og hefur þá aðgang að öllum brottfararspjöldum fyrir 

farþegana í smáforritinu.  
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Að lokum hefur notandinn greiðan aðgang að veðurupplýsingum fyrir þá borg sem 

hann flýgur til. Notandinn sér bæði veðurspá fyrir þann dag auk þess að fá veðurspá 

fyrir næstu fimm daga. 

Þegar sólarhringur er í flug notandans fær hann tilkynningu frá smáforritinu um að 

hann geti innritað sig í flugið. Notandinn fær einnig tilkynningu frá smáforritinu þegar 

hann á að fara að brottfararhliðinu, þ.e. go to gate. 

 

Notendaleiðbeiningar fyrir smáforritið má finna í skýrslunni Notendaleiðbeiningar.  

 

2.2 Vefþjónustur og gagnagrunnur 

Þegar verkefnið var að hefjast höfðum við gert ráð fyrir því að flestallar vefþjónustur 

(og gögnin sem lægju á bakvið þær) væru tilbúnar hjá Icelandair og að við gætum 

nýtt þær við gerð smáforritsins. Aftur á móti kom í ljós að það var einungis ein 

vefþjónusta tilbúin, sem var innskráningarvefþjónustan sem er notuð fyrir 

auðkenningu. Við tókum þessu með opnum hug en þá var það orðinn hluti af umfangi 

verkefnisins að hanna og útfæra vefþjónustu sem smáforritið talar við. Tilgangur 

þessarar vefþjónustu er meðal annars að skila upp flugum sem tengjast tilteknum 

notendum, skila viðeigandi brottfararspjaldi fyrir flug og notanda, sem og að innrita 

farþega. 

Smáforritið talar einnig við aðra ytri vefþjónustu en hún er frá Open Weather Map 

(https://openweathermap.org/api) og er notuð til þess að fá veðurupplýsingar frá 

áfangastöðum notenda.  

Þá þurftum við einnig að hanna og búa til gagnagrunninn sem vefþjónustan sem við 

útfærðum talar við. Við tókum þá ákvörðun að setja upp PostgreSQL gagnagrunn þar 

sem að það hentar vel fyrir gögnin sem þarf að halda utan um og tengingar á milli 

þeirra. Einnig hefur Icelandair verið að notast við slíka gagnagrunna og gátu sett hann 
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upp í RDS (Amazon Relational Database Service) hjá sér fyrir okkur.   

 

3 Framvinda verkefnis 

 

Verkefnið var unnið á 14 vikna tímabili. Við byrjuðum á verkefninu 13. janúar 2017 og 

skilum því 12. maí 2017.  Á þessu tímabili tókum við 3 vikna frí frá 1. - 21. apríl þegar 

við vorum í lokaprófum í skólanum. Á þessum 14 vikum höfðum við áætlað að vinna 

1280 klukkustundir en þegar upp var staðið unnum við 1754 klukkustundir.  Nánari 

upplýsingar um verkáætlun má finna í skýrslunni Verkáætlun.  

Við nýttum okkur Scrum aðferðarfræðina meðan við unnum verkefnið. Við unnum 

verkefnið í sprettum, fyrst tveggja vikna löngum en í lokin unnum við í 1 vikna löngum 

sprettum.  Við kláruðum samtals 8 spretti, en það var það sem við lögðum upp með 

í upphafi. Nánari upplýsingar um framvindu verkefnisins má finna í 

Framvinduskýrslunni.  

3.1 Release burndown 

Release burndown ritið sýnir yfirlit yfir heildarframvindu verkefnisins. 
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Ritið sýnir heildarfjölda sögupunkta fyrir verkefnið sem og stöðu sögupunktafjölda í 

upphafi hvers spretts. Heildarfjöldi sögupunkta sem var áætlaður á verkefnið í heild 

sinni er 136. 

Í lok verkefnisins áttum við 4 sögupunkta eftir þar sem við náðum ekki að klára kröfuna 

,,Notandi á að geta sett brottfararspjaldið sitt í wallet (iOS)”. Eins og höfðum planað 

frá upphafi var unnið meira seinustu 3 sprettina og það skýrir skörpu stefnuna niður á 

við.  

4 Rekstur og þróun 

 

Rekstur smáforritsins er í höndum Icelandair en yfirlit yfir hvaða tækni og tól eru notuð 

við reksturinn má finna í Rekstrarhandbókinni.   

Til að geta haldið áfram með þróun á smáforritinu þarf að fylgja Þróunarhandbókinni. 

Þar er farið yfir uppsetningu á verkefninu sem og hvernig það er keyrt upp.  

