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1. Inngangur 

 

Verkefnið var unnið í samstarfi við Íslenska Getspá . Íslensk Getspá er getraunafyrirtæki sem 1

býður viðskiptavinum upp á að veðja á úrslit ákveðinna fjölda fótboltaleikja eða með öðrum 

orðum að „tippa“ með leiknum 1X2. Inná vefsíðu Íslenskrar Getspár er hægt að finna sniðugt 

forrit sem er hugsað sérstaklega fyrir þennan leik. Forritið heitir Wingettó  og er Windows 2

getraunaforrit sem gerir tippurum kleift að spara pening með því að kaupa ekki raðir sem þeir 

vilja ekki og á sama tíma auka líkur á vinningi. Wingettó er rúmlega 20 ára gamalt og ekki 

margir sem vita af tilvist þess. Eins og staðan er núna er forritið sjálfstætt og ekki tengt neinu 

kerfi hjá Íslenskri Getspá þannig erfitt er að vita hversu margir eru enn að nota forritið í dag. 

Til þess að nota Wingettó þarf notandi að niðurhala því á tölvuna hjá sér og er aðgengi þess 

takmarkað þar sem forritið virkar einungis fyrir Windows stýrikerfi. Möguleikar forritsins eru 

frábærir en notendaviðmót þess er barn síns tíma. Getspá vill skipta Wingettó forritinu út og 

búa til vefsíðu sem nýtir möguleika þess og talar við önnur grunnkerfi fyrirtækisins. Þeir 

vildu fyrst og fremst gera forritið aðgengilegra og auðveldara í notkun. Verkefnið okkar var 

að búa til vefsíðu fyrir Getspá sem uppfyllir þessi skilyrði.  

Hér á eftir verður fjallað betur um verkefnið og hvernig það var unnið. Farið verður 

yfir grunnvirkni vefsíðunnar og yfir það verkskipulag sem var útfært í byrjun og hvernig gekk 

að fylgja því. Sagt verður frá þeim prófunum sem voru gerðar ásamt því að tala um framtíð 

verkefnisins. Í lokin er svo stuttur umræðukafli þar sem farið verður yfir hvernig gekk að 

vinna verkefnið og hvernig okkar reynsla var yfir þann tíma sem það fór fram.  

 

 

 

 

 

1 https://games.lotto.is/ 
2 https://games.lotto.is/content/sport?type=0&contentId=sport_apps 
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2. Verkefnið 

Verkefnið var að búa til vefsíðu fyrir getraunaforrit sem talar við önnur grunnkerfi hjá 

Íslenskum Getspám. Vefsíðan er með notendavænu viðmóti þar sem tipparar geta sett upp 

getraunakerfi og útbúið sínar raðir. 

2.1 Almenn lýsing  

Verkefnið er í grunninn byggt á 1X2 kerfinu hjá Íslenskum Getspám. Þar sem notendur tippa 

á mismunandi seðla og búa til ákveðinn fjölda af röðum eftir því hversu mörg merki eru 

valin. Merkin eru 1, X og 2 og segja til um úrslit leiks, (1) það er að heimalið vinnur, (x) 

leikurinn endar með jafnteli eða (2) útilið vinnur. Hver seðill sem notandinn tippar á 

inniheldur 13 leiki og þarf að velja a.m.k. eitt merki fyrir hvern leik. Ef notandinn er óviss 

með úrslit á einhverjum leik þá getur hann valið fleiri en eitt merki á þeim leik og eykur þá 

líkur á vinningi en verðið hækkar á sama tíma. Kerfið býr síðan til allar mögulegar 

samsetningar á völdum merkjum, því fleiri merki því fleiri raðir. Það sem gerir vefsíðuna 

okkar sérstaka eru eiginleikarnir til að geta hent út röðum sem kerfið býr til en notandinn vill 

ekki. Þannig er hægt að henda út röðum sem notandanum finnst ólíklegt að komi og þannig 

sparað sér pening.  
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2.2 Útfærsla 

 

Mynd 1: Yfirlitsmynd yfir kerfið 

 

 

Verkefnið var að taka gamalt Windows gluggaforrit og setja það á vefinn. Við gerðum 

verkefnið alveg frá grunni og skrifuðum bæði framenda og bakenda vefsíðunnar sem gerði 

verkefnið meira krefjandi en á sama tíma fjölbreyttara. Við skrifuðum forrit, eins og sést á 

mynd 1, sem talar við grunnkerfið (Games Management System) hjá Íslenskri Getspá. 

