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1. Verkefnið 

Farið yfir markmið, tilgang og almenna umfjöllun 
verkefnisins 
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1.1 Heiti verkefnis 

Verkefnið gengur undir nafninu Leap. Orðið má þýða yfir á íslenska 
tungu sem stökk og í samhengi verkefnisins þá er Leap stökk fram á 
við þegar kemur að því að forrita og hanna smáforrit. Í áfanganum 
verður einblínt á smáforrit sem keyra á Apple tækjum.  

1.2 Tilgangur 

Skemmtilegir tímar eru framundan í heimi forritara og hönnuða. Tæki 
og tól sem notuð eru með það að markmiði að einfalda og bæta 
þróunarvinnu eru sífellt að verða betri og betri og margar skemmtilegar 
og framandi lausnir standa mönnum til boða. Í gegnum tíðina hefur hins 
vegar verið langt á milli þessara tveggja heima, hönnunar og forritunar. 
Hvernig hönnun og forritun vinna saman hefur lengi verið áhugasvið 
margra og þá sérstaklega hvernig bæta megi samskipti, flæði og þróun, 
þ.e.a.s hvernig verður eitthvað sem upphaflega var einungis hönnun að 
fullbúnu forriti. Þessir tveir heimar eru að mörgu leiti mjög ólíkir sem 
gerir það að verkum að mikið er um tvöfalda vinnu. Með það í huga er 
það þá eðlilegt að hönnuður sem eyðir t.d. hundruðum klukkutíma í 
verkefni, þar sem hann leggur allt sitt af mörkum til þess að búa til 
frábæra hönnun og notendaupplifun og þegar hann loks skilar af sér 
sinni vinnu þá tekur forritari við prikinu og eyðir sama fjölda 
klukkustunda í að forrita allt viðmótið? Þetta flæði felur í sér mikla 
tvöfalda vinnu sem hleypur oft á mörg hundruð klukkustundum. Þetta 
er það vandamál sem Leap ætlar að leysa, spara þann óhemju tíma sem 
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fer í slík ferli í dag með því að sameina þessa tvöföldu vinnu eins og 
hægt er. 

1.3 Markmið 

Að gera forrit sem tekur inn hönnun á snjallforriti og skilar til baka 
fullbúnum iOS (Apple) viðmótskóða (UI) í hæsta gæðaflokki. Forritið 
vinnur á móti Sketch sem er eitt vinsælasta hönnunarforrit heims fyrir 
hönnun á vefsíðum og snjallforritum. Markmið verkefnisins er einfalt og 
snýr að einu mikilvægasta hugtaki sem til er á sviði tölvunarfræðinnar: 
tímasparnaður.  

1.4 Eignaréttur 

Verkefnið er í eigu Gunnars Bjarka Björnssonar.  

1.5 Hópmeðlimir 

Gunnar Bjarki Björnsson, HR, nemi í Tölvunarfræði með Viðskiptafræði 
sem aukagrein. 
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1.6 Umfang verkefnis 

Áður en önnin hófst höfðu í kringum 200 klukkutímar farið í verkefnið 
og rannsóknarvinnu fyrir verkefnið. 300–400 klukkutímar í viðbót voru 
áætaðir í verkefnið við upphaf annar og hefur sá tímafjöldi nokkurn 
veginn staðist. Sjá má nánar um þetta undir kaflanum Tímaskráning. 
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2. Afurðir og þróun 

Farið er yfir hvernig þróun verkefnisins var háttað og 
hvaða afurðum var skilað 
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2.1 Afurðir verkefnis  

 

2.1.1 MacOS desktop forrit 

Forrit sem keyrir á Apple fartölvum og aðstoðar við að þróa 
snjallsímaforrit. Forritið keyrir sem milligönguaðili á milli tveggja 
annarra forrita, Sketch hönnunarforritsins og Xcode þróunarforritsins. 
Forritið gerir notendum kleift að búa sjálfkrafa til allan viðmótskóða fyrir 
Xcode þróunarumhverfið út frá hönnunarskjali frá Sketch. Notandi 
einfaldlega setur Sketch skjal sem inniheldur app hönnun inn í forritið 
og út kemur allur kóðinn sem þarf til þess að búa til viðmótið. 

2.1.2 iOS User Interface Framework 

Framework sem inniheldur þann kóða sem þarf til þess að búa til nánast 
allar gerðir af viðmóti fyrir iOS stýrikerfið og jafnframt gerir það að 
verkum að það er einstaklega einfalt fyrir notandann að nýta sér hann. 
Kóðinn sem forritið býr til vinnur á móti þessum framework sem skilar 
sér í því að allur kóðinn sem notandinn sér er einfaldur, þægilegur og 
auðvelt er að vinna með hann við áframhaldandi þróun.  

2.1.3 Einföld heimasíða 

Einföld heimasíða verður sett í loftið þar sem hægt verður að sækja og 
niðurhala verkefninu á tölvur notanda. 

2.1.4 Lokaskýrsla 

Skýrsla þar sem farið er yfir verkefnið í heild sinni. 
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2.2 Þróunarumhverfi og tækni 

 

2.2.1 Forritun 

Swift forritunarmálið verður notað við forritun og þróun verkefnisins. 
Swift er nýjasta tungumálið frá Apple og hægt er að búa til vörur fyrir öll 
Apple tæki með Swift. Einnig verður notast við Objective-C þegar þess 
þarf en það er upphaflega forritunarmálið frá Apple. Forritið verður 
þróað í  Xcode þróunarumhverfinu og jafnframt verður útgáfa 49 af 
Sketch hönnunartólinu notuð til að aðstoða við þróun og prófanir á 
forritinu. 
 
Öll önnur forritunarvinna, svo sem fyrir vefsíðu og aðrar hjálparskrár 
sem þarf að forrita fyrir kerfið verður gerð með hjálp textaritilsins Atom. 

2.2.1 Kerfi og þjónustur 

Bitbucket sér um að geyma allan kóðann og SourceTree 
aðstoðarforritið er notað til þess að auðvelda þá vinnu, passa upp á að 
kóðanum sé alltaf rétt skilað inn í Bitbucket og að verkreglum sé fylgt. 
 
Firebase Hosting þjónustan frá Google er notuð til þess að geyma 
vefsíðuna þar sem notendur geta sótt forritið. Firebase er jafnframt 
notað til þess að sjá um notendur, þ.e. gera notendum kleift að skrá sig 
inn í kerfið og auðveldar alla almenna umsjón með notendum kerfisins. 
 
Google Cloud Bucket er notað til þess að geyma ýmsar útgáfur af 
forritinu og gera útgáfurnar aðgengilegar notendum. Þegar notandi fer 
inn á heimasíðu verkefnisins til þess að sækja forritið þá er forritið, sem 
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kemur á zip formi, geymt í Google Cloud Bucket og hlaðið niður á tölvu 
notandans þaðan. 
 
Sparkle verður notað til þess að gera notendum auðvelt fyrir að 
uppfæra kerfið á tölvunni hjá sér. Sparkle notar skrár sem geymdar eru 
í Google Cloud Bucket til þess að fylgjast með því hvaða útgáfur af 
kerfinu eru í boði og hvort að til sé ný útgáfa sem notandi kerfisins geti 
hlaðið niður. Þegar ný útgáfa er til þá lætur Sparkle notandann vita og 
gerir honum auðvelt fyrir að hlaða niður nýrri útgáfu af forritinu. 
 
Fabric verður notað til þess að halda utan um alls konar tölfræði eins og 
t.d. hversu margir eru að nota kerfið og hvernig notendur eru að nota 
kerfið. Auk þess heldur Fabric utan um villur sem berast frá forritinu svo 
auðvelt sé að laga þær. 
 
Atlassian Jira verður notað til að halda utan um backlog, spretti, 
burndown rit og annað sem við kemur þróun kerfisins. 
 
Harvest tímaskráningarkerfið verður notað til þess að skrá og flokka 
niður alla tíma sem unnir voru í verkefninu.  



T-404-LOKA   11.5.18 
 
 

 14 

 
 

 

3. Verkskipulag  

Næstu blaðsíður lýsa því verkskipulagi sem notast var 
við þegar unnið var að verkefninu 
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3.1 Aðferðafræði 

Unnið verður eftir Agile aðferðafræðum og ákveðið var að SCRUM yrði 
notað við vinnslu verkefnisins. Þar sem um er að ræða lokaverkefni tengt 
skóla og um einstaklingsverkefni er að ræða þá er nauðsynlegt að 
aðlaga SCRUM að þessum aðstæðum. 

3.2 Lengd spretta 

Sprettir verða 2 vikur að lengd upp að prófatímabilinu. Ákveðið var að 
hafa sprettina 2 vikur að jafnaði til þess að svigrúm sé fyrir önnur verkefni 
skólans. Í gegnum prófatímabilið verður unninn einn sprettur sem er 3 
vikur og eftir prófin verða sprettirnir einungis vika að lengd þar sem 
búið verður að ljúka öðrum áföngum. Samtals eru þetta 10 sprettir. 

