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Inngangur 

 

Vinsældir frisbígolfs hafa aukist gríðarlega hér á landi undanfarin ár. Með þessum 

auknu vinsældum hafa sprottið upp frsbígolfvellir víða um land á síðustu misserum, sem 

hefur aukið enn á vinsælir íþróttarinnar. Til gamans má geta að hvergi eru jafn margir vellir 

og á Íslandi ef miðað er við höfðatöluna góðu.  

 

Með þessum vaxandi vinsældum kom upp sú hugmynd að smíða smáforrit sem 

myndi einfalda iðkendum, bæði byrjendum sem og lengra komnum, að stunda þessa 

stórskemmtilegu íþrótt sem frisbígolfið er. Hugmyndin kom upp innan hópsins síðsumars 

2017 og var vinna við gerð forritsins hafin strax í ágúst. Smáforritið fékk nafnið Fappið, en 

nánar verður farið yfir það síðar. 

 

Hugmyndin með smáforritinu er eins og áður segir að einfalda iðkendum að stunda 

íþróttina. Það er til að mynda lykilatriði að halda vel utan um skor leikmanna á meðan á leik 

stendur, bæði til að sjá hvernig einstaka leikmönnum gengur - og svo auðvitað til þess að sjá 

hver stendur uppi sem sigurvegari. Fappið einfaldar leikmönnum að skrá skor leikmanna, og 

býður upp á að sjá heildarstöðu í leiknum hvenær sem er.  

 

Allar upplýsingar um leiki eru vistaðar, og hægt er að fá upplýsingar um frammistöðu 

aftur í tímann. Forritið býður upp á að skoða einstaka leiki alveg frá fyrsta leik sem skráður er 

niður. Þetta hjálpar til að mynda að sjá hvort þeir séu að bæta sig á ákveðnum völlum. 

Einnig er haldið utan um tölfræði leikmanna, en þar er hægt að sjá meðalskor, besta skor og 

fjölda sigra á hverjum velli fyrir sig. Til þess að krydda aðeins upp upplifunina geta notendur 

svo náð ákveðnum afrekum, og hljóta í staðinn bikar í safnið sitt. Dæmi um afrek eru að 

vinna leik, ná pari á holu og það eftirsóttasta, að ná holu í höggi! 

 

Forritið heldur utan um upplýsingar um alla helstu frisbígolfvelli á 

höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að sjá hvar næstu vellir eru m.v. staðsetningu og hve langt er 

í þá, og ef þurfa þykir er hægt að fá vegvísun á þann völl sem kosið er að spila á. Forritið 

býður einnig upp á að búa til sína eigin velli, og kemur þannig til móts við þá velli sem ekki 

eru skráðir nú þegar. Þessi eiginleiki gerir notendum einnig kleift að búa til aðrar útgáfur af 

völlum, svo sem með því að breyta pari á holum til að einfalda - eða gera vellina meira 

krefjandi. 
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1. Verklag 

 

Ákveðið var að nota Scrum aðferðafræðina við hönnun og forritun á verkefninu. Hópurinn 

taldi það henta vel á verkefnið þar sem það er afmarkaður tímarammi sem unnið var. Scrum 

er sú aðferðarfræði sem allir í hópnum þekkja og hafa notast við. Það var því auðveldara að 

fylgja Scrum aðferðafræðinni heldur en að þurfa að eyða tíma í að koma sér inní aðra. 

1.1 Hlutverk 

Scrum hlutverkum var skipt niður á eftirfarandi hátt: 

Product Owner  Ólafur Albert Sævarsson 

Scrum Master    Brynhildur Ásta Bjartmarz  

Teymi                  Brynhildur Ásta Bjartmarz,  Haukur Halldórsson, Hekla Rún Ámundadóttir, 

                Ólafur Albert Sævarsson, Sigurbjörg Sara Benediktsdóttir 

1.2 Fyrirkomulag Funda 

Þar sem hópmeðlimir voru ekki allir staddir á höfuðborgarsvæðinu þá var ákveðið að fundir 

hópsins yrðu haldnir með fjarfundakerfi. Settir voru fastir tímar fyrir fundina sem Scrum 

aðferðafræðin kallar á. Einnig voru settir fastir fundartímar með leiðbeinanda sem fram fóru á 

appear.in. Boðað var til annarra funda eftir því sem þörf var á. 

 

Að neðan má sjá upplýsingar um þá fundi sem aðferðafræðin kallar á að fari fram. 

1.2.1 Sprint Planning 

Hver sprettur hófst með Sprint Planning fundi. Þar hittust allir hópmeðlimir til þess að ræða 

markmið næsta spretts ásamt því að setja upp Project Backlog sem vinna átti eftir í 

sprettinum. Sögur úr Product Backlog voru brotnar niður í verkefni og áætlaður tími fyrir hvert 

þeirra. Einnig gafst tími til að ræða nýjar kröfur sem bæta átti í Product Backlog. 
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1.2.2 Daily Scrum 

Þar sem hópurinn vann ekki saman á hverjum deg, fór Daily Scrum fram á Slack. Á 

spjallrásinni „Daily Scrum” svöruðu hópmeðlimir eftirfarandi spurningum á hverjum degi. 

 

·       Hvað gerðir þú í gær? 

·       Hvað ætlar þú að gera í dag? 

·       Er eitthvað sem stendur í vegi fyrir því að þú getir leyst verkefnið? 

1.2.3 Sprint Review og Sprint Retrospective 

Haldið var Sprint Review og Sprint Retrospective fund í lok hvers spretts. Í Sprint Review var 

farið yfir þær kröfur sem unnið var að ásamt því að bæta við nýjum kröfum þegar að við átti. Í 

Sprint Retrospective var farið yfir síðasta sprett og rætt hvað hópurinn ætti að halda áfram 

að gera, hætta að gera og byrja að gera.  

1.3 Tól og tæki 

Eins og áður hefur komið fram notaðist hópurinn við fjarfundakerfi og búúið var til 

fundarherbergi inná Appear.in. Samskiptaforritið Slack var notað til samskipta og einnig var 

sett upp Scrum vefkerfið Axosoft, þar sem að allir hópmeðlimir höfðu aðgang að uppfærðri 

Scrum töflu á öllum tímum. 

  

Axosoft býður upp á að skipta verkefninu upp í verkþætti á rafrænni töflu og eru kröfur og 

sögur settar upp á rafræna miða, sem mynda Product Backlog. Á þessa rafrænu miða er svo 

hægt að skrá allar upplýsingar um kröfuna og velja hversu margir tímar eða sögupunktar eru 

ákvarðaðir á verkið. Kerfið býður svo upp á að velja sögur af Product Backlog og til að færa 

inn á Sprint Backlog. Hægt er að nálgast Burndown Chart fyrir sprettina í kerfinu. 

1.4 Skjölun 

Öll skjölun fór fram í gegnum Google Docs. Þar má finna allar skýrslur sem hafa verið 

gerðar, tímaskráningarskjal, áhættugreiningu, frumgerðir, vinnuskjöl og kynningar. Allir 

hópmeðlimir komu að gerð skýrslna og því gaf það auga leið að hafa öll gögn á miðlægu 

formi. 
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1.5 Samstæðustjórnun 

Notast var við Git samstæðustjórnun (e. version control repository hosting service, VC) fyrir 

kóðann og var verkefnið sett upp á Bitbucket þar sem allir meðlimir höfðu aðgang. 