Forritið fær allar upplýsingar um notanda og leiki þaðan. Einnig útfærðum við sér 

gagnagrunn sem heldur utan um raðir notanda sem hann býr til í forritinu og kerfi sem forritið 

býður upp á. Hægt var að nota algórithma úr gamla Wingettó forritinu, sem bæði býr til og 

eyðir röðum, og nýttum við okkur það eins og við gátum. Kóðinn fyrir algórithmann var 

skrifaður í öðru forritunarmáli og fór því smá aukavinna í að þýða hann yfir á okkar 

forritunarmál. 
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3. Helsta virkni 

Ekki verður farið nákvæmt í alla þá virkni sem er aðgengileg á vefsíðunni en hér verður farið 

stuttlega yfir grunnvirkni vefsíðunnar. Við lögðum áherslu á að gera vefsíðuna notendavæna. 

Notandinn fær alltaf upplýsandi svör þegar hann framkvæmir einhverja aðgerð, sama hvort 

sem hún tókst eða mistókst. Notandinn getur alltaf fundið nánari upplýsingar um allt sem 

vefsíðan býður upp á á hjálparsíðunni. 

3.1 Innskráning 

 

Mynd 2: Innskráningarsíða 

 

 

Innskráningarsíðan er það sem birtist notendum þegar þeir fara fyrst inn á síðuna. Eins og 

áður hefur komið fram er forritið tengt við kerfi hjá Íslenskri Getspá og því geta notendur 

skráð sig inn með þeim aðgangi sem þeir hafa þegar stofnað hjá þeim.  
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3.2 Búa til raðir 

 

Mynd 3: Opinn seðill 

 

Helsta virknin og sú mikilvægasta er að notendur geti búið sér til raðir . Hver röð kostar 13 3

krónur sem er kannski ekki mikið en hækkar hratt þegar fleiri raðir eru búnar til. Notandinn 

býr svo til eins margar raðir með þessu sniði eins og hann vill og vonast til að ein af þeim 

röðum sé með 13 rétta og skili honum stóra vinningnum. Á mynd 3 sést opinn seðill, sem er 

einfaldasta aðgerðin, en jafnframt sú dýrasta, til að búa sér til raðir. Notandinn merkir við 1, x 

eða 2 eftir því hvernig hann heldur að hver leikur á seðlinum endi,  

 

3 Í hverri röð eru 13 merki, 1 fyrir hvern leik á seðlinum, og gæti t.d. litið svona út: 
„1X2X21111X2X1” 
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1 fyrir heimasigur, x fyrir jafntefli, 2 fyrir útisigur. Alltaf er hægt að merkja við tvö eða þrjú 

merki á hvern leik ef notandinn er ekki 100% viss um úrslit á ákveðnum leikjum, en við það 

tvöfaldast og þrefaldast raðir notandans og verðið hækkar um leið. 

Eins og sést á mynd 3 hefur notandinn valið að tvítryggja 6 leiki og við það margfaldast 

raðirnar hans upp í 64, ( ). Það þarf því að passa sig að tvítryggja og þrítryggja ekki of26  

marga leiki þar sem raðafjöldinn og verðið hækka hratt.  