3.3 Hlutverk 

Þar sem þetta er einstaklingsverkefni þá er ekki hægt að fylgja SCRUM 
hlutverkunum eftir 100%. Hins vegar verður farið eftir því hvernig 
SCRUM vinnuferlið fer fram eins vel og hægt er að gera. 
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3.4 Verkáætlun 

Haldið verður utan um verkefnalistann (e. product backlog) með JIRA 
og verður sögum forgangsraðað eftir mikilvægi í upphafi hvers spretts. 
Mikilvægustu sögurnar eru síðan valdar og notaðar í þann sprett sem 
er að byrja (e. sprint backlog). Verkáætlunin er tekin saman í kaflanum 
Umræður. 

3.5 Í lok spretts 

Í lok spretts er verkefnalistinn endurskoðaður og er þá mögulegt að 
endurraða og breyta sögum. Notast verður við Fibonacci rununa til að 
áætla sögupunkta. Skrifuð verður framvinduskýrsla sem inniheldur 
burndown-rit sprettsins og þar er jafnframt farið yfir það hvernig 
spretturinn gekk. Framvinduskýrslur má finna neðar í þessu skjali. 
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3.6 Vinnutímar 

Farið verður eftir föstu tímaplani eins og unnt er. Þó verður tekið tillit til 
þess að planið geti breyst ef próf, verkefnaskil eða eitthvað annað 
sambærilegt þess krefst. Tímaplanið gerir auk þess ráð fyrir ákveðnu 
svigrúmi varðandi vinnutíma og þróun verkefnis.   

Hvað sem
er og þarf

Sunnudagur

Hvað sem
er og þarf

Laugardagur

Hvað sem
er og þarf

Skóli
 4 klst.

Föstudagur

Vinna
0 - 2 klst.

Skóli
 2 klst.

Verkefni
 6 klst.

Fimmtudagur

Vinna
0 - 2 klst.

Skóli
 2 klst.

Verkefni
 6 klst.

Miðvikudagur

Vinna
0 - 2 klst.

Verkefni
 6 klst.

Skóli
 2 klst.

Þriðjudagur

Hvað sem
er og þarf

Vinna
0 - 6 klst.

Skóli
 2 klst.

Mánudagur

Tímar fram að þriggja vikna lotu:
200 - 260 klst.

 Vikulegir tímar í verkefni viðmið:
16 - 20 klst.

 Tímar í 3 vikna lotu:
 80 - 100 klst.

Mynd 1 - Tímaplan 
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4 Leiðbeiningar 

Farið er yfir notendaleiðbeiningar, rekstrarhandbók 
og þróunarhandbók fyrir kerfið 
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4.1 Notendaleiðbeiningar 

Leiðbeiningar fyrir notkun á Leap eru í forritinu sjálfu og ekki er því 
ástæða til þess að hafa þær hérna líka. Þegar notendur fara í fyrsta sinn 
inn í forritið fara þeir í gegnum nokkra skjái þar sem bent er á hvernig 
best er að gera ýmsa hluti. Þar að auki er sérstakur skjár í forritinu þar 
sem notendur munu hafa aðgang að leiðbeiningum er varða allar hliðar 
forritsins og hvað þarf að gera til að forritið skili sem bestri niðurstöðu. 

4.2 Rekstrarhandbók 

Sjá meðfylgjandi skjal sem heitir Leap-Rekstrarhandbók. 

4.3 Þróunarhandbók 

Sjá meðfylgjandi skjal sem heitir Leap-Þróunarhandbók. 
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5. Áhættugreining  

Áhættugreining heldur utan um áhættur sem varða 
verkefnið. Skjalið er uppfært eftir því sem nýjar 
áhættur koma upp og breytingar eiga sér stað 
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5.1 Verkefni og áhættur 

Öllum verkefnum fylgja áhættur. Daglegt líf einstaklinga, óvæntir 
atburðir og skyndilegar breytingar gera það að verkum að mikilvægt er 
að halda utan um þær áhættur sem líklegt þykir að gætu fallið undir 
þetta verkefni hvort sem um er að ræða náina eða fjarlæga framtíð. 
Haldið verður utan um áhættugreininguna í töflu og í töflunni eru 
dálkarnir eftirfarandi: 

 
 
  

 
# 
 

 
Áhætta 

 
Líkur 

 
Alvarleiki 

 
Samtals 

 
Fyrirbyggjandi 

 
Viðbrögð 

Nr. Lýsing á 
áhættu. 

Líkur á 
að það 
gerist.  
(1 – 5) 

Alvarleiki ef 
það gerist. 
(1 - 5) 

Hvar 
áhættan er 
stödd í 
listanum. 
(Líkur x 
Alvarleiki) 

Hvað hægt er að gera 
til þess að reyna að 
lágmarka það að 
áhættan muni verða 
að veruleika. 

Hvað skuli 
gera ef 
áhættan 
verður að 
veruleika. 
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5.2 Áhættugreining 

 
# 
 

 
Áhætta 

 
Líkur 

 
Alvara  

 
Samtals 

 
Fyrirbyggjandi 

 
Viðbrögð 

 
1. 

 
Sketch hættir að styðja við 
að breyta Sketch skrám á 
hrárra format (JSON o.fl.) 
svo hægt sé að vinna með 
þær út fyrir Sketch forritið. 
 
Uppfært 8 maí: 
Engin ástæða er sjáanleg í 
augnablikinu sem gerir það 
að verkum að Sketch hættir 
að styðja við þetta enda er 
þetta mjög sterkur 
eiginleiki fyrir forritið að 
hafa og mörg önnur forrit 
eru að nýta sér þetta til 
fulls. 
 

 
2 

 
5 

 
10 

 
Skrifa forritið 
með það í huga 
að auðvelt er að 
bæta við nýjum 
hönnunartólum 
svo að forritið 
geti áfram verið 
nothæft. 
 

 
Leggja 
áherslu á 
önnur 
hönnunartól. 
Invision 
Studio / 
Adobe XD / 
Figma. 

 
2. 

 
Illa reynist að finna út úr því 
hvernig forritið eigi að 
haga sér eftir því hvaða 
útgáfa af Sketch og hvaða 
útgáfa af Xcode er í notkun 
á tölvu notandans. 
 
Uppfært 19. apríl: 
Búið er að finna út úr því 
hvernig hægt er að lesa 
hvaða útgáfu notandi er að 
nota af Sketch og síðan 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Lesa sér vel til um 
hvernig hægt er 
að nálgast þessar 
upplýsingar sem 
forritið getur nýtt 
sér á keyrslutíma 
með það að 
markmiði að gera 
upplifun 
notandans sem 
besta.  
 

 
Leggja meiri 
vinnu í að 
gera ferlið 
betra svo 
notandinn átti 
sig á því ef 
hann þarf t.d. 
að uppfæra 
Sketch eða 
Xcode svo allt 
virki. 
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verður notandinn látinn 
sérstaklega vita hvaða 
útgáfu af Xcode hann á að 
vera með. Forritið styður 
ákveðnar útgáfur og 
auðvelt er fyrir notandann 
að komast að því hverjar 
þær eru. 
 

 
3. 

 
Forritið mun ekki alltaf geta 
skilað frá sér kóða sem lítur 
100% út eins og hönnunin 
 
Uppfært 8 maí: 
Staðreyndin er enn sú að 
ekki er undir öllum 
kringumstæðum allaf hægt 
að skila frá sér kóða sem 
lítur 100% eins út og 
hönnunin gerir. Í flest öllum 
tilfellum er það hins vegar 
raunin að það er vel hægt 
og það er ekki nema 
hönnuðurinn sé að gera 
mjög tækinlega flókna og 
stóra hluti þar sem ekki 
tekst alltaf að skila 
kóðanum nákvæmlega 
eins. 

 
4 

 
1 

 
4 

 
Það er erfitt og 
nánast 
ómögulegt að 
geta alltaf 
convert-að á milli 
100% en að vera 
meðvitaður um 
það markmið frá 
grunni er 
nauðsynlegt. 
Forritið þarf 
jafnframt að vera 
skrifað með því 
markmiði að ef 
upp kemur villa í 
miðju ferli þá er 
auðvelt að sjá 
hvaðan villan 
kom og hver 
ástæða hennar 
var. 
 

 
Vera alltaf 
stöðugt að 
reyna að gera 
betur. Átta sig 
á hverju 
vandamáli 
fyrir sig og 
leysa það 
með það að 
markmiði að 
búið sé að 
leysa það til 
framtíðar. 

 
4. 

 
Loka viðmót forritsins og 
UX er ekki nógu gott. 
 