 

5 Ferðalagið 

 

Við byrjuðum strax í byrjun haustannar 2016 að hugsa út í það hvað við vildum gera í 

lokaverkefni. Við ákváðum í framhaldi af því að senda póst á Icelandair en við komum 

með þá hugmynd að gera smáforrit fyrir þau, en Icelandair tók strax vel í hugmyndina. 

Þegar við vorum að hefjast handa á lokaverkefninu í byrjun janúar kom upp sú 

hugmynd frá Icelandair að við myndum gera svo kallað PWA smáforrit (Progressive 

Web App). Okkur leist vel á það í fyrstu en eftir að hafa skoðað PWA ítarlega tókum 

við þá ákvörðun í samráði við Icelandair að þróa smáforritið frekar í React Native. Eftir 
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þessa athugun skrifuðum við greinargerð varðandi þessa ákvörðun okkar, en hún er 

hluti af afurðum verkefnisins og kallast Úttekt á PWA. 

Eftir að hafa nýtt janúarmánuð í hugmyndavinnu og þekkingaröflun nýttum við fyrri 

hluta febrúar í að öðlast öryggi í forritunarumhverfinu sem við höfðum ákveðið að 

nota. Engin okkar hafði áður unnið í React Native og aðeins ein okkar snert á 

hönnunarmynstrinu Redux og því þurftum við að gera okkur grein fyrir því að það 

myndi taka auka tíma og vinnu að læra á nýjan ramma og taka tillit til þess þegar við 

fórum af stað með verkefnið. Við nýttum okkur námskeið á netinu frá vefnum 

www.udemy.com til þess að kynna okkur React Native og Redux. Námskeiðið hjálpaði 

okkur mikið við að átta okkur á því hvernig við ættum að taka á móti gögnum frá 

vefþjónustum og meðhöndla þau ásamt því að við fengum betri innsýn í þróun á 

framenda í React Native. Um miðjan febrúar hófumst við handa við að þróa 

smáforritið. Við náðum fljótt nokkuð góðum tökum á React Native.  

Aðalvirkni smáforritsins er innritun í flug og í ljósi þess fór mikill tími í að vinna að 

innritunarferlinu, bæði í útfærslu og útliti. Það fyrsta sem við framkvæmdum við 

útfærslu á innritunarferlinu var að gera frumgerðir og notendaprófanir á þeim. Því 

næst fórum við að útfæra alla virkni sem til þurfti. Þegar öll innritunarvirkni var tilbúin 

lögðum við mikla vinnu í að gera innritunarferlið einfalt án þess að  

en jafnframt gætt þeirrar fagurfræði sem til er ætlast til þess að notendaupplifun sé 

sem best. 

Okkur fannst mjög mikilvægt að flæði í smáforritinu væri gott en okkar meginmarkmið 

var að smáforritið væri einfalt og þægilegt í notkun. Í seinni hluta verkefnisins lögðum 

við mikla áherslu á að endurvinna útlitið í samvinnu við hönnuð Icelandair með þessi 

markmið í huga.  

Markmið notandans í smáforritinu er fyrst og fremst að innrita sig í flug en við 

íhuguðum vel hvað annað myndi skipta hann máli við notkun á smáforritinu. Í 
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framhaldi af því ákváðum við að bæta við þeirri kröfu að notandinn gæti séð 

veðurupplýsingar fyrir borgina sem hann er að fljúga til.  

Nánari upplýsingar um hönnun á smáforritinu má finna í Hönnunarskýrslu.  

Þegar smáforritið var farið að taka á sig heildarmynd ákváðum við að framkvæma 

seinni notendaprófunina en hana framkvæmdum við á formlegan hátt. 

Notendaprófunin gekk vel og við fengum góðar ábendingar sem við tókum til okkar 

og unnum úr. Nánari niðurstöður notendaprófananna má finna í skýrslunni 

Notendaprófanir.  

Þegar rúmlega einn sprettur var eftir af verkefnavinnu ákváðum við að taka áhættu og 

bæta við einni sögu til þess að gera smáforritið heildstæðara. Við bættum við virkninni 

að notandi gæti valið sér sæti í innritunarferlinu. Við erum mjög ánægðar með að hafa 

tekið þessa áhættu þar sem allt gekk upp á endum og erum við mjög glaðar með 

útkomuna. 

Ef það er eitthvað sem við hefðum viljað gera betur væri það skipulag spretta. Við 

tókum oftast of margar sögur inn á hvern sprett og ætluðum okkur of mikið hverju 

sinni. Við teljum þó að það hafi einnig haft hvetjandi áhrif á okkur sem hóp þar sem 

að við vorum alltaf með ákveðin markmið hverju sinni sem við kepptumst við að klára.  