 

2. Verkáætlun 

 

 

Unnið var eftir Scrum aðferðafræðinni og var fyrirkomulaginu í kringum lýst ítarlega í 

kafla 1, Verklag. Verkáætlun þessari er ætlað að sýna gróflega hvernig áætlað er að verkið 

vinnist. Unnið var í sprettum og var fyrsti spretturinn eða Sprettur 0 vikulangur. Eftir það var 

ákveðið að vinna í tveggja vikna sprettum fram að prófatímabili þar sem spretturinn var 

þriggja vikna. Eftir þann sprett var skipt yfir í viku langa spretti. Var þetta gert vegna þess að 

eftir lokapróf mátti gera ráð fyrir meira vinnuframlagi en á meðan aðrir áfangar voru í gangi.  
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3. Áhættugreining 

 

Í upphafi verkefnisins var farið yfir helstu áhættur sem að gætu átt sér stað í 

verkefninu og hvernig hópurinn skal bregðast við. Þó nokkrar áhættur komu upp á meðan 

verkefninu stóð og tókst hópnum með samvinnu að koma í veg fyrir varanlegan skaða. 
 

# Áhætta Líkur Lausn Skráð Ábyrgð 

1. Skortur á reynslu 
forritunar í  
React Native. 

4 x 5 
 

20 

Hópurinn kynnir sér vel React Native. 
Leitar sér aðstoðar. 

Sprett 
0 

Hópur 

2. Skortur á reynslu við 
gerð smáforrits. 

4 x 5 
 

20 

Hópurinn kynnir sér öllu því sem viðkemur 
forritun smáforrita 
Lesa sig til um forritun smáforrita. 
Fá aðstoð frá einhverjum með reynslu af 
gerð smáforrita. 

Sprett 
5 

Hópur 

3. A-kröfur eru ekki 
kláraðar innan 
tímaramma. 

4 x 5 
 

20 

Setja raunsætt tímaplan og hafa gott 
skipulag. 
Endurmeta forgangsröðun á kröfum. 

Sprett 
2  
 

Scrum 
Master 

4. Mat á umfang 
verkefnis. 

3 x 4  
 

12 

Vera raunsæ við mat á umfangi 
verkefnisins. 
Endurmeta stöðu verkefnis eftir hvern 
sprett. 

Allir 
Sprettir 

 

Hópur 

5. Vinnan gengur hægar 
fyrir sig en áætlað var. 

2 x 4  
 

8 

Scrum Master ásamt hópmeðlimum 
endurmetur tímaáætlun í enda hvers 
spretts.  
Hópurinn endurmetur stöðu verkefnisins. 
Meiri tími og áherslur lagðar á þær kröfur 
sem þurfa að klárast. 

Sprett 
6 

 

Scrum 
Master 

6. Sprettir illa skipulagðir. 2 x 3 
 

6 

Scrum Master skipuleggur og fer yfir 
komandi spretti á sprint fundum. 
Scrum Master ásamt hópmeðlimum ákveður 
saman komandi spretti. 

- Scrum 
Master 

7. Einingaprófanir 
gleymast/verða 
útundan. 

2 x 3  
 

6 

Allur kóði skal vera einingaprófaður. 
Aðeins einingaprófaður kóði er samþykktur. 

Sprett 
0-9 

Hópur 

8. Vandamál með 
forritunarsöfn frá þriðja 
aðila, s.s. uppfærslur. 

2 x 3  
 

6 

Passa að package version númer uppfærist 
ekki. 
Allir hópameðlimir hjálpast að við að finna 
rót vandans 

Sprett 
5 & 8 

Hópur 

9. Verkefnavinna í öðrum 
áföngum. 

2 x 3  
 

6 

Skipulag, vinna fram í tímann. 
Setja upp skipulag fyrir hverja viku og fara 
eftir því. 

Sprett 
4 

Hópur 
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10. Álag í vinnu hjá 
hópmeðlimum.  

2 x 3  
 

6 

Meta fyrirfram hversu mikla vinnu er hægt 
að taka án þess að það komi niður á 
verkefninu. 
Athuga hvort hægt sé að minnka 
tímabundið við sig vinnu 

Sprett 
4-5 

Hópur 

11. Nemendur vinna illa 
saman  sem 
fjarnámshópur. 

1 x 4 
 

4 

Ákveðnir  fundartímar í hverjum spretti, 
stöðugu sambandi um gang verkefnis. 
Fundur, endurskipulag vinnu- fyrirkomulags 
innan hópsins. 

-  Scrum 
Master 

12. Erfitt að útvega gögn 
sem að smáforritið þarf 
að nota (upplýsingar 
um velli, staðsetningar, 
o.s.frv). 

2 x 2 
 

4 

Allra mikilvægra gagna safnað í  upphaf 
verkefnisins. 
Hópurinn hannar sín eigin gögn. 
Hópurinn endurmetur mikilvægi gagna.  

Sprett 
3  

Hópur  

13. Hópmeðlimir reyna að 
komast hjá vinnu. 

1 x 3   
 

3 

Vera búin að skipuleggja hver gerir hvað og 
hvenær það á að vera tilbúið 
Tala við viðkomandi, fá hann til þess að 
vera virkan í verkefninu. 

-  Hópur 

14. Hópmeðlimur verður 
fyrir tjóni á fartölvu eða 
farsíma. 

1 x 2   
 

2 

Öll verkefni eru geymd og unnin á 
sameiginlegu svæði. 
Hópmeðlimir vinna saman að verkefni. 

Sprett 
6 

Hópur 

15. Samskiptaörðugleikar 
við leiðbeinanda 

1 x 2  
 

2 

Hópmeðlimir halda stöðugu og góðu 
sambandi við leiðbeinanda. 
Ef samskipti hóps og leiðbeinanda gengur 
illa, beina  

-  Hópur/ 
SIG 

16. Veikindi hópmeðlims. 1 x 2  
 

2 

Hópmeðlimir hafa yfirsýn yfir verkefni hvort 
annars.  
Ef að hópmeðlimur verður fjarverandi, geta 
aðrir meðlimir hópsins gengið í verkefnið. 

-  Hópur 

17. Veikindi barns 
hópmeðlims. 

1 x 2  
 

2 

Hópmeðlimir hafa yfirsýn yfir verkefni hvort 
annars. 
Ef að hópmeðlimur verður fjarverandi, geta 
aðrir meðlimir hópsins gengið í verkefnið. 

Sprett 
9 

BÁB/ 
ÓAS  

18. Vandamál með 
vinnuaðstöðu 
hópmeðlima. 

1 x 1 
 

 1 

Hópurinn hefur aðgang að sameiginlegu 
rími innan skólans. 
Hópmeðlimir vinna verkefnið heima hjá sér. 

-  Hópur 
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4. Þarfagreining 

 

Fyrst var farið í að greina notendahópinn. Unninn var kröfulisti upp úr hugmyndum 

hópmeðlima og annarra frisbígolfspilara. Haft var samband við aðstandendur folf.is. 

Kröfulistanum er skipt upp í tvennt, virkni kröfur fyrir notendahópinn og almennar kröfur. 

Kröfulistanum er skipt upp í A, B og C kröfur og honum forgangsraðað eftir því hvernig virkni 

smáforrits verður útfærð. Gerð voru notkunartilvik fyrir allar helstu kröfurnar. 

4.1 Notendahópur 

Notenda- 
hópur 

Bakgrunnur Notkun kerfis Umhverfi Helstu 
markmið 

Notandi 
Mikilvægi: 
Mjög 
mikilvægur 

Aldur:  
10-80 ára 
 
Kyn:  
Bæði 
 
Menntun: 
Grunnskóli + 
 
Hæfni/Vanhæfni: 
Engin sérstök 
 
Tölvufærni: 
Engin - mjög góð 

Notkun:  
Allt árið um kring. 
Allan sólarhringinn 
 
Þjálfun: Engin 
 
Viðhorf:  
Jákvætt. Gefur honum 
möguleika á að skrá 
og nálgast upplýsingar 
varðandi leiki og velli 
 
Fjöldi notenda:  
~ 500 

Tæknilegt 
umhverfi:  
Gott.  
Er nettengdur í 
símanum 
 
Raunverulegt 
umhverfi:  
Úti á víðavangi. 
Þarf netsamband 
til að nota 
ákveðna hluta 
hugbúnaðar 

Notar Fappið til 
þess að finna 
frisbígolfvelli á 
höfuðborgar- 
svæðinu. Skoðar 
upplýsingar um 
velli og skráir 
leikinn sinn á 
skorkort fyrir 
viðkomandi völl. 
Getur haldið utan 
um skor vina. 
Getur skoðað 
gamla leiki. 