Uppfært 2 maí:  
Búið er að leggja 
gríðarlega mikla vinnu í 

 
1 

 
5 

 
5 

 
Lesa sér vel til um 
gerð viðmóts fyrir 
desktop forrit, 
vera vel með það 
á hreinu hvernig 
útlit er talið vera 

 
Eiga auðvelt 
með að 
breyta 
viðmótinu, 
uppfæra og 
laga. Nota 
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viðmót, kynningu, inngang 
og flæði forritsins, allt með 
það að markmiði að gera 
upplifun notandans sem 
besta. Næstu skref er að 
setja kerfið í 
notendaprófanir og fá 
feedback. 

flott í dag og átta 
sig á því hvers 
kyns desktop 
forrit eru með 
besta UX-ið. 
Hverju eru 
notendur vanir? 
Hvað vilja þeir sjá 
nýtt? 

forritið sjálft til 
þess að hjálpa 
til við alla 
viðmótsvinnu 
með því að 
búa sjálfkrafa 
til allan kóða 
og vera því 
sneggri að 
breyta til ef 
þess þarf. 
 

 
5.  

 
Ekki verður hægt að styðja 
við t.d. margar gerðir af 
letri, litum, áherslum og 
stílum í einum texta. Þ.e. ef 
texti er að hluta til bold-
aður, hluta til litaður og 
kannski í mismunandi 
leturstærð. 
 
Uppfært 5. mars: 
Búið er að leysa þetta.  

 
3 

 
3 

 
9 

 
Mikið af hráu 
gögnunum sem 
tengjast texta 
meðhöndlun eru 
á formi sem 
kallast „Binary 
Plist“ skrár og 
nauðsynlegt er 
að skilja 
fullkomnlega 
hvernig skal lesa 
svoleiðis skrá og 
ná út úr henni 
upplýsingum. 
 

 
Leggja meiri 
áherslu á að 
vinna með 
„Binary Plist“  
skrár.  

 
6. 

 
Gögn tapast í tengslum við 
verkefnið. 
 
Uppfært 15. mars: 
Passað er upp á að eiga 
alltaf afrit á þremur  
stöðum. Bitbucket, iCloud 
og harður diskur. 

 
1 

 
5 

 
5 

 
Allur kóði 
geymdur í 
Bitbucket. Auk 
þess er jafnt og 
þétt yfir önnina 
tekið afrit yfir í 
iCloud.  

 
Reyna að 
endurheimta 
þau gögn 
sem höfðu 
tapast en 
annars skal 
setja upp 
áætlun með 
því hvernig 
komast skal á 
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sama stað 
aftur. 
 

 
7. 

 
Strúktúr forritsins er ekki 
nægilega góður svo 
auðvelt er að bæta við nýju 
forritunarmáli eða nýrri 
tegund af hönnunarskjali. 
 
Uppfært 15. mars:  
Búið er að byggja upp 
forritið þannig að sem 
auðveldast verði að bæta 
við nýju forritunarmáli eða 
hönnunarskjali. 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Hafa strúktúr 
forritsins þannig 
að ef bæta skal 
við stuðningi við 
nýtt forritunarmál 
að þá fái það 
forritunarmál eins 
mikið pláss til að 
aðhafast í 
kóðanum eins og 
hægt er án þess 
að það hafi áhrif 
á aðra hluta 
forritsins. 
 

 
Endurhugsa 
uppbyggingu 
forritsins með 
tilliti til 
krafnanna 
sem 
nýju 
forritunar-
málin gera. 

 
8. 

 
Loka afurð forritsins er ekki 
næginlega góð svo hægt 
er að halda vinnu áfram við 
gerð forritsins. 
 
Uppfært 3 maí:  
Forritið fer á næstu vikum í 
beta og notendaprófanir 
og eftir það verða gerðar 
lagfæringar á viðmótinu og 
flæðinu eftir þörfum. 
 

 
1 

 
5 

 
5 

 
Reyna að sjá það 
sem allra fyrst ef 
það stefnir í að 
lokaútkoman sé 
ekki sú sem 
vonast var eftir. 
  

 
Hér er 
nauðsynlegt 
að hugsa sinn 
gang. Átta sig 
á því hvað 
gert var rangt 
og 
skipuleggja 
hvernig vinnu 
skal haldið 
áfram ef vilji 
er fyrir hendi. 
 

 
 
9. 

 
 
Forritið stefnir á gríðarlega 
erfiðan markað, hvort sem 
forritið verður gefið út eða 
ekki. Það er mjög mikill 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
12 

 
 
Leggja áherslu á 
að skilja þarfir 
notandans til 
þess að skapa sér 

 
 
Skoða og 
skilja alla 
samkeppnis-
aðila. Átta sig 
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hraði og örar breytingar. 
Nú þegar eru ýmsar lausnir 
á markaði sem búa yfir 
nokkrum svipuðum 
eiginleikum eins og forritið 
sem verið er að skrifa og 
líklegt er að ekki líði langur 
tími þar til önnur svipuð 
lausn verður komin á 
markaðinn. 
 
Uppfært 20. apríl:  
Fylgst er vel með 
markaðnum og  þeim 
lausnum sem í boði eru. 
Þessa stundina er enginn 
sem kemst nálægt því sem 
forritið getur gert í dag.  
 
Uppfært 8. maí: 
Engar nýjar þjónustur eða 
svipuð kerfi hafa komið á 
markað frá því vinna hófst. 

sérstöðu á 
markaði.  

á því hverju 
þeir eru að 
reyna að ná 
fram svo hægt 
sé að 
bregðast við 
því sem fyrst. 
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6. Tímaskráning 

Á næstu blaðsíðum er farið yfir tímaskráningu 
verkefnisins 
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6.1 Þróun tímaskráningar 

Tímaskráning var 417 klukkutímar við lokaskil og skiptast tímarnir 
niður svona: 
 

• Forritun og rannsóknarvinna: 334 klukkutímar. 
• Annað (skýrslur, fundir): 62 klukkutímar. 
• Hönnun: 21 klukkutímar. 

 

 
Mynd 2 - Samtals tímaskráning yfir önnina 
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6.2 Vikuleg tímaskráning 

Sýnir hversu mikið var unnið í verkefninu í hverri viku í gegnum 
áfangann.  

 

 
Mynd 3 – Vikulegar tímaskráningar 
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6.3 Tímaskráning milli skila 

Hér má sjá sundurliðun tímaskráningar milli stöðufunda. 

6.3.1 Stöðufundur 1 

• Forritun og rannsóknarvinna: 34 klukkutímar. 
• Annað (skýrslur, fundir): 32 klukkutímar. 

6.3.2 Stöðufundur 2 

• Forritun og rannsóknarvinna: 110 klukkutímar. 
• Annað (skýrslur, fundir): 45 klukkutímar. 

6.3.3 Stöðufundur 3 

• Forritun og rannsóknarvinna: 319 klukkutímar. 
• Annað (skýrslur, fundir): 47 klukkutímar. 
• Hönnun: 22 klukkutímar. 
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7. Framvinduskýrslur  

Farið er yfir þá spretti sem unnir voru í verkefninu 
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7.1 Sprettur 0  

 

7.1.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 0 var unninn á tímabilinu 4. jan 2018 – 26. jan 2018. Í 
þessum spretti hófst tímaskráning og samtals tímaskráning var 19 klst á 
þessum fyrstu vikum verkefnisins.  

7.1.2 Þema 

Þema sprettsins var fyrst og fremst að koma verkefninu af stað. Fá það á 
hreint hvernig verkefnið skyldi vera unnið og kynna verkefnið fyrir Stokki 
og HR. Þetta fól í sér að fá aðgang að þeim kerfum sem nauðsynlegt var 
að notast við og jafnframt að fá leyfi fyrir verkefninu innan HR. Að lokum 
voru unnar allar þær skýrslur sem nauðsynlegt var að skila við upphaf 
verkefnisins en þar má meðal annars nefna lýsingu verkefnis, hagnýtar 
upplýsingar, verkáætlun og verkskipulag.  

7.1.3 Sprint Backlog 

Ekki var haldið utan um allt sem tengdist fyrstu dögum verkefnisins 
nákvæmlega en byrjað var að vinna eftir notendasögum þegar leyfi 
hafði fengist fyrir verkefninu en það var í kringum 16. janúar. Í 
sprettinum var unnið að fimm sögum. Sögurnar voru hins vegar ekki 
settar upp í sprett vegna þess að ekki var búið að setja upp öll kerfi og 
ekki voru enn öll mál komin á hreint í tengslum við verkefnið. Þegar fyrsti 
formlegi sprettur verkefnisins var að hefjast (Sprettur 1) voru þessar 
fimm sögur teknar og búinn var til „Sprettur 0“ sem var síðan merktur 
sem kláraður samstundis. Þetta var gert til að halda samræmi við næstu 
spretti þar sem SCRUM verður nýtt til fulls.  
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7.1.4 Retrospective 

Í lok spretta verður farið stuttlega yfir það ferli sem klárað var hverju sinni 
og tekið fram hvað gekk vel og hvað mátti betur fara. Jafnvel þó svo að 
um einstaklingsverkefni sé að ræða þá er mikilvægt að vinna eftir góðu 
skipulagi. Það er dýrmætt að eiga sögu verkefnisins aftur í tímann og 
mikilvægt er að vera ávallt að stuðla að því að gera betur næst svo 
lærdómurinn verði sem mestur. 