3.3 Eyða röðum 

 

Mynd 4: Eyða samkvæmt spá 

 

Þetta er sú virkni sem gerir forritið að því sem það er og aðgreinir það frá 1x2 sem þegar er til 

á vefsíðu Íslenskrar Getspár. Það er að notandi getur eytt út röðum eftir ákveðnum aðgerðum 
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eftir að hafa búið þær til. Þannig getur notandi sparað sér mikinn pening og hent út þeim 

röðum sem honum finnst ólíklegt að skili sér mörgum réttum. Á mynd 4 er farið yfir 

aðgerðina „eyða samkvæmt spá”. Notandi setur þá inn sína spá fyrir alla 13 leikina, 1, x eða 2 

og sér þá út frá þeim röðum sem hann bjó til áður hversu margar af þeim skila 0-13 réttum. Ef 

notandinn er nokkuð viss um þá spá sem hann setti inn getur hann valið að eyða þeim röðum 

sem skila fáum leikjum réttum. Í dæminu sem tekið er fram á mynd 4 hefur notandi sett inn 

sína spá og ákveðið að henda öllum þeim röðum sem skila honum einungis 3, 4, 5 eða 6 

réttum. Notandinn hendir þar með út rúmlega 500 röðum sem sparar hann u.þ.b. 6.000 kr.  

 

3.4 Kaupa raðir 

 

 

Mynd 5: Kaupa raðir 

 

Þar sem gamla Wingettó forritið er ekki tengt við nein kerfi hjá Íslenskri Getspá þurfa 

notendur að niðurhala þeim röðum sem þeir hafa búið til og skrá sig svo inná Lotto.is til að 

kaupa raðirnar sínar, eða setja skránna á USB-lykil og fara með á skrifstofu Íslenskrar getspá. 

Það sem við bættum við og mun gera líf notendans þægilegra er að hann getur keypt raðir 

beint í gegnum sinn aðgang á einfaldan hátt eins og sést á mynd 5. Þetta mun vonandi hvetja 

fleiri notendur til að vilja prófa vefsíðuna þar sem einfaldara er að kaupa raðirnar.  
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4. Verkskipulag 

4.1 Aðferðafærði  

Ákveðið var að vinna eftir Scrum  aðferðafræðinni og skiptum við tímanum upp í 8 mislanga 4

spretti. Til að byrja með voru sprettirnir 2 vikur. Á meðan lokaprófin voru í gangi í skólanum 

var ákveðið að lengja sprettinn í 3 vikur. Svo að lokum voru sprettirnir styttir niður í 1 viku 

hver þar sem hver meðlimur í hópnum gat eytt fleiri klukkustundum á viku þar sem öðrum 

áföngum í skólanum var lokið. Við völdum Scrum þar sem ekki var búið að ákveða alla þá 

hluti sem átti að útfæra í verkefninu strax á fyrstu vikunum og vildum við eiga möguleikann á 

því að breyta til og bæta eftir því sem verkefninu leið. Við vildum koma í veg fyrir allan 

misskilning og því voru haldnir reglulegir fundir með starfsmönnum Íslenskrar Getspár.  

Eitt af því fyrsta sem var gert var að þarfagreina og forgangsraða kröfum sem við 

fengum frá fyrirtækinu. Við skrifuðum þarfagreiningarskýrslu um þá virkni sem átti að vera 

til staðar í verkefninu og einnig til að skilja betur gamla forritið. Út frá þessari skýrslu var svo 

haldinn fundur með Getspá þar sem kröfunum var forgangsraðað upp í „product backlog” og 

skipt upp í A, B og C kröfur. Markmiðið var að ná að klára allar A kröfurnar yfir þann tíma 

sem búið var að áætla í verkefnið. Eftir að kröfunum hafði verið forgangsraðað var þeim 

