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Inngangur 
Verkefnið gengur út á þróun hugbúnaðar fyrir Dineout ehf. og er unnið af Magnúsi Birni               
Sigurðssyni, tölvunarfræðinema við Háskólann í Reykjavík. Kerfið sem þróað er kallast Dineout            
og það þjónar tvennum megintilgangi. Annars vegar er það bókunarkerfi fyrir veitingastaði á             
Íslandi og hins vegar gerir það fólki kleift að panta sér borð á veitingastöðum hérlendis. 
 
Þróun á kerfinu hófst vorið 2018 og hefur verið unnið í sambandi við vinsælustu veitingastaði               
landsins. Stærstu eigendur Dineout ehf. eru fyrirtækin Icelandic Coupons ehf. og Tix Miðasala             
ehf. Magnús Björn Sigurðsson á einnig hlut í Dineout ehf. fyrir vinnuframlag sitt. Aðalmarkmið              
fyrirtækisins er að fólk sem er staðsett á Íslandi eða er á leiðinni til landsins geti pantað sér út að                    
borða á einum stað. Jafnframt að fólk eigi auðvelt með að finna sér veitingastaði sem eru sér vel                  
við hæfi. Einnig er markmið fyrirtækisins að auðvelda veitingastöðum hérlendis að halda utan             
um borðapantanir sínar. Annaðhvort með því að færa það utanumhald úr blaði yfir í rafrænt form                
eða með því að bjóða upp á betri kerfi heldur en þau kerfi sem eru á markaðnum í dag. 
 
Fyrri hluti verkefnisins gengur út á að greina þær kröfur sem vantar upp á til að koma kerfinu á                   
markað. Því næst að hanna, útfæra og prófa kröfurnar þannig að þær verði að veruleika. Seinni                
hluti verkefnisins gengur út á að þróa smáforrit þar sem viðskiptavinir veitingastaðanna geta             
pantað sér borð á þægilegan máta í gegnum snjallsíma sína.  

Lýsing á kerfi 
Kerfið hefur einn bakenda og þrjá framenda. Gagnagrunnurinn er á vensluðu mssql formi og              
API hefur samskipti við hann og útfærir viðskiptalógíkina (e. Business logic). Reynt er að halda               
API eins nálægt RESTful staðlinum og hægt er. Það þýðir að HTTP beiðnirnar GET, POST,               
PUT og DELETE eru notaðar á réttan máta. GET til að sækja gögn, POST til að búa til gögn,                   
PUT til að breyta gögnum og DELETE til að eyða gögnum.  
 
Web framendinn er vefsíða sem gerir fólki kleift að panta sér borð á veitingastöðum. Á þeirri                
síðu eru listaðir upp allir veitingastaðirnir í kerfinu ásamt því að hver staður á sína eigin                
undirsíðu. Notandi velur gestafjölda og dagsetningu og pantar sér borð í kjölfarið af því.  
 
Admin framendinn er vefsíða fyrir rekstrarstjóra og starfsfólk veitingastaðanna. Þar sér           
notandinn pantanirnar sem veitingastaðurinn hefur fengið. Einnig er hægt að panta borð í             
þessum hluta kerfisins þar sem viðskiptavinir geta hringt inn eða komið inn af götunni.              
Rekstrarstjórar og starfsmenn veitingastaðanna hafa sér innskráningu þar sem rekstrarstjórinn          
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getur stillt nákvæmar upplýsingar um staðinn eins og borðaskipan, opnunartíma o.fl. á meðan             
starfsmennirnir geta einungis séð bókanir og búið til nýjar bókanir. 
 
App hlutinn mun birta sömu upplýsingar og Web vefsíðan en mun koma til að vera mun                
handhægari fyrir notandann í snjallsíma.  
 
Í upphafi þessa verkefnis er staða kerfishlutanna mismunandi. App hlutinn er ekki til og engin               
vinna hefur verið lögð í hann. Web hlutinn er nýhafinn í útfærslu en hefur enga virkni fyrir utan                  
að velja gestafjölda og dagsetningu á forsíðunni. Admin hlutinn hefur verið í útfærslu í nokkra               
mánuði en vantar mikið af kröfum til að geta verið gefinn út. Mynd 1 útskýrir flæðið á kerfinu í                   
heild sinni. 
 