7.1.4.1 Hvað fór vel 

Ø Stokkur tók verkefninu mjög vel. Fyrirtækið var tilbúið að koma til 
móts við mínar þarfir og hvernig ég hafði hugsað mér að vinna 
verkefnið þar sem þessi verkefnavinna mun taka tíma frá vinnu hjá 
Stokki. 

7.1.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Það kom á óvart að einstaklingsverkefni væru ekki algeng í 
lokaverkefnum innan tölvunarfræðinnar þannig að undirbúningur 
fyrir að sækja um einstaklingsverkefni hefði mátt byrja fyrr. 
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7.2. Sprettur 1  

 

7.2.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 1 var unninn á tímabilinu 26. jan 2018 – 9. feb 2018. Í 
þessum spretti var tímaskráning samtals 33 klst. Samtals hafa því verið 
skráðar 52 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.2.2 Þema 

Þema sprettsins snérist fyrst og fremst um það að byggja upp þær stoðir 
sem forritið þarf að hafa til þess að sem auðveldast verði að vinna í því 
til framtíðar. Markmiðið er að allt forritið sé byggt upp með það í huga 
að hægt sé að styðja við mörg hönnunartól og mörg forritunarmál. Þetta 
fól í sér að það forrit sem nú þegar var til var rifið í sundur og mest 
megnis af kóðanum var hugsaður upp á nýtt með áherslu á þessi atriði. 
Jafnframt var settur upp grunnur á þeim arkitektúr sem unnið verður 
eftir (MVVM) en því fylgja ýmsar reglur, viðhorf og stílar sem fylgja skal. 
Bætt var við einföldu viðmóti sem einungis er hugsað til að hraða 
áframhaldandi þróun forritsins en viðmótið tekur inn Sketch skrá og 
möppu sem notandi vill að allur kóðinn endi í og geymir í minni á milli 
keyrslna. Þetta gerir það að verkum að forritari þarf ekki stanslaust að 
velja skjöl og möppur í hverri keyrslu. Spretturinn fólst því fyrst og fremst 
í víðamiklum breytingum á strúktúr, kóða og flæði. 
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7.2.3 Sprint Backlog 

Í þessum sprett voru 8 sögur og áætlaðir sögupunktar voru 40 talsins. 
Ein af þessum átta sögum fól í sér undirbúning fyrir fyrsta stöðufund en 
þar sem sá undirbúningur fellur undir næsta sprett samkvæmt 
tímasetningu stöðufundar (16. febrúar) þá var ekkert unnið í þeirri sögu 
og flyst hún því sjálfkrafa áfram í Sprett 2.  Að öðru leyti voru allar sögur 
kláraðar nema ein sem ekki náðist að klára en farið er yfir ástæður þess 
í retrospective hlutanum. Samtals kláruðust því 30 sögupunktar. Nánari 
upplýsingar og burndown chart er að finna í viðauka fyrir þennan sprett.  

7.2.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.2.4.1 Hvað fór vel 

Ø Öll forritun gekk betur en hafði verið áætlað.  
Ø Mun auðveldara verður að bæta við nýjum hlutum og bregðast við 

breytingum með núverandi strúktúr forritsins. 
Ø Mun auðveldara verður að byggja upp viðmót forritsins með 

núverandi strúktúr. 

7.2.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Önnur verkefni gerðu það að verkum að ekki var unnið eins stíft 
eftir upphaflega tímaplaninu eins og hafði verið gert ráð fyrir. 
Jafnframt fékkst sú niðurstaða að upphaflega tímaplanið sem gerði 
ráð fyrir 24 klst. á viku væri of mikið til að byrja með og að tímarnir 
væru einnig of dreifðir. Þetta hefur verið bætt og er nú unnið 4x í 
viku og gert er ráð fyrir 16 – 20 klst. á viku fyrsta hluta námskeiðsins. 
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Ø Framkvæmdastjóri Stokks hætti störfum óvænt í kringum upphaf 
sprettsins. Þetta gerði það að verkum að fyrsta vika sprettsins var 
öðruvísi en hún átti að vera og ég gat ekki sinnt verkefninu eins vel 
og ég hafði viljað. Þetta hafði jafnframt með sér í för að staða 
verkefnisins innan Stokks varð svolítið óljós þar sem planað hafði 
verið að setja upp verkefnið í samvinnu við fráfarandi 
framkvæmdastjóra.  

Ø Ég þarf að vera duglegri við það að taka mér smá stund hvern og 
einn dag áður en ég fer að vinna og  fara aðeins yfir stöðuna með 
sjálfum mér með gagnrýnum augum til þess að koma betur auga 
á ef ég get gert eitthvað betur eða á skilvirkari máta. 
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7.2.5 Sögur & burndown 
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7.3. Sprettur 2 

 

7.3.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 2 var unninn á tímabilinu 12. feb 2018 – 26. feb 2018. Í 
þessum spretti var tímaskráning samtals 40 klst. Samtals hafa því verið 
skráðar 77 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.3.2 Þema 

Þema sprettsins var um undirbúning fyrir stöðufund 1 fyrri vikuna. Seinni 
vikuna og í gegnum sprettinn var unnið að því að bæta við stuðningi við 
ýmsar tegundir af viðmótseiginleikum. Bætt var við stuðningi við blur 
viðmót en þar má nefna gaussian, zoom, motion og background blur. 
Einnig var einblínt á að bæta við stuðning fyrir inner, center og outer 
borders fyrir flest allar gerðir viðmóta. Að lokum var unnið að því að 
styðja betur við aðra sértæka eiginleika sem Sketch býður uppá og má 
þar nefna symbols en hægt er að hugsa um symbol sem sérstakan klasa 
í forritunarmáli sem hægt er að endurnýta. 

7.3.3 Sprint Backlog 

Í þessum sprett voru 6 sögur og áætlaðir sögupunktar voru 44 talsins. 
Allar sögur nema ein voru kláraðar og ástæða þess að ekki tókst að klára 
allar sögur var sú að undirbúningur fyrir fyrsta stöðufund tók lengri tíma 
en áætlað var. 
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7.3.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.3.4.1 Hvað fór vel 

Ø Jákvæðar athugasemdir fengust frá Stöðufundi 1. 
Ø Stuðningur við mismunandi gerðir „blur“ viðmóta, sem er 

tæknilega flókið að styðja við, gekk hratt fyrir sig eftir að búið var 
að búa til ákveðna beinagrind sem hægt var að nýta til að auðvelda 
ferlið og styðja við mismunandi gerðir og týpur á einfaldari máta. 

7.3.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Vinnan við undirbúning fyrir Stöðufund 1 var mun meiri en reiknað 
hefði verið með og bitnaði það á þeim sögum sem náðist ekki að 
klára. 

Ø Enn  er unnið eftir nokkuð dreifðri áætlun. Erfiðara er að halda föstu 
skipulagi en áætlað var þar sem svo margir aðrir þættir hafa áhrif á 
dagskrána en þessar vikurnar var sérstaklega mikið að gera í 
skólanum. 
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7.3.5 Sögur & burndown 

  04/05/2018, 11*10LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 2https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=17

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 2 

View in Issue Navigator

View in Issue Navigator

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 12/Feb/18 12H30 PM - 26/Feb/18 11H46 AM Linked pages

This sprint focuses around getting ready for the first presentation in HR, Improving and enhancing the current application capabilities.
Support for blurred views will be added and work will continue behind the curtains to make each conversion as smooth as possible

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (28 → 31)

LEAP-30 As a user I want Leap to support Inner, Center and Outer border layers so
that my design is correctly converted

Story Medium DONE 5

LEAP-32 As a user I want to map my symbols and shared layers to custom
elements so that my design is correctly converted

Story Medium DONE 5

LEAP-33 As a user I want to map my symbol overrides for a given symbol correctly
so that my design is correctly converted

Story Medium DONE 8

LEAP-38 * As a user I want to map my layer blur from Sketch correctly to iOS
UIVisualEffectView and gaussian blur

Story Medium DONE 5

LEAP-47 As a project manager I want to prepare for meeting 1. with HR so that I
deliver everything I need

Story Medium DONE 5 → 8

Issues Not Completed

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (13)

LEAP-10 As a user I want to be able to convert my text design where a single text
and contain various fonts, colors and styles

Story Medium IN PROGRESS 13

Issues Removed From Sprint

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (10)

LEAP-17 As a user I want to be able to convert my masked layers and layer so that the
final exported app and exported code looks correct

Story Medium TO DO 5

Feb 12
Feb 26
Feb 26
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7.4. Sprettur 3 

 

7.4.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 3 var unninn á tímabilinu 26. feb 2018 – 12. mars 2018. 
Í þessum spretti var tímaskráning samtals 45 klst. Samtals hafa verið 
skráðar 135 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst. 