5.1 Vegatálmar 

Verkefnið gekk mjög vel í heildina en aftur á móti rákum við okkur á nokkra vegatálma 

á meðan verkefninu stóð sem hægðu aðeins á ferlinu.  

Í fyrsta lagi lentum við í veseni með að ná sambandi við vefþjónustuna sem við 

skrifuðum þegar við keyrðum upp smáforritið á símtækjunum sjálfum (bæði iPhone 

og símum með Android stýrikerfi). Þessar villur komu þó eingöngu á vefþjónstuna 

okkar en ekki á vefþjónustuna sem við erum að nýta frá Icelandair (authentication fyrir 

innskráningu). Eftir að hafa grafið nánar ofan í vandamálið kom í ljós að það kom til 

vegna þess að við vorum að keyra vefþjónustuna á porti 3000 en við vorum að beina 
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vefþjónustunni annað inná AWS. Um leið og við breyttum til baka í port 3000 þá 

virkaði allt eins og smurð vél! Þetta vesen hindraði okkur þó í ansi marga daga frá því 

að geta prófað smáforritið á alvöru símtækjum. 

Annað sem við rákum okkur á var að React Native er enn frekar nýtt á nálinni, er 

stöðugt í þróun og ekki allir hlutir orðnir fullmótaðir. Til dæmis hafa hlutir sem við 

hefðum viljað getað nýtt okkur úr React Native, verið lagðir niður. 

Þegar farið var að líða á seinni hluta verkefnisins rákum við okkur á að 

gagnagrunnurinn var stundum hættur að svara okkur og gaf okkur villuskilaboðin að 

það væru of margar tengingar í gangi við gagnagrunninn og það væru engin pláss 

eftir. Eftir nánari athugun komust við að því að forritið pgAdmin sem við nýttum okkur 

til þess að tala við gagnagrunninn var að orsaka erfiðleikana. Ef forritið var opið tók 

það upp öll tengingarplássin okkar að gagnagrunninum. Sem betur fer komumst við 

að þessu frekar fljótt og skiptum yfir í að nota DataGrip og líf okkar varð strax betra! 

5.2 Hvað gekk vel? 

Við náðum fljótt færni í React Native og Redux, náðum í gegnum allt verkefnið að 

halda góðu flæði í forrituninni og sáum alltaf árangur við enda hvers spretts.  

Okkur gekk vel að skrifa prófanir fyrir verkefnið. Finna má tvær prófanaeiningar í 

verkefninu, annars vegar í vefþjónustunni og hins vegar í smáforritinu sjálfu. Í 

vefþjónustunni útfærðum við einingaprófanir en í framendanum útfærðum við 

einingaprófanir og svokölluð Snapshot test. Þau gerðu okkur kleift að sjá hvort að 

breytingar sem við gerðum hefðu haft áhrif á útlit á tiltekna hluta smáforritsins.  

Þá gekk okkur vel að tengjast utanaðkomandi vefþjónustum, þ.e. innskráningar 

vefþjónustunni frá Icelandair og veður vefþjónustunni.  

Okkur gekk mjög vel að vinna saman sem hópur. Verkefnavinnan gekk vel og það 

nýttist okkur vel að nota Scrum aðferðafræðina. Við dreifðum verkefnum jafnt á 
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hópinn en unnum öll verkefni í náinni samvinnu svo að við værum alltaf með á hreinu 

hvað væri að gerast og hvert við værum komnar í verkefnalistanum.  

5.2.1 GitHub og pull requestur 

Við þróun smáforritsins ákváðum við að nota GitHub en við tókum þá ákvörðun að 

hýsa bæði smáforritið og vefþjónustuna í sama repository-inu. Við ákváðum að temja 

okkur þau vinnubrögð að vinna aldrei í neinum kóða beint á master branch-inu. Í stað 

þess gerðum við nýtt branch fyrir hvern verkþátt/sögu eftir því hvað passaði betur. 

Þegar vinna á hverjum branch-i fyrir sig var búin, allt orðið tilbúið og keyrði villulaust 

var gerð pull request-a. Pull request-a er beiðni um að kóði verði sameinaður inná 

master branch-ið. Við vorum með þá reglu að það þyrfti alltaf allavega einn 

hópmeðlimur, stundum tveir að fara yfir pull request-una. Í því fólst að fara yfir að 

öllum kóðareglum hafi verið fylgt, keyra upp smáforritið og sjá að allt virkaði sem 

skyldi og keyra öll próf. Aðilinn sem fór yfir pull request-una þurfti svo að gefa 

endurgjöf, við notuðumst við tvenns konar endurgjöf. Annars vegar var það “Changes 

Requested” ef að það var eitthvað sem þurfti að breyta eða bæta og hins vegar 

“Approved”. Ef pull request-an var orðin “Approved” þurfti sá hinn sami og bjó hana 

til að sameina hana inn á master branch-ið.  