Mynd 1: Kerfismynd af Dineout 
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Verkskipulag 

Aðferðafræði (Scrum) 
Notast er við Scrum aðferðafræðina þar sem hún hentar vel verkefnum líkt og þessu. Scrum               
fellur undir ítrunarferli innan Agile aðferðafræðinnar. Lýsa má Scrum sem Agile ferli sem             
einblínir á að hámarka virði vöru á sem minnstum tíma. Ferlið er unnið í ítrunum sem kallast                 
sprettir og eru þeir af ákveðinni tímalengd. Algengt er að lengd spretta séu 1-4 vikur.  
 
Byrjað er á að útfæra kröfulista (e. Product backlog) sem inniheldur allar kröfur verkefnisins í               
forgangsröð. Lýsing á hverri kröfu er oftast í formi notendasögu (e. User story) og umfang               
hennar í huglægri einingu sem kallast sögupunktar (e. Story points). Eftir að teymið hefur áttað               
sig á afkastagetu sinni tekur það efstu kröfurnar á kröfulistanum inn í sprett og er fjöldi þeirra                 
ákvarðaður út frá afkastagetu teymisins. Eftir að krafa fer í sprett er hún sundurliðuð í verkþætti                
þar sem spáð fyrir er um tímalengd hvers verkþátts í klukkustundum. Hver og einn sprettur í                
verkefni á sinn eigin sprett lista (e. Sprint backlog) og er vinna hvers og eins meðlims teymisins                 
frá degi til dags sett í listann. Haldnir eru daglegir stöðufundir (e. Daily scrum) þar sem meðlimir                 
teymisins segja frá hvað þeir gerðu daginn áður ásamt því sem þeir ætla sér að gera þann                 
daginn. Markmið teymisins er að klára allar kröfurnar sem settar voru í sprettinn fyrir lok hans. Í                 
lok hvers spretts á útkoman að vera virkandi afurð. Í kjölfar þess kemur teymið saman og fer yfir                  
sprettinn (e. Retrospective). Á þeim fundi er rætt um hvað gekk vel, hvað gekk illa og hvað mátti                  
betur fara til að hægt sé að gera betur í næsta spretti. Mynd 2 útskýrir flæði Scrum ferlisins. 
 
Í þessu verkefni verður farið eins nákvæmt og hægt er eftir Scrum aðferðafræðinni. Hinsvegar              
var tekin ákvörðun um að sleppa daglegu stöðufundunum þar sem einungis er einn forritari að               
vinna verkefnið og slíkir fundir því ekki nauðsynlegir. 
 

Mynd 2: Flæði Scrum aðferðafræðinnar 
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Hlutverk 
Scrum hlutverk verkefnisins skiptast niður á tvær manneskjur. Eigandi vörunnar (e. Product            
owner) er Inga Tinna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Dineout ehf. Þar sem hún hefur mestu             
vitneskju um hvernig kerfið þarf að vera var talið eðlilegt að hún muni gegna þessu hlutverki.                
Forritari verkefnisins, Magnús Björn Sigurðsson, er Scrum meistari (e. Scrum master) og            
jafnframt eini meðlimur þróunarteymisins. 

Tæknilegt umhverfi 
Framendaforritun er unnin í React sem er Javascript pakki frá Facebook. Notast er við React               
fyrir vefsíður og React Native fyrir App hlutann. Bakendaforritun er unnin í .NET Core Web API                
pakka frá Microsoft. Viðmótshönnun er unnin í Figma sem er algengt hönnunarforrit fyrir             
hugbúnaðarverkefni. Notast verður við Heroku til að hýsa framenda og Azure Portal til að hýsa               
bakenda. Settar verða upp (e. Continuous integration) build pípur fyrir bæði framenda og             
bakenda. Notast er við Git staðalinn til að geyma útgáfur af kóðabasanum og Github server (e.                
Repository) til hýsingar á þeirri geymslu.  