7.4.2 Þema 

Þema sprettsins var að miklu leyti um texta og meðhöndlun texta út úr 
hönnunarskjölum. Það er margt sem þarf að hafa í huga varðandi texta 
og mikið af eiginleikum sem hægt er nota á texta til þess að breyta 
honum og hanna. Því fór hluti sprettsins í það að styðja við texta sem 
inniheldur alls kyns skreytingar og eiginleika. Jafnframt var unnið í 
eiginleikum mynda og hvernig þær eru höndlaðar svo að útkoman verði 
sú sama og í Sketch. Bætt var við stuðningi fyrir einföld korta-og 
myndavélaviðmót sem gerir það einstaklega þægilegt að búa til skjái 
sem nýta sér kort eða myndavélina. Að lokum voru ýmsar lagfæringar 
gerðar á bakvið tjöldin og unnið að því jafnt og þétt að fækka villum og 
auka stöðugleika. 

7.4.3 Sprint Backlog 

Í þessum sprett voru 7 sögur og áætlaðir sögupunktar voru 46 talsins. 
Allar sögur nema ein voru kláraðar. Sú saga (Leap-23) var tæknilega 
flóknari en hinar sögurnar svo það þarf aðeins lengri tíma til þess að 
klára hana. Jafnframt kom í ljós að ein sagan (Leap-55) var óþörf þar sem 
forritið var nú þegar að uppfylla kröfur sögunnar. 
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7.4.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.4.4.1 Hvað fór vel 

Ø Að ná að leysa það hvernig flókinn texti er höndlaður var mjög stórt 
skref og hefur mikil áhrif á lokaútgáfu forritsins (Leap-10). 

Ø Verkefnið var formlega kynnt innan Stokks og þeir starfsmenn sem 
ekki vissu af verkefninu fengu að kynnast því sem ég er að gera. 
Viðbrögðin við verkefninu voru vægast sagt mjög jákvæð og 
gaman var að sjá hvernig mögulega í framtíðinni þetta gæti verið 
notað af fjöldamörgum notendum. 

Ø Áætlunin heldur sér vel og fer að komast á það stig að byrja á 
viðmótinu fyrir forritið sem er frábært. 

7.4.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Forritið er örlítið takmarkað varðandi getu undir áveðnum flóknum 
kringumstæðum sem upp geta komið þegar verið er að leysa flókin 
hönnunarskjöl. Verið er að vinna í því að gera þessa hluti betri jafnt 
og þétt. 

Ø Ég vanmat stórlega Leap-23. Sú saga færist því á sprett 4 og krefst 
meiri tíma og hugsunar til að framkvæma rétt. 
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15/03/2018 LEAP board - Agile Board - JIRA

7.4.5 Sögur & burndown 
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7.5 Sprettur 4 

 

7.5.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 4 var unninn á tímabilinu 12. mars 2018 – 26. mars 
2018. Í þessum spretti var tímaskráning samtals 71 klst. Samtals hafa 
verið skráðar 202 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst. 

7.5.2 Þema 

Þema sprettsins snýst um að byrja að hanna wireframe útgáfu kerfisins 
og vinna að því að búa sjálfkrafa til ákveðin viðmótsskilyrði sem segja til 
um það hvernig hlutir eiga að haga sér eftir því sem þeir stækka, minnka 
og snúast. Einnig verður bætt við stuðningi við nokkrar nýjar tegundir 
viðmóta og má þar nefna switches og sliders. 

7.5.3 Sprint Backlog 

Í þessum spretti voru 5 sögur og áætlaðir sögupunktar voru 59 talsins. 
Allar sögur voru kláraðar. 
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7.5.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.5.4.1 Hvað fór vel 

Ø Eitt af verkefnum sprettsins var að láta forritið reikna út hvernig 
líklegt er að þau viðmót/skjáir sem verið er að vinna eigi að haga 
sér undir mismunandi aðstæðum, þ.e. hvernig hlutir eigi að líta út 
á stærri, minni eða öðruvísi síma. Þetta kallast „Autolayout“ og 
fyrsta útgáfa þessarar lausnar, þó svo hún sé ekki fullkomin, tókst 
mjög vel. 

Ø Wireframe útgáfa kerfisins tókst mjög vel og var mörgum sinnum 
farið yfir flæði forritsins með það að markmiði að gera allt sem 
einfaldast. 

Ø Stöðufundur 2 var haldinn og tókst vel til. Sýnd var mjög takmörkuð 
útgáfa af forritinu sem varpaði betur ljósi á það hvernig verkefnið 
myndi koma til með að vera þegar það yrði fullklárað. 

7.5.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Að framkvæma Autolayout virknina, þó svo vel hafði tekist, tók mun 
lengri tíma en áætlað var. 

Ø Bætt var við grunnstuðning við Navigation og þau viðmót sem því 
tengjast en það hefði mátt fara betur þar sem þetta er ekki einfalt 
viðfangsefni og erfitt að forrita hagkvæmar lausnir á móti.  
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7.5.5 Sögur & burndown 

   04/05/2018, 09+49LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=19

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 4 

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 12/Mar/18 9J30 PM - 26/Mar/18 6J23 PM Linked pages

Start the design wireframe, automatic autolayout

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (51 → 59)

LEAP-23 As a user I want to map my iOS Navigation Header to a custom Navigation
controller flow so that the user can automatically transition between
screens

Story Medium DONE 5 → 13

LEAP-40 As a designer working on Leap I want to build a wireframe for my final
application User Interface so that I can figure out the most fluent way to
convert my design

Story Medium DONE 20

LEAP-48 * As a project manager I want to prepare for meeting 2. with HR so that I
deliver everything I need

Story Medium DONE 5

LEAP-60 As a user I want Leap to automatically create autolayout constraints when
I export my design

Story Medium DONE 13

LEAP-66 As a user I want to map switches, sliders and other common UI elements
to Swift so that my design looks correct

Story Medium DONE 8

Mar 12
Mar 26
Mar 26
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7.6 Sprettur 5 

 

7.6.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 5 var unninn á tímabilinu 28. mars 2018 – 5. apríl 2018. 
Í þessum spretti var tímaskráning samtals 44 klst. Samtals hafa verið 
skráðar 246 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.6.2 Þema 

Ýmislegt nýtt kom til sögunnar í þessum spretti. Byrjað var að hanna 
viðmótið sjálft og nú er hægt að velja sérstaklega þá skjái sem 
notandinn hefur áhuga að fá kóðann fyrir en ekki eingöngu heilt app í 
einu. Hér voru líka tekin fyrstu skrefin í að tengjast öðrum kerfum sem 
forritið mun nota til að sjá um notendur og fá ýmis tölfræðileg gögn um 
notkun kerfisins. 

7.6.3 Sprint Backlog 

Í þessum sprett voru 6 sögur og áætlaðir sögupunktar voru 94 talsins. 
Ástæðan fyrir þessari miklu hækkun áætlaðra sögupunkta er sú að 
prófatímabilið er um það bil að hefjast og því er ekki mikið um verkefna 
vinnu í öðrum áföngum í augnablikinu. Vel gekk með allar sögur en ekki 
náðist að klára að hanna allt viðmótið, enda var það ef til vill fullmikil 
bjartsýni á einungis nokkrum dögum. 
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7.6.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.6.4.1 Hvað fór vel 

Ø Skemmtilegt var að komastaðeins úr  forritunarumhverfinu og fá að 
vinna að því að hanna viðmót kerfisins. 

7.6.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Sögupunktarnir í þessum sprett voru nokkuð vel áætlaðir en hins 
vegar var tíminn sem tók að klára sögurnar ekki nægilega vel 
áætlaður, sérstaklega þar sem hönnunarvinnan var svo mikil.   
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7.6.5 Sögur & burndown 

 
 
 
 
  

04/05/2018, 10*02LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=20

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 5 

View in Issue Navigator

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 28/Mar/18 1I38 PM - 05/Apr/18 3I53 PM Linked pages

Finish the main conversion capabilities, finish the design of the app

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (54)

LEAP-19 As a user I want to map my tabbar design to an iOS UITabbar so that the user
can switch between tabs

Story Medium DONE 13

LEAP-24 * As the product owner of Leap I want to have analytics through Fabric and
Firebase so that I can better understand how my users use my app

Story Medium DONE 3

LEAP-71 As a user I want to be able to convert a part of an artboard or a selected page Story Medium DONE 20

LEAP-73 As a programmer I want to go over and clean up some bugs and limitations here
and there so that Leap works really well in all conditions

Story Medium DONE 13

LEAP-74 As a user I want to select between different coding styles in iOS when
converting

Story Medium DONE 5

Issues Not Completed

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (40)

LEAP-41 As a designer working on Leap I want to design the Final version of the
User Interface based on the Wireframe design so that the user can use
the app

Story Medium IN PROGRESS 40

Mar 28
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7.7 Sprettur 6 

 

7.7.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 6 var unninn á tímabilinu 7. apríl 2018 – 19. apríl 2018. 
Í þessum spretti var tímaskráning samtals 22 klst. Samtals hafa verið 
skráðar 268 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.7.2 Þema 

Þessi sprettur náði yfir próftímabilið. Unnið var að því jafnt og þétt að 
klára hönnunina og ný virkni var búin til sem gerir notendum kleift að 
kveikja á sjálfvirku conversion ferli. Þetta þýðir að í hvert sinn sem 
notandinn gerir breytingu í hönnunarskjalinu þá keyrir Leap og uppfærir 
allan kóðann sem búið var að búa til. Þetta gerist nánast í rauntíma en 
fer að sjálfsögðu eftir stærð hönnunarskjalsins og því sem notandinn er 
að gera. 