öllum gefið sögupunkta á skalanum 1-12 eftir erfiðleikastigi og hversu tímafrekar við héldum 

að þær yrðu. Í byrjun hvers spretts var farið yfir hvað við hefðum mikinn tíma til gera 

lokaverkefnið út frá því hversu mikið væri að gera í öðrum áföngum. Út frá þeirri áætlun var 

kröfum bætt í „sprint backlog” sem var unnið eftir í hverjum spretti fyrir sig. Allir dagar 

byrjuðu á stuttum töflufundi þar sem farið var yfir stöðuna og hvað við vildum klára þann 

dag. Við enduðum daginn alltaf með því að skrifa inn í tímaáætlun og dagbók þar sem við 

skrifuðum alla þá hluti sem voru gerðir yfir þann dag. Dagbókin hjálpaði við að halda utan 

um allt sem var gert og hélt einnig utan um allar pælingar og hugmyndir sem við vildum bera 

undir Getspá á næsta fundi. Síðan í lok hvers spretts var tekið stutt „retrospective”, þar sem 

farið var yfir sprettinn, það sem hefði mátt fara betur og hverju við ætluðum að halda áfram. 

Þessir fundir hjálpuðu mikið við að halda skipulagi og læra af þeim mistökum sem við 

kunnum að hafa gert í fyrri sprettum.  

4 https://www.scrum.org/ 
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4.2 Verklag  

Á fyrstu vikunum unnum við mikið að sömu hlutunum. Það þurfti að setja upp verkefnið frá 

grunni, setja upp hugbúnað og gagnagrunn og því var ákveðið að gera þá hluti saman. Eftir 

því sem leið á verkefnið var reynt að skipta upp kröfunum og reynt þannig að vinna á meiri 

hraða og gekk það mjög vel. Þegar annar aðilinn í hópnum lenti í veseni gat hinn aðilinn 

alltaf lagt sinn verkhluta til hliðar til að aðstoða ef þurfti.  

Það góða við þetta skipulag var að við vorum bæði mikið inní öllum hlutum kóðans, hvort 

sem það var framendi, bakendi eða tenging við gagnagrunn. Því var auðvelt að flakka á milli 

og vera ekki fastur að vinna alltaf í því sama.  

 

4.3 Tækni og tól 

Við fengum frjálsar hendur á því hvaða forritunarmál og þróunarumhverfi yrði notað. 

Valið var að skrifa framendann í React . Til þess að tengja bakendann á sem þægilegastann 5

hátt var ákveðið að skrifa bakendann í JavaScript og notast við NodeJS server . Þessir tveir 6

hlutir urðu fyrir valinu til þess að bæði framendi og bakendi yrði skrifaður í JavaScript. Það 

hjálpaði mikið að geta unnið bæði í framenda og bakenda og þurfa þá ekki að skipta um 

forritunarmál þar á milli. Notað var þróunarumhverfið Visual Studio Code . Gagnagrunnurinn 7

var skrifaður í MySQL , viðmótið sem var sótt til að skrifa hann kallast MySQL Workbench . 8 9

Notað var Bitbucket  aðgang Íslenskrar Getspár til að halda utan um kóðann og deila honum 10

á milli teymismeðlima. Öll lifandi skjöl voru unnin í Google Docs , þá gátu allir í teyminu 11

unnið í þeim á sama tíma og nálgast þau þegar þeir vildu.  

5 https://reactjs.org/ 
6 https://nodejs.org/en/ 
7 https://code.visualstudio.com/ 
8 https://www.mysql.com/ 
9 https://www.mysql.com/products/workbench/ 
10 https://bitbucket.org/ 
11 https://docs.google.com/ 
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4.4 Áhættur 

Í byrjun á verkefninu var sett upp áhættugreining þar sem var farið yfir þá hluti sem gætu 

farið úrskeiðis. Áhætturnar voru fjórar talsins og voru forgangsraðaðar eftir því hversu líklegt 

væri að þær kæmu upp og hversu mikil áhrif þær myndu hafa á verkefnið. Unnið var að 

þessum áhættum jafnt og þétt í gegnum allt verkefnið og skýrslan uppfærð þegar áhættur 

leystust eða einhverjar nýjar upplýsingar komu í ljós.  
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5. Prófanir 

Notast var við tvenns konar prófanir, einingarprófanir og end-to-end-prófanir. Mikilvægt var 

að prófa forritið eins mikið og hægt er þar sem mikilvægt er að raðirnar séu búnar rétt til. 