Fullkláruð krafa 
Mikilvægt er að skilgreina hvað tilbúin krafa þýðir við þróun kerfisins. Hugtakið (e. Definition of               
done) kemur úr Agile aðferðafræðinni og er oftast listi sem segir til um hvað þarf að hafa verið                  
gert til þess að krafa sé tilbúin. Listinn í þessu verkefni er ekki langur en skipar stórt hlutverk í að                    
lágmarka villur við þróun kerfisins. Tvö hugtök sem koma fyrir í DoD listanum þarf að útskýra                
nánar. CRUD kerfispróf tekur alla hluti í kerfinu og prófar að búa til, lesa, uppfæra og eyða þeim                  
í viðmótinu. Með hlutum er t.d. átt við veitingastaði, bókanir og viðskiptavini. Reykpróf (e. Smoke               
test) athugar hvort krafan virki með eðlilegum hætti í viðmóti kerfisins. DoD listinn er eftirfarandi: 
 

● Skrifaðar hafa verið einingaprófanir fyrir viðskiptalógík ef þær eiga við 
● Framkvæma þarf reykpróf á kröfunni í viðmóti 
● Ef krafan er miðlungsstór eða stór (metið með Product owner) þarf að framkvæma             

CRUD kerfispróf 
 
 
 

 
 

7 
 



Tölvunarfræðideild 
Lokaverkefni 
14. desember 2018 
 

Forritunarreglur 

Framendi 
Framendavirkni er skrifuð í React sem notast við forritunarmálið Javascript. Fylgt verður ESlint             
Airbnb staðlinum þegar skrifað er í Javascript. ESlint er vinsæll Javascript pakki sem hjálpar              
forriturum að fylgja Javascript forritunarreglum. Ákveðið var að notast við Airbnb staðalinn því             
hann hefur verið einn sá vinsælasti innan ESlint. Allur kóði mun vera skrifaður á ensku. 
 
Vísun í Airbnb staðal: https://github.com/airbnb/javascript 
 

Bakendi 
Bakendavirkni er skrifuð í .NET Core Web API sem notast við forritunarmálið C#. Teknar voru               
saman grunn forritunarreglur í C# sem fylgja á eftir í útfærslu verkefnisins. Allur kóði mun vera                
skrifaður á ensku. 

Föll 
Fallaheiti munu vera í (e. Pascal casing) þar sem hvert orð innan orðasamsetningu byrjar á               
stórum staf. Breytuheiti innan falla munu vera í (e. Camel casing) þar sem hvert orð innan                
orðasamsetningu byrjar á stórum staf fyrir utan upphafsorðið.  

public async Task<IActionResult> GetAllRestaurants() 
{ 

      int someValue = ... 
... 

} 

Klasar 
Klasasaheiti munu vera í (e. Pascal casing). Meðlimabreytur klasa munu einnig vera skrifaðar í 
(e. Pascal casing). 

public class Restaurant  
{ 

public int Id { get; set; } 
      ... 

} 
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Slaufusvigar 
Notast verður við hefðbundna C# útfærslu á slaufusvigum þar sem þeir byrja ávallt í nýrri línu.  
 
foreach (var r in restaurants}  
{ 

      ... 

} 

Gagnagrunnur 
Töfluheiti og dálkaheiti munu vera í (e. Pascal casing). Dæmi um þetta væri (e. Name)               
dálkurinn í (e. Restaurant) töflunni.  
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Verkáætlun 

Afkastageta 
Til að reikna út afkastagetu á vinnu verkefnisins var notast við (e. Forecast method). Eftir að                
búið var að setja upp kröfulistann voru tvær mikilvægustu kröfurnar á listanum skipt upp í               
verkþætti og afkastagetan reiknuð út frá því. Upphafshraði verkefnis reyndist vera 16            
sögupunktar í hverjum sprett. Þetta gildi er síðan endurákvarðað eftir hvern sprett út frá              
framvindu verkefnisins. Tafla 1 ákvarðar fjölda klukkustunda sem unnið er í hverjum sprett án              
truflana. Þar sem unnið er 5 daga vikunnar er vinnuhlutfallið 100% og áætlað er að samtals 8                 
klukkustundir fari í hádegismat og hluti sem eru ekki tengdir verkefninu. Tafla 2 reiknar út hve                
lengi tekur að útfæra einn sögupunkt. Með því að deila niðurstöðu töflu 1 við niðurstöðu töflu 2                 
og námunda niður að næstu heiltölu fæst upphafshraðinn. 
 