 

4.2 Kröfulisti 

Kröfulistinn tók nokkrum breytingum frá því að verkefnið hófst. Nokkrar kröfur duttu út 

og all nokkrar bættust í hópinn. 

 

Þegar við byrjuðum þessa vegferð vorum við að renna blint í sjóinn og eftir á að hyggja 

gerðum við ekki nægilega nákvæman kröfulista. Þegar að hópurinn fór að vinna að 

smáforritinu sjálfu, komu upp hlutir sem okkur fannst eðlilegast að væru í kröfulistanum. 

Kröfum sem bætt hefur verið við eru litaðar grænar. 
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Notendur - Virknikröfur 

Nr Krafa 
Sem notandi vil ég... 

Mikilvægi 
(A/B/C) 

Notkunar- 
tilvik 

Staða 

1 Geta innskráð mig með Facebook, til að þurfa ekki að 
skrá nýtt notendanafn og lykilorð 

A 1 Lokið 

2 Ekki þurfa að skrá mig inn í hvert skipti (Persistant 
login) 

A 2 Lokið 

3 Geta útskráð mig / aftengt Facebook til að geta leyft 
öðrum að skrá sig inn 

A 3 Lokið 

5 Geta bætt við velli sem er ekki inni, til að geta bætt við 
völlum sem ekki eru á höfuðborgarsvæðinu eða 
nýtilkomnum völlum 

A 5 Lokið 

6 Geta fyllt út skorkort fyrir völl, til að geta haldið utan um 
skor í leiknum 

A 6 Lokið 

7 Geta bætt við meðspilara inn á skorkortið, til að geta 
spilað með fleiri en einn leikmann 

A 7 Lokið 

8 Geta fyllt út skorkort fyrir meðspilara, til að geta fylgst 
með skorinu hana/þeirra og borið saman við mitt 

A 5 Lokið 

9 Geta séð lista af völlum, til að geta valið völl eða séð 
upplýsingar um vellli 

A 8 Lokið 

10 Geta séð upplýsingar um velli,  til að sjá hvar þeir eru, 
hversu margar holur, lengd hola og par 

A 9 Lokið 

11 Geta séð skorkort fyrir núverandi leik, til að geta séð 
hver leiðir í leiknum 

A 10 Lokið 

12 Geta bætt við meðspilara inn á skorkortið eftir hans 
notendanafni í gagnagrunninum, til að geta spilað með 
fleiri en einn leikmann 

B 7 Lokið 

13 Geta kynnt mér leikreglur, til að ég geti spilað leikinn 
rétt 

B 12 Lokið 

14 Geta séð mitt top skor á ákveðnum velli, til að sjá hvort 
að ég hef bætt mig í leiknum 

B 13 Lokið 

15 Geta séð á korti alla velli nálægt mér (GPS fjarlægð), til 
að ég geti valið völl sem er næst mér 

B 11 Lokið 

16 Geta séð lista af völlum sem raðast upp eftir GPS 
fjarlægð, til að ég geti valið völl sem er næst mér 

B 16 Lokið 

17 Geta séð sögu fyrri leikja, til að rifja upp frammistöðu 
mína og meðspilara 

B 14 Lokið 

19 Geta borið saman top skor á ákveðnum völlum, hvað   Lokið 
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er besta skorið á ákveðnum velli, til að sjá hvernig ég 
stend gagnvart öðrum 

C  

20 Geta tengst vinum í gegnum Facebook, til að geta bætt 
þeim við leik 

C  Lokið,sjá 
kröfu 12 

21 Geta séð stigatöflu (Leaderboard) gagnvart vinum, til 
að geta séð hver hefur hefur unnið flesta leiki 

C  Lokið 

23 Geta séð tilkynningar (Notifications) í forritinu, til að sjá 
hvað er nýtt í forritinu 

C  Lokið 

24 Geta fengið leiðbeiningar hvernig forritið virkar, til að 
læra á það (Intro/Onboarding) - Video eða swipe skjáir 
í byrjun 

C  Lokið 

25 Geta fengið viðurkenningar og verðlaun fyrir afrek 
(Achievements), til að höfða til keppnismanneskjunnar í 
mér 

C  Lokið 

27 Geta séð upplýsingar um forritið (About) C  Lokið 

28 Geta séð upphafssíðu, til að sjá valmöguleika A  Lokið 

29 Geta notað swipe til að komast á milli skjámynda C  Lokið 

32 Geta fylgt út skorkort fyrir tiltekinn völl, til að geta haldið 
utan um skor í leiknum 

A  Lokið 

33 Geta farið í uppsetningarhnapp til að breyta tungumáli, 
skrá út og séð upplýsingar um forritið 

B  Lokið 

34 Geta séð almenna tölfræði(Statistics) til að svala 
forvitni minni varðandi árangur 

B  Lokið 

35 Geta spilað leiki á mínum eigin velli til að vera ekki 
bundin við að spila á völlum sem eru uppsettir af 
stjórnendum smáforritsins 

A  Lokið 

36 Geta lesið leiðbeiningar fyrir notkun smáforritsins til að 
vita hvað ég get gert í því. 

C  Lokið 

37 Geta eytt út velli sem ég hef búið til sjálfur til að hafa 
stjórn á hlutunum sjálfur 

C  Lokið 

38  Geta fengið vegvísun á stað vallarins til að rata 
þangað  

C  Lokið 

 
A: Nauðsynlegt. 
B: Það sem væri gott að hafa í forritinu en ekki nauðsynlegt. 
C: Það sem væri gaman að hafa í forritinu. 
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Almennar kröfur 

Nr Krafa 
Sem notandi vil ég... 

Mikilvægi 
(A/B/C) 

Staða 

27 Forritið skal keyra á iOS 9 og ofar A Lokið 

28 Forritið skal keyra á Android 6.0 (Marshmallow) og ofar A Lokið 

29 Forritið skal vera á Íslensku A Lokið 

30 Forritið skal vera notendavænt A Lokið 

31 Forritið skal tengjast við gagnagrunn A Lokið 

32 Forritið skal vera á ensku C Lokið 

 
 

4.3 Notkunartilvik 
 
Nafn: Notandi skráir sig inn í Fappið með Facebook. 

Númer: 1 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi er nettengdur.  

Lýsing: Notandi velur að skrá sig inn með Facebook 
- Ef notandi á reikning: „Login with the Facebook app” 
- Ef notandi á reikning: „Login with phone or email” 
- Ef notandi á ekki reikning getur hann stofnað reikning: „Create 

Account” 
 
Notandi samþykkir að gefa Fappinu aðgang að  „Public profile” of „Friends list” 

Frávik: - Notandinn slær ekki inn í alla reiti og staðfestir, fær upp athugasemd. 
- Notandi slær inn vitlaust notendanafn, fær upp athugasemd. 
- Notandi slær inn vitlaust lykilorð, fær upp athugasemd.  

Eftirskilyrði: Notandi er kominn inn í Fappið 

Kröfur: 1 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Sigurbjörg Sara Benediktsdóttir 
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Nafn: Ekki þurfa að skrá mig inn í hvert skipti (Persistant login) 

Númer: 2 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi hafi skráð sig inní kerfið áður 

Lýsing: Notandi opnar Fappið og þarf ekki að skrá sig inn 

Frávik: Notandi hefur  valið að skrá sig út af kerfinu 

Eftirskilyrði: Notandi er inní kerfinu 

Kröfur: 2 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Sigurbjörg Sara Benediktsdóttir 
 
Nafn: Notandi skráir sig úr kerfi. 