Mikið af persónulegum upplýsingum er í forritinu og notendur margir hverjir að leggja út 

mikinn pening þannig að forritið þarf að vera öruggt.  

 

5.1 Einingarprófanir 

Einingarprófanir voru skrifaðar bæði fyrir bakenda og framenda og notuðum við Jest  til 12

þess. Dæmi um það sem var prófað í framendanum var að leikirnir voru að birtast á réttum 

stöðum, að hakað væri við rétt box þegar notandi var að búa til eða eyða röðum ásamt fleiri 

hlutum.  Bakendamegin var verið að prófa allan þann algórithma sem var notaður til að annað 

hvort búa til raðir eða eyða þeim. Það þægilega hér var að hægt var að nota gamla Wingettó 

forritið og bera saman við niðurstöður sem fengust út þar við niðurstöður úr forritinu okkur. 

Þetta var gert fyrir hvert einasta sparnaðarkerfi í forritinu sem og alla þá virkni sem forritið 

býður uppá.  

5.2 End-to-end prófanir 

Þar sem við vorum bæði að skrifa framenda og bakenda í verkefninu langaði okkar að stíga 

einu skrefi lengra með prófanir og athuga hvernig þessir tveir hlutir væru að virka saman.  

Fyrir þessar prófanir notuðum við tól sem kallast Cypress . Þar erum við helst að skoða 13

hvernig rennslið í gegnum forritið er, frá framenda, niður í bakenda og aftur upp. Þegar 

notandi gerir ákveðnar aðgerðir, hvort að það skilist örugglega til baka það sem við viljum og 

hvort það sé einhver óeðlileg virkni sem okkur yfirsást. Tólið er mjög þægilegt og einfalt að 

skrifa prófanir með því. Þarna er hægt að fara skrefinu lengra frá einingarprófunum og prófa 

heildina meira frekar en eina einingu.  

12 https://facebook.github.io/jest/ 
13 https://www.cypress.io/ 

12 



 
 

6. Niðurstöður 

6.1 Tímaskráning 

 

Mynd 6: Tímayfirlit 

 

Á mynd 6 má sjá sundurliðun á því hversu marga tíma hver meðlimur í hópnum vann í 

hverjum spretti og samanlagður tími yfir alla sprettina. Eins og sést hér lengst til hægri á 

mynd 6 var áætlað að hvor meðlimur myndi eyða 350 klukkustundum í verkefnið, sem okkur 

þótti raunhæft markmið til að byrja með. Þegar allt er talið saman fóru rúmar 400 

klukkustundir í verkefnið, á hvorn meðlim, og var það helst gott skipulag yfir þennan tíma 

sem skilaði sér í fleiri klukkustundum en áætlað var.  
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6.2 Brunarit fyrir A kröfur 

 

 

Mynd 7: A kröfur 

Í upphafi voru 85 sögupunktar sem fengu forgang úr kröfulistanum og voru flokkaðar sem 

A-kröfur. Á mynd 7 má sjá hvernig gekk að klára þessa sögupunkta í hverjum spretti fyrir 

sig. Rauða línan er áætlun og meðaltal yfir hversu mikið þyrfti að klára í hverjum spretti 

þannig að allir sögupunktarnir myndu klárast. Bláa línan er hinsvegar hversu mikið kláraðist í 

hverjum spretti fyrir sig.  