7.7.3 Sprint Backlog 

Þar sem þessi sprettur var yfir próftímabilið þá voru sögurnar einungis 2 
og voru þær báðar kláraðar. 

7.7.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  
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7.7.4.1 Hvað fór vel 

Ø Mjög jákvætt var að vinna við að klára hönnunina á meðan á 
próftímabilinu stóð. Þetta gaf tíma til að melta ákvarðanir og prófa 
mismunandi hluti og ég tel að ef ég hefði ekki gert þetta svona þá 
væri viðmót kerfisins ekki jafn gott eins og það er í dag. 

Ø Að sjálfvirknivæða conversion ferlið gerir það að verkum að ég er 
miklu sneggri að sjá allar villur sem eru í forritinu mínu og laga þær 
sökum þess að allt uppfærist sjálfkrafa og ég sé um leið þegar 
kóðinn sem er búinn til er ekki nægilega nákvæmur eða góður. 
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7.7.5 Sögur & burndown 

  
04/05/2018, 10*16LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=21

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 6 

View in Issue Navigator

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 07/Apr/18 5J08 PM - 19/Apr/18 3J25 PM Linked pages

Finish the design and live sync. This is the exam sprint

Status Report

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (60)

LEAP-41 As a designer working on Leap I want to design the Final version of the User
Interface based on the Wireframe design so that the user can use the app

Story Medium DONE 40

LEAP-56 As a user I want to have a live sync between my Sketch document and my Export
folder so that everything updates in real time when I change my design

Story Medium DONE 20

Issues Removed From Sprint

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (21)

LEAP-53 As a user I want to connect to Firebase to be able to store my account info Story Medium TO DO 13

LEAP-84 As the project owner I want to figure out how best to distribute my app so that I
can bypass the appstore and update more frequently

Story Medium TO DO 8

Apr 7 Apr 16 Apr 19
0

20

40

60

80

100



T-404-LOKA   11.5.18 
 
 

 53 

7.8 Sprettur 7 

 

7.8.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 7 var unninn á tímabilinu 20. apríl 2018 – 25. apríl 
2018. Í þessum spretti var tímaskráning samtals 43 klst. Samtals hafa 
verið skráðar 312 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.8.2 Þema 

Þessi sprettur er upphafið að hönnun forritsins og unnið var að því að 
koma upp fyrstu skjámyndunum í forritinu. Þó svo að Leap sé ekki beint 
hannað til að sjálfvirknivæða viðmótsgerð fyrir macOS desktop forrit þá 
var forritið sjálft samt notað til að búa sjálfkrafa til mikið af viðmótinu, þó 
svo að það þurfti að eiga aðeins við útkomuna þar sem macOS og iOS 
stýrikerfin eru ekki eins en eru að mörgu leiti svipuð. Hér var jafnframt 
farið að hugsa um hvernig best er að sjá  um notendur og hvernig skuli 
aðgangsstýra kerfinu. 

7.8.3 Sprint Backlog 

Í þessum sprettir voru 7 sögur og sögupunktar samtals 112. Þetta er 
fyrsti sprettur eftir prófin og hér er því komið að lokavikum áfangans. 
Þetta jafnframt þýðir að hægt er að einbeita sér betur að verkefninu í 
lengri tíma í einu og því verður afkastagetan meiri. 
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7.8.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.8.4.1 Hvað fór vel 

Ø Leap var notað til þess að búa til mikið af viðmótinu fyrir sig sjálft 
og tókst það mjög vel. Þó svo að eiga þurfti við útkomuna þar sem 
macOS er ekki eins og iOS þá sparaði Leap mér það að búa til og 
skrifa viðmótskóða fyrir mikið magn skjáa. 

7.8.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Ég hef mikla reynslu af viðmótsforritun fyrir síma en hef enga 
reynslu í því að búa til viðmót fyrir tölvur. Þetta var því ákveðið þrep 
sem þurfti að stíga yfir og tók það nokkurn tíma að átta sig á því 
hvernig best væri að gera viðmótið.   
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7.8.5 Sögur & burndown 

  
04/05/2018, 10*36LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=22

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 7 

View in Issue Navigator

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 20/Apr/18 10I46 AM - 25/Apr/18 3I00 PM Linked pages

Get the base UI up and running

Status Report

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (92)

LEAP-12 As a user I want to be able to convert a sketch file to an iOS project using a nice
interface

Story Medium DONE 20

LEAP-14 As a user I want to have a menu/tab bar in my application so that I can navigate
the program with ease

Story Medium DONE 13

LEAP-15 As a user I want to be able to view the conversion process step by step so that I
can see if anything goes wrong and how to respond

Story Medium DONE 20

LEAP-53 As a user I want to connect to Firebase to be able to store my account info Story Medium DONE 13

LEAP-90 As a user I want to be able to start a live sync so that I can update the design and
code instantly while making changes

Story Medium DONE 13

LEAP-91 As a designer I want to finalize the logo, color palette and various details
regarding the look and feel in order to save time in development

Story Medium DONE 13

Issues Not Completed

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (20)

LEAP-9 As a user I want to be able to customise various things around the conversion and
how the code will look like so that it better represents my coding and design style

Story Medium TO DO 20

Apr 20
Apr 25

Apr 25
0

25

50

75

100

125



T-404-LOKA   11.5.18 
 
 

 56 

7.9 Sprettur 8 

 

7.9.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 8 var unninn á tímabilinu 26. apríl 2018 – 30. apríl 
2018. Í þessum spretti var tímaskráning samtals 31 klst. Samtals hafa 
verið skráðar 343 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.9.2 Þema 

Þó svo að allt viðmótið væri ekki tilbúið þá var ákveðið að klára fyrst 
meðhöndlun notenda þ.e. hvernig notendur skrá sig inn í kerfið og allt 
sem því fylgir. Þar að auki var mikil vinna lögð í að komast að því hvernig 
best er að gefa út kerfið og hvernig almenn umsjón með því væri. 

7.9.3 Sprint Backlog 

Í sprettinum voru 6 sögur og samtals 94 sögupunktar. 4 sögur voru 
kláraðar en ekki náðist að klára 2 sögur sem snéru að viðmótsvinnu þar 
sem mikill tími fór í að finna út úr því hvernig best væri að dreifa forritinu. 
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7.9.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.9.4.1 Hvað fór vel 

Ø Ákveðið var að nota Firebase til þess að geyma og sjá um 
notendur. Þó svo að Firebase sé hugsaður sérstaklega fyrir öpp í 
snjallsíma þá var þetta samt sem áður einfaldasta og þægilegasta 
lausnin sem fannst á markaðnum, miðað við þann stutta tíma sem 
eftir er af áfanganum. 

7.9.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Ekki gafst nægur tími til að halda áfram með viðmótið sem er því 
örlítið á eftir áætlun. Þó er búið að búa til nánast allt viðmótið en 
það á ennþá eftir að tengja mikið af viðmótinu við flæðið sjálft og 
lógíkina á bakvið það. 