Númer: 3 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi er skráður inn í kerfið. 

Lýsing: Notandi fer á forsíðu og velur að skrá sig út. 
- Gluggi opnast sem að spyr notandann hvort að hann sér viss um að hann vilji 
skrá sig út.  
- Notandi velur „Já” eða „Nei” 

Frávik: Notandi velur að skrá sig ekki út úr kerfinu. 

Eftirskilyrði: 
Notandi fer aftur á upphafsíðu kerfisins þar sem að hann hefur valmöguleika á 
því að skrá sig aftur inn í kerfið. 

Kröfur: 3 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Sigurbjörg Sara Benediktsdóttir 
 

Nafn: Notandi bætir við nýjum velli   

Númer: 5   

Forgangur: A   

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið og er búinn að velja nýjan leik   

Lýsing: Notandi skráir inn nafn á velli og hversu margar holur hann er. 
Fyrir hverja holu skráir notandi hvað parið á holunni er 

 

Frávik: Notandi gleymir að fylla út nafn á velli, fær athugasemd(Nafn ) 
Notandi gleymir að fylla út par á holu, fær athugasemd 

 

Eftirskilyrði: Nýi völlurinn vistast í lista yfir alla velli   

Kröfur: 5   

Leikarar: Notendur   

Höfundur: Hekla Rún Ámundadóttir   
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Nafn: Notandi fyllir út skorkort 

Númer: 6 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið og er búinn að velja nýjan leik, völl og leikmenn 

Lýsing: Notandi skráir inn hversu mörg köst voru notuð á hverri holu fyrir sig á þessum 
tiltekna velli.  
Notandi getur einnig skráð köst meðspilara sinna.  
Notandi getur valið að geyma skorkort í lok leiks 

Frávik: Notandi gleymir að fylla inn kast á einhverri holu, fær athugasemd (engin köst 
skráð á holu x) 

Eftirskilyrði: 
Notandi hefur skráð inn skor á velli og getur séð hver hefur besta skorið. 
Upplýsingar skrifast í gagnagrunn ef valið er að geyma skorkortið 

Kröfur: 6,8 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Brynhildur Ásta Bjartmarz 
 
 
 

Nafn: 
Geta bætt við meðspilara inn á skorkortið, til að geta spilað með fleiri en einn 
leikmann 

Númer: 7 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi verður vera komin inn í smáforritið og byrja þar nýjan leik. 

Lýsing: Notandi byrjar nýjan leik, velur völl og bætir þar við þeim meðspilurum sem eru 
að fara spila. Getur bætt við notendum af Fappinu eða skráð inn nafn meðspilara 

Frávik: Notandi er að spila einn. 
Notandi er ekki nettengdur og getur ekki bætt við notendum af Fappinu 

Eftirskilyrði: Notandi getur spilað leik með fleiri en einum leikmanni í. 

Kröfur: 7 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Ólafur Albert Sævarsson 
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Nafn: Notandi skoðar lista af völlum 

Númer: 8 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið 

Lýsing: Notandi fer í valmynd „Courses” til að skoða velli 

Frávik: Notandi er ekki nettengdur og fær ekki upp nýjustu vellina. Aðeins þá velli sem 
voru við síðust notkun í nettengingu. 

Eftirskilyrði: 
Notandi sér lista af öllum völlum sem skráðir eru í forritið síðast þegar hann var 
nettengdur 

Kröfur: 9 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Brynhildur Ásta Bjartmarz 
 
Nafn: Notandi skoðar upplýsingar um völl 

Númer: 9 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið og er búinn að fara í valmyndina Courses 

Lýsing: Notandi velur völl sem hann vill skoða úr lista af völlum 

Frávik:  

Eftirskilyrði: 

Notandi getur skoðað upplýsingar fyrir þennan tiltekna völl. Hægt er að sjá 
staðsetningu vallar, staðsetningu hola á korti, fjölda hola og par. Hægt er að 
byrja nýjan leik á velli í þessari valmynd 

Kröfur: 10 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Brynhildur Ásta Bjartmarz 
  

Nafn: 
Geta séð skorkort (Leaderboard) fyrir núverandi leik, til að geta séð hver leiðir í 
leiknum 

Númer: 10 

Forgangur: A 

Forskilyrði: Notandi verður að vera byrjaður að spila nýjan leik. 

Lýsing: Notandi byrjar nýjan leik og er búin að fylla inn þau stig sem hver og einn 
leikmaður hefur fengið fyrir hverja holu, getur þá séð stigatöflu sem sýnir hver 
leiðir í leiknum. 

Frávik: Leikurinn hefur ekki enn hafist. 

Eftirskilyrði: Notandi getur séð stigatöflu sem sýnir hver leiðir núverandi leik sem er í gangi. 

Kröfur: 11 

Leikarar: Notendur 

Höfundur:  Ólafur Albert Sævarsson 
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Nafn: Geta séð á korti alla velli nálægt mér (GPS fjarlægð)   

Númer: 11   

Forgangur: B   

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið   

Lýsing: Notandi ýtir á „Vellir“ og sér vellina á korti  

Frávik: Ef notandi er ekki með kveikt á staðsetningu þá birtast engir vellir sem eru 
nálægt. 
Ef notandi er ekki nettengdur þá birtast engir vellir sem eru nálægt. 

 

Eftirskilyrði: 
Notandi á auðveldara með að velja sér völl eftir að hafa fengið þessar 
upplýsingar 

  

Kröfur: 16   

Leikarar: Notendur   

Höfundur: Hekla Rún Ámundadóttir   

 
Nafn: Leikreglur 

Númer: 12 

Forgangur: B 

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið 

Lýsing: Notandi fer inn á forsíðu þar sem að hann getur farið inn í valmöguleikann 
„Leikreglur” og lesið almennar reglur í frisbígolfs 

Frávik:  

Eftirskilyrði: Notandi getur farið til baka, aftur á forsíðu 

Kröfur: 13 

Leikarar: Notendur 

Höfundur: Sigurbjörg Sara Benediktsdóttir 
 
Nafn: Geta séð mitt besta  skor á ákveðnum velli 

Númer: 13 

Forgangur: B 

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið og  búinn að fara í valmyndina Tölfræði 

Lýsing: Notandi velur sér þann völl sem hann vill skoða og fær þá upp hans besta score 
á þeim velli ásamt því að fá upp hvað hann spilar völlinn á að meðaltali 

Frávik: - Notandi hefur aldrei spilað á þessum tiltekna velli áður 

Eftirskilyrði: 
Notandi sér hans besta skor á tilteknum velli 
Notandi sér meðaltal yfir spilamennsku hans á tilteknum velli 

Kröfur: 14 

Leikarar: Notandi 

Höfundur: Ólafur Albert Sævarsson 
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Nafn:  Geta séð sögu fyrri leikja 

Númer: 14 

Forgangur: B 

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið og  búinn að fara í valmyndina History 

Lýsing: Notandi sér þá yfirlit yfir þær dagsetningar sem hann hefur spilað, með því að 
klikka á eina af þeim dagsetningum sér hann skorkort frá þeim leik. 

Frávik: - Notandi hefur ekki spilað neina leiki 

Eftirskilyrði: Notandi sér skorkort frá áður spiluðum leik 

Kröfur: 17 

Leikarar: Notandi 

Höfundur: Ólafur Albert Sævarsson 
 
 

Nafn: 
Geta séð lista af völlum sem raðast upp eftir fjarlægð, til að ég geti valið völl 
sem er næst mér 

  

Númer: 16   

Forgangur: B   

Forskilyrði: Notandi er skráður inní forritið   

Lýsing: Notandi ýtir á „Vellir“ og fær lista yfir vellina raðað eftir því hversu nálægt þeir 
eru. 