Línurnar tvær eru mjög svipaðar alla leið niður og því má segja að verkefnið hafi 

gengið nokkurn veginn eftir áætlun. Í byrjun fór mikill tími í skjölun og að kynna okkur 

verkefnið. Eins og sést byrjaði hraðinn á okkur að aukast jafnt og þétt eftir því sem leið á 

verkefnið. Þar spilar helst inní reynsla og meiri þekking á kóðanum og umhverfinu.  
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7. Framtíð verkefnisins 

 

Verkefnið var kynnt fyrir getraunadeild og framkvæmdarstjóra Íslenskrar Getspár og var 

tekið mjög vel í afurðina. Ákveðið hefur verið að halda áfram með verkefnið og áætlað er að 

koma þessu á vefinn á þessu ári, 2018.  

Næsta skref er einfaldlega að klára þær kröfur sem ekki fengu forgang og fá mestalla 

þá virkni úr gamla Wingettó forritinu inn á vefsíðuna. Þar bætast við fleiri möguleikar til að 

búa til og eyða röðum, sem dæmi býður afurðin núna upp á 40 kerfi en til eru yfir 2000 kerfi í 

gamla Wingettó sem á eftir að bæta við. Einnig verður mikilvægt að leggjast í miklar prófanir 

á forritinu, t.d. álagsprófanir og passa það að engar persónuupplýsingar séu aðgengilegar.  

Í dag þurfa þeir sem vilja nýskrá sig, skoða sínar notendaupplýsingar eða leggja inn á sig 

pening að gera það á heimasíðu Íslenskrar Getspár. Við vonum að í framtíðinni verði þetta 

komið inn á okkar vefsíðu. 

Stefnt er að fá notendur til að prófa vefsíðuna, bæði reynda tippara sem hafa reynslu 

með gamla Wingettó forritið og aðra sem hafa minni reynslu.  Út frá þeim prófunum vonumst 

við til að bæta virkni og notendaviðmót. 
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8. Umræður  

Í skýrslunni var farið yfir nýju getraunavefsíðuna og hennar helstu eiginleika. Talað var um 

það verklag sem var unnið eftir og hvers vegna það varð fyrir valinu. Farið var yfir þau tól 

sem voru notuð sem og þær prófanir sem voru gerðar. Undir lokin var síðan farið yfir næstu 

skref verkefnisins. 

Verkefnið var mjög skemmtilegt og fjölbreytt. Gaman var að byrja á verkefni alveg 

frá grunni og sjá það þróast í rétta átt. Það var mjög gagnlegt að vinna eftir Scrum 

aðferðafræðinni og hjálpaði það okkur mikið að skipuleggja verkefnið. Sérstaklega fannst 

okkur gott að vera að vinna í einum hlut í einu en ekki að fara fram úr sjálfum okkur eins og 

getur komið fyrir og reynt að vinna í mörgum hlutum á sama tíma. Það kom ekki oft fyrir að 

misskilningur kæmi upp á milli hópsins og Íslenskrar Getspár en þegar það gerðist þá var 

einfalt að laga það strax, hvort sem það var að uppfæra „product backlog” eða að breyta 

hlutum sem voru komnir inní verkefnið.  

Við erum mjög ánægð með hversu vel við náðum að halda áætlun. Við fylgdum 

sprettunum vel og uppfærðum allar skýrslur á réttum tímum. Þessir hlutir flýttu mjög fyrir í 

öllu ferlinu og við gátum einbeitt okkur í að klára sem mest af þeim kröfum sem voru settar 

fyrir. Það eru alltaf hlutir sem mættu fara betur og í okkar tilviki var það helst reynsluleysi að 

vinna með React, sem var þó fljótt að lærast með tímanum. Í heildina gekk ferlið og 

samstarfið mjög vel og erum við virkilega ánægð með lokaafurðina. 

Í lokin viljum við þakka Íslenskri Getspá fyrir góða aðstöðu og að gefa okkur tækifæri 

til að vinna að þessu skemmtilega og lærdómsríka verkefni. Við viljum einnig þakka 

leiðbeinandanum okkar Sindra Sigurjónssyni fyrir alla hjálpina, Hallgrími Arnalds og 

prófdómaranum okkar Árna Fannari Þráinssyni fyrir góða og uppbyggilega gagnrýni á 

stöðufundum.  
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