Ø Mikill tími fór í það að átta sig á því hvernig skuli dreifa forritinu og 
þurfti á einum tímapunkti að taka smá u-beygju þar sem hlutirnir 
voru ekki að ganga nægilega vel. Þetta ferli er hins vegar langt 
komið í dag og búið er að finna út úr flest öllum vandamálum. 
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7.9.5 Sögur & burndown 

  
04/05/2018, 10*45LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=23

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 8 

View in Issue Navigator

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 26/Apr/18 9I54 AM - 30/Apr/18 10I31 PM Linked pages

Login, User accounts, App distribution

Status Report

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (61)

LEAP-35 As a user I want to be able to create an account with Leap so that I can use the
software

Story Medium DONE 8

LEAP-72 As a user I want to be able to sign out Story Medium DONE 5

LEAP-84 As the project owner I want to figure out how best to distribute my app so that I
can bypass the appstore and update more frequently

Story Medium DONE 8

LEAP-89 As a beta user I want to be able to download the beta version of leap and update
the beta version of leap

Story Medium DONE 40

Issues Not Completed

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (33)

LEAP-9 As a user I want to be able to customise various things around the
conversion and how the code will look like so that it better represents my
coding and design style

Story Medium TO DO 20

LEAP-83 As a user I want to have a nice walkthrough to teach me the basics so
that I am quicker to understand all concepts

Story Medium IN PROGRESS 13

Apr 26
Apr 30
Apr 30
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7.10 Sprettur 9 

 

7.10.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 9 var unninn á tímabilinu 2. maí 2018 – 7. maí 2018. Í 
þessum spretti var tímaskráning samtals 45 klst.  Samtals hafa verið 
skráðir 390 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.10.2 Þema 

Unnið er að því að bæta við fleiri aðgerðum fyrir notendur og koma 
betur upp þeim viðmótum sem tengjast því sem notandinn á að geta 
gert. Auk þess þá er kominn stillingarskjár þar sem notandi getur breytt 
hegðun forritsins eftir sínum þörfum og búið er að gera nokkra skjái sem 
notandinn fer í gegnum fyrst þegar forritið er opnað. Verið er að vinna 
að því að klára að tengja viðmótið við conversion ferlið þar sem það 
vantar. 

7.10.3 Sprint Backlog 

Í þessum spretti eru 8 sögur og 79 sögupunktar og voru þær allar 
kláraðar. Tekið skal þó fram að ákveðið var að hætta við eina söguna í 
miðjum sprettinum þar sem hún þótti ekki nægilega mikilvæg.  
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7.10.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.10.4.1 Hvað fór vel 

Ø Öll viðmótsvinna gekk mjög vel fyrir sig þar sem mest öll 
bakvinnslan er komin á flestum stöðum. Því var ekkert annað að 
gera en að henda upp viðmótinu og tengja það við flæðið.  

Ø Góðir punktar fengust úr Stöðufundi 3 fyrir lokaskil. 

7.10.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Töfluvinnsla í viðmótum gekk ekki alveg nægilega vel og virkaði 
ekki alveg eins og vonast hafði verið eftir. Til að byrja með var 
notast við svokallaðar bindingar í viðmótinu en það gekk ekki eins 
og skyldi og var töfluvinnslan því sett upp og forrituð með 
venjulegu sniði. 

Ø Stöðufundur 3 gekk vel en hefði mátt fara aðeins betur. Ekki var 
Thunderbolt tengi í stofunni sem varð til þess að tengja þurfti 
tölvuna með HDMI snúru. Þetta gerði það að verkum að erfitt var 
að stjórna tölvunni og forritið var skalað upp og leit ekki jafn vel út. 
Auk þess hafði ég ekki áttað mig á því að ákveðnar keyrslu stillingar 
sem forritið vistar á milli keyrslna væru geymdar á tölvunni á 
sameiginlegu svæði fyrir öll eintök af forritinu sem væru á tölvunni. 
Þetta gerði það að verkum að þegar forritið var keyrt upp til 
sýningar eftir að hafa sótt það af heimasíðu verkefnisins þá voru 
byrjunarstillingarnar ekki alveg réttar ásamt flæðinu sem varð til 
þess að rangur skjár kom upp þegar verið var að sýna forritið. Þetta 
hefur nú verið lagað.  
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09/05/2018, 16+00LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=24

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 9 

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 02/May/18 10J41 AM - 07/May/18 12J31 AM Linked pages

finish the ui for the final presentation

Status Report
* Issue added to sprint after start time

Completed Issues

Key Summary Issue
Type

Priority Status Story Points (87 → 74)

LEAP-9 * As a user I want to be able to customise various things around the
conversion and how the code will look like so that it better represents my
coding and design style

Story Medium DONE 20 → 8

LEAP-49 As a project manager I want to prepare for meeting 3. with HR so that I
deliver everything I need

Story Medium DONE 8

LEAP-87 As a user I want to be able to change password inside the app Story Medium DONE 8 → 0

LEAP-88 As a user I want to see my Account info so that I can edit or verify my
information

Story Medium DONE 8

LEAP-92 As a user I want to have a settings screen where I can change various
settings for the application so that I better control the outcome of the
program

Story Medium DONE 20

LEAP-93 As a user I want to automatically move Leap to the applications directory
when I first login into the app

Story Medium DONE 5

LEAP-94 As a developer I want to finish connecting the User Interface to the logic
where needed so that the users have the best experience

Story Medium DONE 13 → 20

LEAP-95 As a user I want to be able to reset my password if I forget it Story Medium DONE 5

May 2
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7.11 Sprettur 10 

 

7.11.1 Tímaskráning 

Sprettur númer 10 var unninn á tímabilinu 8. maí 2018 – 11. maí 2018. 
Í þessum spretti var tímaskráning samtals 28 klst.  Samtals hafa verið 
skráðar 417 klst. í verkefnið frá því kennsla hófst.  

7.11.2 Þema 

Í þessum spretti var unnið að því að loka verkefninu. Unnin var 
lokaskýrslan og lokahönd sett á forritun og fyrstu útgáfu kerfisins. 

7.11.3 Sprint Backlog 

Í þessum sprettir eru 3 sögur og 53 sögupunktar og voru þær allar 
kláraðar.  
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7.11.4 Retrospective 

Eftirfarandi eru nokkrir punktar um það hvernig spretturinn gekk 
almennt fyrir sig.  

7.11.4.1 Hvað fór vel 

Ø Þetta var mjög stuttur sprettur og einungis var verið að undirbúa 
allar afurðir fyrir skil og gekk það almennt séð vel.  

Ø Unnið var í alls kyns smáatriðum er varða viðmótið og þeim 
aðgerðum sem notandinn getur gert. 

7.11.4.2 Hvað mátti betur fara 

Ø Ef það er eitthvað eitt sem vantar yfir önnina og yfir verkferilinn þá 
er það að gera notendaprófanir. Það er mikilvægt fyrir kerfi eins og 
þetta að auðvelt sé að nota það og að notendur geti almennt séð 
hugsað sér að nota kerfið. Það verður því fyrsta verk að loknum 
áfanga að fá fólk sem vinnur í sama umhverfi til þess að prófa kerfið 
og koma með gagnrýni. 
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11/05/2018, 08)15LEAP board - Agile Board - JIRA

Page 1 of 1https://stokkur.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=85&projectKey=LEAP&view=reporting&chart=sprintRetrospective&sprint=25

Sprint Report
Leap / LEAP board / Reports

LEAP Sprint 10 

View in Issue Navigator

Closed sprint, ended by Gunnar Bjarki Björnsson 08/May/18 12I23 PM - 11/May/18 7I36 AM Linked pages

finalize the report and code

Status Report

Completed Issues

Key Summary Issue Type Priority Status Story Points (53)

LEAP-36 As a user I want to have access to Sketch, Xcode and app documentation Story Medium DONE 13

LEAP-50 As a project manager I want to deliver the final report Story Medium DONE 20

LEAP-96 As a developer I want to finalize the user interface and deliver the code Story Medium DONE 20

May 8 12I23
May 11 7I36

May 11 11I00
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8 Hönnun 

Inniheldur helstu skjámyndir úr wireframe hönnun, 
loka hönnun og frá kerfinu eins og það er í dag 
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 8.1 Wireframe 

 
 
 
  

Mynd 5 Innskráning og nýskráning. 

Mynd 4 Notandi kominn inn í kerfið með valmynd kerfisins til vinstri. 
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Mynd 6 - Fyrsta skref í conversion ferli þar sem forritið tekur inn Sketch skjal. 

Mynd 7 - Búið er að hlaða inn hönnunarskjalinu. 
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Mynd 9 - Verið er að búa til kóðann. 

Mynd 8 - Búið er að búa til kóðann og nú getur notandinn sótt hann til sín. 
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8.2 Hönnun 

Ákveðnar hönnunarbreytingar voru gerðar frá wireframe útgáfunni þar 
sem kom í ljós að betra var að gera ýmsa hluti á annan veg.  Ásamt 
almennri hönnunarvinnu er búið að 
leggja mikla vinnu og metnað í 
smærri atriði og má þar nefna lógó 
og annað myndefni. Fengist hefur 
góð aðstoð við gerð og hönnun 
þessara hluta þegar þörf var á. 
Lógóið myndar flugíkorna rétt eftir 
að hann hendir kastar sér af stað og 
svífur til jarðar. Hann er því að taka 
ákveðið „leap“ eða stökk fram á við. Tekið skal fram að þetta er ekki 
endilega lokaútgáfan af lógóinu en ef til vill vísir að lokaniðurstöðu. 
 