 

Frávik: Ef notandi er ekki með kveikt á staðsetningu þá birtast engir vellir sem eru 
nálægt. Ef notandi er ekki nettengdur þá birtast engir vellir sem eru nálægt. 

 

Eftirskilyrði: 
Notandi á auðveldara með að velja sér völl eftir að hafa fengið þessar 
upplýsingar 

  

Kröfur: 16   

Leikarar: Notendur   

Höfundur: Hekla Rún Ámundadóttir   
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5. Hönnun 

 

Farið verður í gegnum hönnunar- og þróunarumhverfið sem notað var við gerð 

Fappsins. Gerðar voru frumgerðir fyrir allar helstu skjámyndir, en hægt er að sjá nokkrar 

þeirra hér fyrir neðan og samhliða þeim er hægt að sjá hvernig skjámyndirnar lýta út í dag. 

Gert var siglingaleiðarit sem sýnir hvernig hægt er að ferðast á milli þessara skjámynda og 

yfirlitsmynd yfir kerfið sem sýnir hvernig það hefur samskipti við önnur kerfi. 

Einnig eru teknar fyrir forritunar og samstæðustjórnunarreglur.  

 

5.1 Hönnunarumhverfi 

Frumgerðir voru búnar til á Google Drive með Balsamiq Mockups. Farið var í gegnum 

notkunartilvikin og kröfulistann til þess að finna helstu skjámyndir. Við gerð skjámyndanna 

komu líka upp hugmyndir að kröfum eða breytingu á kröfum. Við gerð yfirlitsmynda og 

siglingaleiðarits var notað vefsíðuna draw.io sem einnig er að finna í Google Drive. 

 

5.2 Forritunar- og samstæðustjórnunarreglur 

Við útfærslu Fappsins var notast við forritunarmálið Javascript í forritunarumhverfi 

React Native. Git var notað sem samstæðustjórnunarkerfi og verkefnið hýst á Bitbucket. 

ESLint var notað til þess að sjá til þess að kóðunarreglum væri fylgt. 

Verkefnið var unnið á greinum sem báru lýsandi nöfn yfir hvað hafði verið útfært.  

Þegar hópmeðlimur ýtir inn breytingum á sína grein er keyrt upp sjálfvirkt ferli með 

skýjalausn Nevercode sem þýðir kóðann og keyrir upp próf. Ef það ferli heppnast verður .apk 

skrá aðgengileg á HockeyApp og Google Play og .ipk skrá aðgengileg á HockeyApp. Er þá 

hægt að skoða breytingarnar á HockeyApp áður en beiðni um sameiningu við master 

greinina er gerð. 

Ef allt virkar er gerð beiðni um að sameina greinina við master greinina. Er þá aftur 

keyrt upp ferli á Nevercode. Ef að ferlið heppnast verður .apk skrá aðgengileg á HockeyApp 

og Google Play og .ipk skrá aðgengileg á HockeyApp. Aðrir hópmeðlimir geta þá skoðað 

nýjustu breytingarnar á HockeyApp og samþykkt breytinguna ef það á við og sameinað hana 

við master greinina. 
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5.3 Yfirlitsmynd kerfis 
Hér gefur að líta yfirlitsmynd kerfis. 
 
 

 
 

5.4 Siglingaleiðarit 

 
 
Sjá mynd hér. 

19 

https://drive.google.com/open?id=0BxE9Ci6h8xzoZnhwVVIxeGVtbkk


 
 

 

 

5.5 Frumgerðir 

Hér að neðan koma frumgerðir fyrir nokkrar af helstu aðgerðum í Fappinu ásamt 

samsvarandi skjámyndum úr smáforritinu eins og það lýtur út í dag. 

 
 

   

Login  Main Screen Course Detail 
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Gameplay Achievements Add Player 
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5.6 Firebase 

Fappið notar þjónustur Firebase til þess að geyma gögn og skrá inn notendur í gegnum 

Facebook. Firebase er rauntímagagnagrunnur þar sem að öll gögn eru geymd á JSON 

formati. Að neðan má sjá yfirlitsmynd gagna. 
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6. Notendaprófanir 

 

Óformlegar prófanir voru framkvæmdar þrisvar sinnum yfir þróun smáforritsins. 

 

Fyrstu prófanirnar voru gerðar á fyrstu pappírs frumgerðir smáforritsins. Þar sem 

notanda var rétt frumgerðirnar og hann beðinn um að vafra um og prófa sig áfram með þær. 

Það voru ýmsar athugasemdir sem komu út úr þeim prófunum. Flestar athugasemdirnar voru 

vegna þess að notendum fannst skjáirnir vera full margir miðað við umfang smáforritsins og 

ekki var ljóst hvernig hægt væri að komast til baka frá hinum ýmsu skjámyndum. 

 

Önnur prófun fór fram stuttu eftir að byrjað var að forrita smáforritið. Þegar að hægt 

var að sækja smáforritið á síma í gegnum HockeyApp. Þessi prófun var gerð til að skoða 

flæði í smáforritinu þar sem ekki var búið að klára fleiri kröfur.  

Niðurstöður þessarar prófunar voru þær að notendum fannst frekar troðið á upphafssíðu 

smáforritsins og takkar full litlir. Ein athugasemdin var að á Íslandi væri „stundum” kalt og 

gott væri að geta spilað í vettlingum og þá væri frekar erfitt að hafa takkana litla og leiðinlegt 

að þurfa að fletta mikið.  

Niðurstöður þessarar prófunar voru nýttar til þess að endurhugsa flæðið í 

smáforritinu. Ákveðið var að fækka valmöguleikum á upphafssíðu og breyta framsetningunni 

á tökkunum. Í viðleitni við að einfalda upphafsskjáinn var ákveðið að bæta við svokölluðum 

TabNavigation bar neðst á skjáinn. 

 

Þriðja og umfangsmesta prófunin fór fram þegar smáforritið var vel á veg komið. 

Prófanir fóru fram bæði á iPhone og Android símum. Notandinn var spurður hvort að það 

væri eitthvað fleira sem honum fyndist eiga að vera í smáforritinu og var síðar unnið með 

niðurstöður prófananna. 
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6.1 Formleg notendaprófun  

Formleg notendaprófun var ætluð til að sjá hvernig notandi notar smáforritið. 

Fyrirfram ákveðin verkefni voru lögð fyrir og notandinn beðinn um að framkvæma þau. 

Skráðar voru niður upplýsingar svo sem hvort að notandi gat leyst verkefnið, hversu langan 

tíma það tók og athugasemdir frá notanda.  

 

Prófari er 22 ára karlmaður, með góða tölvukunnáttu. Hann prófaði smáforritið á Android 

stýrikerfi. 

 
Verkefni Tókst 

 verkefnið? 
Tími sem fór 
í verkefnið 

Athugasemdir 

Skráðu þig inn Já 30 sek  

Skráðu þig út Já 5 sek  

Lestu leikreglurnar Já 10 sek  

Breyttu tungumáli Já 3 sek  

Hvað er parið á holu 1 á 
vellinum Fossvogsdalur 

Já 4 sek  

Bættu við velli í 
smáforritið 

Já 32 sek Hélt fyrst að völlurinn kæmi 
hjá hinum völlunum, en 
ekki mínir vellir. 

Athugaðu hvort að þú 
hafir náð afrekinu „hola í 
höggi” 

Já 3 sek  

Skoðaðu á hvaða velli þú 
spilaðir síðast  og með 
hverjum 

Já 5 sek  

Spilaðu leik með einum 
vini og einum viðbættum 
notanda 

Já 47 sek Sér ekki neinstaðar á 
hvaða velli hann er á, má 
bæta því við. 