Okkur gekk mjög vel að vinna með þessum hætti. Vissulega fór auka tími í að yfirfara 

allar pull request-urnar en við teljum að við höfum sparað okkur töluverðan tíma í 

staðin. Með því að sleppa svona yfirferð eru líkurnar á villum og árekstrum töluvert 

meiri. 
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6 Áhættumat 

Áður en hafist var handa við að þróa smáforritið lögðum við mat á nokkra áhættuþætti 

sem okkur fannst mögulegt að kæmu upp. Okkur tókst mjög vel að greina þá 

áhættuþætti sem voru viðamestir og við vorum því tilbúnar til að bregðast rétt við 

þeim og draga úr þeim til að lágmarka skaðann sem hefði getað komið upp. 

Meðal þeirra voru eftirfarandi þættir: 

1.Kerfið reiðir sig á microservices sem ekki er búið að klára 

Við vissum mjög snemma í þróun smáforritsins að við þyrftum að takast á við þennan 

áhættuþátt þar sem Icelandair var ekki tilbúið með þær vefþjónustur sem við þurftum. 

Því tókum við þennan þátt inn í þegar við umfangsmátum verkefnið í upphafi.  

2. Nýtt forritunarmál fyrir flesta lærdómskúrfa (React Native) 

Til að takast á við þennan áhættuþátt keyptum við okkur kennsluefni um React Native 

og Redux á námskeiðsvefnum www.udemy.com. Kennsluefnið reyndist okkur vel og 

virkaði sem fyrirbyggjandi þáttur í þessari áhættu. 

3. Teymið ætlar sér of mikið 

Við skipulögðum alla spretti vel og við náðum á heildina litið markmiðunum okkar en 

ætluðum okkur stundum of mikið. Áhættuþátturinn kom til dæmis upp þegar við 

mátum eina kröfu, innritunarferlið. Það var töluvert viðameira en við sáum fyrir í byrjun 

en við brugðumst við áhættunni með því að endurmeta kröfulistann reglulega með 

tilliti til þess hvað við sáum fyrir okkur að geta áorkað. 

 

Áhættumatið í heild sinni er að finna sem ein af afurðum verkefnisins. 
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7 Framtíðarsýn verkefnisins  

 

Icelandair stefnir á að þróa og gefa út smáforrit en fyrstu skrefin í áframhaldandi ferli 

myndu þá snúa að bakendanum. Þar sem nánast allur bakendinn í smáforritinu er ekki 

tengdur virkum þjónustum þyrfti að byrja á því að að tengja þjónusturnar saman, bæta 

við þær og breyta. Annað sem Icelandair þarf að gera áður en smáforritið yrði gefið 

út er að breyta gagnagrunns tengingunum, í dag getur x fjöldi tengst 

gagnagrunninum hver á sér tengingu, en þessi tala x er stillt á gagnagrunninum. Hægt 

er að breyta þessu svo að margir geti nýtt sömu tenginguna og þá getur smáforritið 

þjónustað mörg hundruð notendur á sama tíma. 

Þegar smáforritið er orðið tengt við alvöru bakendaþjónustur væri næsta skref að 

koma því í útgáfu og notkun meðal viðskiptavina Icelandair. 

8 Lokaorð 

Á þeim 14 vikum sem lokaverkefnisvinnan hefur staðið yfir höfum við náð að þróa 

heildstætt smáforrit og af því erum við mjög stoltar. Þróunin sjálf var mjög lærdómsrík 

og að forrita í React Native, nýjum ramma sem er í stöðugri þróun, gaf okkur tækifæri 

til að notast við tækni sem er ný af nálinni og krefjandi að takast á við. Við lærðum að 

skipuleggja og takast á við stórt verkefni, sem náði allt frá hugmynd til afurðar. Þannig 

fengum við innsýn í hina ýmsu þætti hugbúnaðarþróunar, eins og að taka þátt í 

hönnunarferli, bakendavinnu og framendaforritun. 

Samstarfið við Icelandair var gjöfult. Við höfðum greiðan aðgang að starfsfólki Digital 

Labs sem voru öll af vilja gerð að hjálpa okkur og veittu okkur alla þá aðstoð sem við 

þurftum á að halda.  

Það sem stendur þó helst upp úr er hið góða samstarf okkar sem hóps og sú reynsla 

sem við öðluðumst, sem mun eflaust verða gott veganesti inn í framtíðina. 