Á næstu síðu má finna nokkrar af þeim skjámyndum sem hannaðar voru. 
Í næsta kafla eru síðan myndir úr kerfinu sjálfu eins og það lítur út í dag. 
Áhersla var lögð á að halda öllu mjög stílhreinu og einfaldleikinn hafður 
að leiðarljósi. Athugið að blái borðinn á myndunum er ekki í forritinu 
sjálfu heldur bara til að skilgreina hvar viðmótið byrjar og endar fyrir 
þetta skjal. Þó svo að viðmótið sé í þessari stærð hér þá er hægt að 
stækka það og minnka eins og hentar í forritinu sjálfu. 
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Mynd 10 - Fyrsti skjárinn sem notandinn sér. Hér er hægt að skrá sig inn í kerfið eða búa til aðgang. 
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Mynd 11 - Hér skráir notandinn sig inn. Ef notandi man ekki lykilorðið sitt þá slær hann inn tölvupóstfang og fær 
sendann póst þar sem hægt er að skipta um lykilorð. 
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Mynd 12 - Notandinn fer í gegnum inngang áður en hann kemst inn í forritið svo það virki sem best. Hér býður 
forritið notandanum að færa sig sjálfkrafa undir Applications möppuna þar sem öll önnur forrit notandanns er 
að finna. Þetta er gert þar sem forritið byrjar oftast í Downloads möppu notandands eftir að notandinn hefur 

sótt forritið. 
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Mynd 13 - Hér setur notandinn inn Sketch skjal og þá hefst aðal ferli forritsins. 
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Mynd 14 - Hér er allt tilbúið og næsta skref er að búa til kóðann. 
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8.3 Kerfið 

Hér má sjá nokkrar skjámyndir úr kerfinu sjálfu. Lagt var mikið uppúr því 
að hægt væri að stækka og minnka viðmótið og hafa það sveigjanlegt 
svo notandinn geti nýtt sér forritið eins og honum hentar best. 

 

  

Mynd 15 -  Innskráning Mynd 16 - Gleymt lykilorð 
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Mynd 17- Aðal skjár Mynd 18- Feature í vinnslu 

Mynd 19 - Hér er hægt að læra á kerfið Mynd 20 - Hér er hægt að stilla kerfið 
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Mynd 21 - Hér er hægt að skrá sig út úr 
kerfinu 

Mynd 22 - Hér er búið að hlaða inn 
hönnunarskjali 

Mynd 23 - Hér getur notandi breytt nafninu á 
appinu 

Mynd 24 - Hér sækir notandinn kóðann til sín 
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Mynd 25 - Hér er búið að sækja kóðann og 
hægt að velja fleiri valmöguleika 

Mynd 26- Hér er kveikt á Live Sync 

Mynd 27 - Hér sér notandin hvaða útgáfur af 
Xcode og Sketch hann þarf að hafa 

Mynd 28 - Hér er forritið flutt í Applications 
möppu notandans 
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9 Umræður 

Hér er verkefnið tekið saman auk þess sem 
framtíðaráform og næstu skref eru skoðuð 
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9.1 Á heildina litið 

Í þessum áfanga var SCRUM aðferðafræðin notuð í lengri tíma en það 
hafði ekki áður verið gert í öðrum áföngum. Þegar byrjað var að þróa 
kerfið var reynslan með notkun SCRUM því ekki mikil. Það var ekki skylda 
að nýta sér SCRUM við vinnslu verkefnisins en í þessu verkefni þá nýttist 
það einstaklega vel. Þar sem Leap er einstaklingsverkefni þá er 
skynsamlegt, ef ekki nauðsynlegt að notast við SCRUM sem gerir það 
að verkum að þú veist alltaf nákvæmlega hvar þú ert staddur, hvað þarf 
að gera og hversu mikill tími er til verksins. SCRUM heldur þér á tánum 
yfir alla þróunina og gerir það að verkum að stöðugt er verið að hugsa 
um verkefnið og stöðuna á því. Þó verður að viðurkennast að einstaka 
sinnum voru SCRUM reglurnar brotnar, en það var einungis gert vegna 
þess að breytingin sem gerð var þótti réttust hverju sinni og þótti sýna 
betri mynd af núverandi stöðu verkefnisins.  
 
Þegar lagt var af stað með verkefnið í upphafi þá var verkefnið sett upp 
í JIRA og búnar voru til allar þær notendasögur sem vinna skyldi að. 
Þegar sprettur var kláraður þá var allur kröfulistinn endurskoðaður og 
oft voru búnar til nýjar sögur eða eldri sögur voru lagaðar til þess að 
koma betur til móts við núverandi stöðu verkefnisins. Allar sögur voru 
áætlaðar í sögupunktum og vanalega tókst vel til við að skipta sögunum 
niður á sprettina. Þó er aldrei hægt að áætla tímann 100% en miðað við 
þá reynslu sem nú þegar var til staðar við hugbúnaðarþróun af þessum 
toga þá tókst vel að áætla allan tíma sem fór í verkefnið. Allir þeir stóru 
eiginleikar forritsins sem til stóð að gera voru kláraðir en þó má gera ráð 
fyrir að það þurfi ef til vill að laga suma þeirra og bæta og kemur það 
fljótt í ljós eftir að forritið fer í dreifingu.  
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Mikil vinna og metnaður fór í öll verkefni áfangans og í þær afurðir sem 
skila skyldi. Þetta hafa verið reynslumiklir mánuðir sem skilið hafa mikið 
eftir sig. Það er hins vegar enn nóg eftir sem þarf að gera til þess að 
bæta kerfið en sú niðurstaða sem fengist hefur og það kerfi sem hefur 
verið þróað í dag er auðveldlega hægt að vera mjög stoltur af. Það er 
ótrúlegt hvað hægt er að gera í dag með „eitt stykki tölvu“ auk þess sem 
til eru svo mörg kerfi sem hjálpa og aðstoða við að komast þangað sem 
þig langar að fara. Einfalt er að leita ráða og fá aðstoð við það sem verið 
er að gera, hvar og hvenær sem er. Það að komast í gegnum forritun, 
hönnun og alla þá miklu vinnu sem fylgir kerfi á þessum stærðarskala 
hefur haft mikinn lærdóm í för með sér og mun seint gleymast að 
loknum skóla. Það kom á óvart hversu mikill munur var á iOS og macOS 
þróunarumhverfinu og það er ákveðið skref sem taka þarf þegar byrjað 
er að þróa fyrir macOS. Mun erfiðara er að leita lausna við vandamálum 
þegar þróað er fyrir macOS miðað við þegar þróað er fyrir iOS og 
tilfinningin er sú að macOS er alls ekki að fá alla athygli Apple þessa 
stundina, þar sem snjallsímamarkaðurinn er hefur vaxið mikið síðustu ár 
og athyglin hefur verið á því. 
 
Hér að neðan má svo sjá verkáætlunina eins og hún er í dag en allir 
sprettir eru búnir og eftir standa þær sögur sem ekki náðist að vinna. 
Mikilvægt er að taka fram að þó svo einungis 12 sögur séu í 
verkáætluninni á þessari stundu þá er margt sem enn á eftir að 
framkvæma áður en kerfið fer í almenna dreifingu. Ákveðið var að þær 
sögur sem unnar yrðu í áfanganum væru allar nátengdar kjarnavirkni 
kerfisins, ef það hefði ekki verið gert væru hér einfaldlega mörg 
hundruð sögur eftir sem ekki náðist að klára. 
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9.2 Framtíðaráform 

Við upphaf áfangans þá var framtíð hugmyndarinnar sem þetta forrit 
byggir á ekki alveg ljós en metnaðurinn til þess að framkvæma 
hugmyndina og gera hana að veruleika var svo sannarlega til staðar. 
Áður en áfanginn hófst þá var búið að leggja í rannsóknar-og 
hugmyndavinnu haustið áður til þess að komast að því hvort hægt væri 
að framkvæma þessa hugmynd og hversu vel væri hægt að gera það. 
Núna, rúmlega 4 mánuðum seinna, liggur afrakstur verkefnisins fyrir og 
er fyrsta beta útgáfa forritsins klár.  Hugmyndin á bakvið verkefnið er 
samt sem áður enn að stíga sín fyrstu skref og nú taka við skemmtilegir 
tímar þar sem að forritinu verður komið í dreifingu. Leitast verður eftir 
því að fá sem flestar umsagnir og gagnrýni frá notendum og bregðast 
við fyrstu viðhorfum frá fólki sem starfar í því umhverfi sem forritinu er 
ætlað. Spennandi verður að sjá hversu vel hefur tekist og hvort að hægt 
verði að þróa forritið áfram til lengri tíma, en það er svo sannarlega 
markmiðið. Markmiðið til lengri tíma litið verður að koma forritinu í 
hendur sem flestra notenda og vonandi hjálpa þeim, með þessari nýju 
leið sem Leap býður upp á í þróun og hönnun snjallsímaforrita, að spara 
mikinn tíma, enda er það tíminn sem þetta allt gengur út á. 