 
Athugasemdir prófara 

Prófara fannst mega vera augljósara á hvaða völl hann hafði valið og á hvaða velli 

hann væri að spila. Athugasemdir voru teknar til greina. 
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Prófari er 28 ára karlmaður með mjög góða tölvukunnáttu. Hann prófaði smáforritið á iOS 

stýrikerfi. 

 

Verkefni Tókst 
verkefnið? 

Tími sem fór 
í verkefnið 

Athugasemdir 

Skráðu þig inn Já 5 sek  

Skráðu þig út    

Lestu leikreglurnar Já 35 sek Skrítið að hafa leikreglur í 
stillingum 

Breyttu tungumáli Já 10 sek  

Hvað er parið á holu 1 á 
vellinum Fossvogsdalur 

Já 7 sek  

Bættu við velli í smáforritið Já 30 sek  

Athugaðu hvort að þú hafir 
náð afrekinu „hola í höggi” 

Já 15 sek  

Skoðaðu á hvaða velli þú 
spilaðir síðast  og með 
hverjum 

Já 10 sek  

Spilaðu leik með einum vini 
og einum viðbættum 
notanda 

Já 30 sek Óskýrt að notandi sé kominn 
inn í leikinn eða ekki. Einnig 
ekki augljóst hvernig á að 
halda áfram þegar búið er að 
bæta leikmönnum í leikinn. 

 
Athugasemdir prófara 

Prófari hafði nokkrar athugasemdir. Honum fannst að notandinn ætti að komast á 

aðalvalmyndina með einum smelli sama hvar maður væri staddur í smáforritinu. Hann benti 

á að verðlaunin ættu að raðast þannig að þau sem maður hefur náð kæmu fyrst, en ekki í 

handahófskenndri röð. Hann minntist einnig á að notendur sem maður hefur sjálfur bætt við 

myndu vistast svo auðveldara væri að nálgast þá fyrir næsta leik. Hann sagði einnig að 

einkennismerkið væri virkilega flott, og mældi með að nota það meira. 
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6.2 Óformleg notendaprófun  

Eftirfarandi eru óformlegar notendaprófanir sem framkvæmdar voru. Athugasemdir 

eru flokkaðar eftir skjámyndum. Þær athugasemdir sem að hópurinn tók til greina eru 

merktar með sviga. 

 

 
Prófari er 25 ára karlmaður með mjög góða tölvukunnáttu. Hann prófaði smáforritið á iOS 

stýrikerfi. 

 

Stillingar 
- Leikreglur eiga ekki heima undir stillingar 

- Takkinn fyrir það tungumál sem er valið mætti vera öðruvísi en fyrir þann sem er 

valinn  

- Fullt nafn á notanda undir Facebook mynd 

Tölfræði 
- Laga má útlitið (lagað) 

Leikjasaga 
- Sagan kemur í vitlausri röð, nýjustu leikir ættu að koma fyrst (lagað) 
- Laga hvernig dagsetningin er sett fram 

- Laga má útlitið (lagað) 
Afrek 

- Mætti skipta upp í þau afrek sem náð hefur verið, eða þeim sem ekki hefur verið náð, 

eða bara  breyta röðinni þannig að þau afrek sem notandi hefur náð koma fyrst í 

röðinni (lagað) 
Nýr leikur 

- Þegar maður býr til notanda mætti vera augljósara að honum hafi verið bætt í leikinn 

(lagað) 
- Leitarglugginn virkar ekki 

- Ekki hafa villuskilaboð áður en notandi hefur gert villuna (lagað) 
- Skrítið að nöfn leikmanna blikki þegar skipt er um holu (lagað) 

- Mætti vera augljósara í „Scorecard” hver vann leikinn 

Aðrar athugasemdir 
- Smáforritið er virkilega einfalt og þægilegt í notkun, sem mun höfða til mjög margra 

spilara 
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Prófari er 35 ára karlmaður með mjög góða tölvukunnáttu. Hann prófaði smáforritið á iOS 

stýrikerfi. 

 

Leikjasaga 
- Lengi að koma upp og kemur upp villa varðandi listann. (lagað) 
- Flott útlit. 

Tölfræði 
- Rangur texti í tölfræði. (lagað) 

Vellir 

- Í vellir þá fannst honum að mætti taka út „Bæta við velli” undir official vellir. 

- Texti í flipum of smár og ekki augljóst að þetta séu takkar. (lagað) 
- Fannst vanta að setja inn avatar með ‘Mínum völlum’ eins og er í ‘Aðalvöllum’ . 

(lagað) 
- Mínir vellir koma ekki undir ‘Vellir’. 

- Það vantar punkt sem sýnir hvar völlurinn er  á Google Maps. (lagað) 
Stillingar 

- Smáforritið endurhleðst þegar það er breytt um tungumál. Er hægt að hafa það 

öðruvísi? 

- Spurning hvort að það segi meira að hafa fána í staðinn fyrir IS/EN. 

Nýr leikur 
- Kemur ekki hvað er langt í völlinn. (lagað) 
- Smellir á völl og ekkert gerist. (lagað) 

- Sá ekki upphaflega ekki hvort völlur var valinn eða að „Bæta við leikmanni” takkinn 

varð virkur. Of mörg klikk. (lagað) 

- Texti í flipum of lítill eins og með „Vellir”. Ekki augljóst að þetta séu takkar. (lagað) 

- Ekki hægt að afvelja leikmann sem var búinn til. (lagað) 
- Þarf heilan skjá fyrir Create User þar sem notandinn vistast ekki á milli leikja?  

Er þetta ekki bara að slá inn nafn og ýta á Bæta leikmanni á skorkort? (lagað) 
- Valdi leikmann fyrst en hætti svo við en hann kom samt inná leikinn. (lagað) 
- Ljótt að láta spinnerinn færast miðað við nafnið. (lagað) 
- Það er ennþá áfram takki á síðustu holunni. 

- Athuga hvernig skjárinn uppfærist ef maður er að skipta á milli landscape og portrait. 

(lagað) 
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Prófari er 21 árs karlmaður með góða tölvukunnáttu. Hann prófaði smáforritið á Android 

stýrikerfi. 

 

Nýr leikur 
- Finnst annars flæðið fínt en megi vera augljósara að völlur hafi verið valinn. (lagað) 

Skorkort 
-        Spyr hvort ætti ekki að vera val í lok leiks hvort leikur sé vistaður eða ekki. (lagað) 

Vellir 
-        Býr til nýjan völl og hrósar því hversu einfalt það er. 

-        Finnst hann ætti að geta komist þaðan strax í að spila leik á vellinum sem hann bjó til. 

(lagað) 
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7. Framvinda 
 

Hér gefur að líta yfirlit yfir skráningu tíma hópmeðlima og skiptingu niður á verkþætti.  

Þá er farið yfir hvað var útfært í hverjum sprett fyrir sig og litið í baksýnisspegilinn. 

Síðast en ekki síst koma fram brunarit fyrir hvern sprett fyrir sig.  

7.1 Tímaskráning 

Hér má sjá niðurstöður tímaskráningar verkefnisins auk brunarits verkefnis. 

Fyrri taflan sýnir heildar vinnutíma sem fóru í verkefnið og einnig skiptinguna á milli 

hópmeðlima. 

Seinni taflansýnir skiptingu tíma eftir verkþáttum. 

 

Hópmeðlimur Heildar vinnutímar 

Brynhildur 354.25 

Haukur 311 

Hekla 333.5 

Ólafur 259 

Sara 322.55 

Samtals 1580.3 
 

Verkþáttur Unnir tímar 

Uppsetning umhverfis 120.9 

Ýmis undirbúningur 117 

Fundir 147 

Skjölun 144.5 

Fyrirlestrar 9 

Frumgerðir 28.5 

Forritun 1007.4 

Notendaprófanir 6 

Samtals 1580.3 
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7.2 Sprettir 

Sprettur 0 
21.08.2017 - 27.08.2017 
 

 
 

Uppgjör  

Hópurinn ákvað að vinna smáforritið í forritunarmálinu React Native. Smáforritið skal 

virka á bæði iPhone og Android síma og notendur skulu geta skráð sig inn með Facebook. 

Búinn var til Facebook Developer aðgangur og sameiginlegt svæði inn á Bitbucket. Unnið 

var að verkefnalýsingu, verklagslýsingu, þarfagreiningu, kröfulista, áhættugreiningu og 

frumgerðum. 

Baksýnisspegillinn  

Ákveðið var að reyna að vera duglegri að nota Scrum kerfið Axosoft, til að allir 

meðlimir gætu verið meðvitaðri um stöðu verkefna, sem og daglegu Scrum fundina sem fara 

fram á Slack samskiptaforritinu. Einnig var talað um að meðlimir þyrftu að vera duglegri í 

skráningu tíma. Hópmeðlimir voru duglegir að spjalla saman og kynnast sem er lykillinn að 

góðri hópavinnu. 
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Sprettur 1 

28.08.2017 - 10.09.2017 
 

 

Uppgjör  

Hópurinn hélt áfram að vinna í skýrslum sem nefndar voru í spretti 0. Að auki voru 

gerð drög að hönnunarskýrslu og framvinduskýrslu. Ákveðið var að notast við rauntíma 

gagnagrunninn Firebase. Firebase varð fyrir valinu þar sem að hann þykir einfaldur í 

uppsetningu og vinnur vel með React Native. 

Baksýnisspegillinn  

Lögð var mikil áhersla á að rýna í fyrsta almennilega sprettinn og draga sem mestan 

lærdóm af honum. Talað var um að hópmeðlimir þyrftu að vera duglegri að fylgjast með 

Slack samskiptaforritinu. Einnig var ákveðið að setja upp fasta vinnutíma í hverri viku til að 

tryggja að allir leggi sitt af mörkum. 
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Sprettur 2 
11.09.2017 - 24.09.2017 
 

 

Uppgjör  

Hópurinn vann að því að setja upp CI. Sett var upp Bitbucket Pipeline en síðar kom í 

ljós að kerfið hentaði ekki iOS. Ákveðið var að notast við samættingarkerfið Nevercode sem 

að hentaði verkefninu mjög vel. Búinn var til HockeyApp aðgangur sem að tengdur var við 

Nevercode og var þá hægt að hlaða niður fyrstu iPhone skránni. Einnig var unnið að 

innskráningu og auðkenningu með Facebook. Í loks spretts gat notandinn þá skráð sig inn 

og flakkað á milli tómra skjámynda.  

Baksýnisspegillinn  

Ákveðið var að brjóta stórar kröfur niður í smærri kröfur svo að verkefnin myndu 

dreifast jafnara á alla hópameðlimi, þar sem ekki náðist að klára allar kröfur í þessum spretti. 

Það var ákveðið að hópmeðlimir myndu skipta á milli sín kröfum í stað þess að fleiri en einn 

væru að vinna að sömu kröfunni, þar sem skapaði fleiri vandamál. 
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Sprettur 3 
25.09.2017 - 08.10.2017 
 

 

Uppgjör  

Hópurinn byrjaði að bæta við nýjum skjámyndum og virkni í smáforritið. Unnið var að 

vallarskjámyndum þar sem að bæði var hægt að sjá lista af öllum skráðum völlum á Íslandi 

og bæta við nýjum óskráðum völlum. Einnig voru búnar til skjámyndir með leikreglum og 

upplýsingum um þróunarteymið. Haldið var áfram að vinna með samþættingarkerfið (e. 

continuous integration, CI) og tókst að hlaða niður fyrstu Android skránni frá HockeyApp. 

Einnig var byrjað á kröfu þar sem að notandinn hefur val um að hafa smáforritið á íslensku 

eða ensku.  

 

Baksýnisspegillinn 

Það hentaði hópnum vel að skipta stórum kröfum í smærri kröfur og var þ.a.l. ákveðið 

að halda því vinnulagi áfram. Tímaskráning gekk ekki nægilega vel þar sem hópmeðlimir 

voru ekki að reikna inn álag í vinnu og skóla. Ákveðið var að huga meira að utanaðkomandi 

hlutum þegar tímar voru áætlaðir. 
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Sprettur 4 
09.10.2017 - 22.10.2017 
 

 

Uppgjör  

Hópurinn hélt áfram að vinna að nýjum skjámyndum og bætt var við skjá þar sem að 

hægt er að sjá nánari upplýsingar um hvern völl. Unnið var að því að bæta allt „navigation” 

og ákveðið var að bæta við „navigation” stiku neðst á allar skjámyndir þar sem að notandinn 

getur auðveldlega farið aftur á upphafsská.  

 

Baksýnisspegillinn 

Ekki náðist að klára áætlað tíma sökum verkefnaálags og verður því lögð áhersla á 

áætlaða tíma fyrir næstkomandi spretti. Einnig þurfti að minnast á það að vera duglegri að 

nota Axosoft og Slack fyrir Scrum og daglega Scrum fundi. 
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Sprettur 5 
23.10.2017 - 05.11.2017 

 

Uppgjör  

Hópurinn hélt áfram að vinna með vallarupplýsingar og bætt var við Google Maps 

korti þar sem að notandinn getur séð nákvæma staðsetningu vallarins. Unnið var áfram með 

Facebook virknina og gátu nú notendur séð vini sína sem að einnig hafa skráð sig inn í 

smáforritið. Tvær kröfur reyndust flóknari en á var horfið og þurfti meðal annars að 

endurhanna „navigation” virknina. Sú síðari var að tengja saman ferlið við að spila leik og 

notendur.  

 

Baksýnisspegillinn 

Í stað þess að klára að hanna gagnagrunninn okkar þá fórum við að vinna í sitthvorri 

kröfunni og skrá upplýsingar í gagnagrunn sem síðan gekk ekki upp að tengja saman. 

Ákveðið var að næsti sprettur yrði því tileinkaður gagnagrunnsvinnu. Rætt var að 

hópmeðlimir þyrftu að vera duglegri að tala saman og biðja um hjálp hver frá öðrum. Einnig 

var talað um að hafa jafnvel fleiri en einn fjarfund í viku til að auka samskipti enn frekar. 
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Sprettur 6 
06.11.2017 - 26.11.2017 
 

 

Uppgjör 

Eins og kom fram í sprettinum að ofan var aðaláherslan lögð á að klára heildar 

virknina. Spretturinn gekk vonum framar og náðist að klára að laga uppsetningu 

gagnagrunns, geta valið leikmenn, spilað leik, fyllt út skorkort og borið saman skorkort. 

Einnig var búinn til nýr skjár með stillingum þar sem að hægt er að breyta um tungumál, 

útskráningu og aðrar upplýsingar. 

 

Baksýnisspegillinn 

Þrátt fyrir að tímaáætlun hafi verið langt frá raunverulegum vinnustundum tókst 

hópnum að klára margar og stórar kröfur. Kom í ljós að betri árangur skilar sér þegar að 

margar vinnustundir eru unnar samfleytt heldur en fáar vinnustundir í einu. 
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Sprettur 7 
27.11.2017 - 03.12.2017 
 

 

Uppgjör  

Hópurinn hélt uppteknum hætti í sprettinum og náði að klára allar kröfur sem settar 

voru fyrir að einni undanskilinni. Í lok sprettsins var hægt að sjá yfirlit aftur í tímann yfir leiki 

sem notandi hefur spilað, byrjað var að útfæra tilkynningar þar sem notandi er látinn vita ef 

eitthvað nýtt hefur gerst í smáforritinu, verðlaunaskjár var settur upp þar sem notendur geta 

unnið sér inn verðlaun með því að nota smáforritið og tölfræðiskjár var gerður þar sem 

notandi getur séð tölfræðiupplýsingar um árangur sinn. Það var einnig bætt inn 

möguleikanum á því að spila á völlum sem notendur höfðu sjálfir búið til. 

Baksýnisspegillinn 

Spretturinn gekk mjög vel og náðist að fullklára allar kröfurnar nema tilkynningarnar. 

Tímaáætlun hópmeðlima stóðst vel, eins og afraksturinn gefur til kynna.  Fundið var lausn á 

vandamáli við keyrslu smáforritsins á símtækjum sem hafði valdið okkur hugarangri í smá 

tíma. Hópmeðlimir voru sammála því að vegna styttri spretta og tímaþröngar þyrftu allir að 

vera duglegri að ýta kóðanum á Bitbucket, yfirfara hann og sameina.  
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Sprettur 8 
04.12.2017 - 10.12.2017 
 

 
 

Uppgjör 

Hópurinn hélt áfram að vinna í að klára og bæta þá skjái sem voru ekki fullgerðir. 

Bætt var við skjá þar sem stigatafla fyrir hvern völl sem tiltekinn notandi hefur spilað á er birt, 

þar sem hann getur séð lista yfir þá spilara sem hafa náð 10 bestu skorum á tilteknum velli 

og einnig hvar í röðinni viðkomandi notandi er. Bætt var við að hægt sé að fá vegvísun á 

stað vallarins og voru tilkynningar kláraðar. Gameplay var lagað svo að aðeins fullkláraðir 

leikir sem notandinn kýs að vista eru vistaðir í gagnagrunn. Haldið var áfram með 

einingaprófanirt, notendaprófanir og svo var keyrt release build. 

Baksýnisspegillinn  

Spretturinn gekk vel, og var talað um að halda áfram á sömu braut. 
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Sprettur 9 

11.12.2017 - 15.12.2017 

 

 

Uppgjör  

Hópurinn var kominn á fullt í þessum spretti og allir meðlimir að leggja mikið á sig til 

að klára það sem eftir var. Mikil áhersla var lögð á að laga ýmis smávægileg vandamál sem 

höfðu fundist bæði í virkni og útliti smáforritsins. Í lok sprettsins var komin virkni sem gerir 

notendum kleift að eyða út bæði völlum og leikmönnum sem notendur höfðu sjálfir búið til. 

Einnig var bætt notendaleiðbeiningum inn í smáforritið sem einfaldar notendum að læra á 

það á sem stystum tíma. 

 

Hópurinn hittist einnig á síðasta degi til þess að leggja lokahönd á skýrsluna og 

rekstrarhandbók. 

Baksýnisspegillinn  

Í þessum spretti tóku allir hópmeðlimir sig saman og lögðu gríðarlega vinnu á sig til 

að allt gengi sem best fyrir sig. Allir skiluðu inn miklum fjölda tíma og náðist að klára allt sem 

stefnt var að. Þessi síðasti sprettur var því, þrátt fyrir mikið álag, eins og best var á kosið. 
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8. Framtíðarsýn 
 

Háannatímabil frisbígolfspilara á Íslandi er yfir sumartímann. Stærstum hluta vinnunar 

við gerð smáforritsins er lokið, en hópmeðlimir stefna að því að halda ótrauðir áfram við 

vinnslu verkefnisins, og bæta við það sem komið er. Meðal þess sem stefnt er að því að 

gera í framhaldinu er að safna frekari upplýsingum um velli víðsvegar um landið til að 

auðvelda notendum enn frekar að finna nálæga velli og gera Fappið þægilegra fyrir alla 

landsmenn. 

Þar að auki stefnum við á að bæta forritið sjálft, gera það hraðara, fallegra og bæta 

við nokkrum eiginleikum sem gera það ennþá þægilegra og nothæfara en það er nú þegar. 

Margar nýjar, og misgóðar, hugmyndir hafa komið upp á þessari vegferð og eru hópmeðlimir 

spenntir fyrir því að vinna að útfærslu þeirra. 

Vinna er hafin við gerð kynningarsíðu fyrir smáforritið sem mun auðvelda notendum 

að kynnast Fappinu og að nálgast það sama hverskonar símtæki þeir nota. 

 

Það er nú þegar hægt að nálgast beta útgáfu af Fappinu á Google Play fyrir Android 

stýrikerfið. Fappið var hannað fyrir bæði Android og iOS stýrikerfin frá upphafi, og er stefnan 

sett á að gefa út fulla útgáfu af smáforritinu bæði á Google Play og App Store fyrir sumarið 

2018.  
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9. Lokaorð 
 

Þegar litið er til baka hefur verkefnið gengið mjög vel, þó að vissulega séu hæðir og 

lægðir í svona ferli eins og öllu öðru. Ákveðið var strax í byrjun að forritunarumhverfið 

React-Native yrði notað, þó svo að hópmeðlimir hefðu afar takmarkaða reynslu af því. Það 

fór því smá tími í að koma sér almennilega inn í hlutina, en eftir á að hyggja ríkir mikil 

ánægja með þessa ákvörðun. Óhætt er að segja að að hópmeðlimir hafi öðlast gríðarlega 

dýrmæta reynslu sem og þekkingu á þessari vegferð, sem mun óumdeilanlega nýtast vel í 

framtíðinni. 

 

Samstarf og samskipti hópsins gengu vonum framar í gegnum allt ferlið. Hópmeðlimir 

voru staddir út um allan heim, en ein býr í Bandaríkjunum, önnur í Svíþjóð og restin á Íslandi. 

Fundir voru haldnir reglulega með fjarfundarbúnaði, auk þess sem samfélagsmiðlar voru 

notaðir í almenn samskipti. Hópmeðlimir höfðu mismunandi skildum að gegna yfir tímabilið 

og því gátu ekki allir unnið á sama tíma, en óhætt er að segja að allir hafi gert sitt besta til að 

afurðin yrði eins og best væri á kosið. Hópurinn getur sammælst um það að lokaafurðin hafi 

verið betri en vonast var til í upphafi, og ríkir sameiginlegur metnaður til að halda áfram og 

gera enn betur. Við vonum að Fappið verði vinsælt meðal frisígolfspilara og komi til með að 

nýtast vel í íslensku sumarsólinni. 

 

Það er erfitt að skrifa lokaorð án þess að þakka fyrir sig. Við viljum sérstaklega koma 

þökkum áleiðis til fjölskyldna okkar og vina, en síðustu vikur höfum við verið ansi mikið 

fjarverandi - enda öll okkar einbeiting farið í að skila af okkur verkefni sem við getum verið 

stolt af. Við viljum einnig þakka leiðbeinandanum okkar, Sigurjóni, fyrir jákvætt viðhorf, og 

fyrir að hafa verið okkur innan handar þegar við höfum haft einhverjar spurningar.  

 

Að lokum verðum við að ræða aðeins um nafnið á smáforritinu, Fappið. Nafnið hefur 

fengið mikla athygli úr hinum ýmsu áttum, þar sem orðið hefur síður skemmtilega meiningu 

þegar því er varpað yfir á ensku. Nafnið á smáforritinu hefur þó enga tengingu við merkingu 

enska afbrigði orðsins. Á Íslandi er styttingin FOLF almennt notuð þegar talað er um 

frísbígolf. Þessi stytting er mynduð með því að skeyta saman orðunum frisbí og golf. Nafnið 

okkar, Fappið, er fengið með sama hætti, en þá er skeytt saman orðunum frisbí og app, sem 

eins og alþjóð veit er slanguryrði yfir smáforrit á Íslandi. Þessi athygli kemur þó vonandi bara 
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að góðu - og vekur upp forvitni hjá fólki sem fær fyrir vikið að kynnast frisbíappinu, eða 

Fappinu. 
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