Tafla 1: Áætlaðar vinnustundir í sprett án truflunar 
Nafn teymismeðlims Hlutverk Vinnuhlutfall Klst án truflana 

Magnús Björn Sigurðsson Scrum master 100% 32 

Inga Tinna Sigurðardóttir Product owner 0% 0 

Áætlaðar klst per sprett   32 

 
Tafla 2: Útreikningur á upphafshraða verkefnisins 

Notendasaga (ID) Áætlaðar klst Sögupunktar Klst / Sögupunktar 

3 19 10 1.90 

4 20 10 2.00 

Samtals 39 20 2 

Sögupunktar / sprettur   32 / 2 = 16  
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Sprettir 
Sprettir verkefnisins eru fimm dagar að lengd. Þar sem mikilvægt er að gefa kerfið út sem fyrst                 
er fýsilegt að hafa virkandi afurð eftir hverja vinnuviku. Það er talið raunhæft markmið að hafa                
virkandi afurð eftir hverja viku þar sem verið er að forrita kerfið í fullri vinnu. Eftir hvern sprett er                   
haldinn (e. Sprint review) fundur með (e. Product owner) þar sem farið er yfir hvað var útfært í                  
sprettinum. Þvínæst er kröfulistinn endurákvarðaður (e. Backlog grooming) og tekin er ákvörðun            
um hvaða kröfur fara í næsta sprett. 
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Greining 

Notendagreining 
Útfærð var notendagreining á kerfinu til að undirbúa uppsetningu kröfulistans. Notendahópar           
kerfisins eru 5 talsins og eru listaðir upp í töflu 3. Þessi greining gefur góða yfirsýn á kerfið í                   
heild sinni og hjálpar til við myndun kröfulistans. Ljóst er að starfsmenn og rekstrarstjórar              
veitingastaðanna þurfa sér innskráningu þar sem þeir nota kerfið á mismunandi máta. Einnig             
þurfa þessir hópar þjálfun á Admin hluta kerfisins til að geta hafið notkun á honum. 
 

Tafla 3: Notendagreining á kerfinu  

Notendahópur Bakgrunnur Notkun Umhverfi Helstu markmið 

Viðskiptavinir 
veitingastaða 

Aldur: 
16 ára og eldri 
Kyn: 
Öll kyn 
Menntun/hæfni: 
Engin krafa 
Tölvufærni: 
Hefur lágmarks 
tölvufærni til að vera 
á internetinu 

Notkun: 
Notar Web eða App 
hlutana til að panta 
sér borð 
Þjálfun: 
Engin þjálfun 
Viðhorf: 
Almennt jákvætt 
Fjöldi notenda: 
Engin takmörk 

Raunumhverfi: 
Býr á Íslandi eða 
er að heimsækja 
Ísland 
Tæknilegt 
umhverfi: 
Hefur aðgang að 
tölvu 

Panta sér borð á 
veitingastað 
 
Finna veitingastað sem 
er við hæfi 

Rekstrarstjóri á 
veitingastað 

Aldur: 
25 ára og eldri 
Kyn: 
Öll kyn 
Menntun/hæfni: 
Reynsla við að reka 
veitingastað 
Tölvufærni: 
Góð tölvufærni 

Notkun: 
Notar Admin 
hlutann til að slá inn 
upplýsingar um 
staðinn sinn 
Þjálfun: 
Kennsla í Admin 
hlutanum 
Viðhorf: 
Almennt jákvætt 
Fjöldi notenda: 
Jafnmargir og fjöldi 
veitingastaða í 
kerfinu 

Raunumhverfi: 
Starfar á 
veitingastað 
Tæknilegt 
umhverfi: 
Hefur ávallt 
aðgang að tölvu 

Setja upp borðaskipan á 
staðnum 
 
Setja upp upplýsingar 
um staðinn 
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Almennur 
starfsmaður á 
veitingastað 

Aldur: 
16 ára og eldri 
Kyn: 
Öll kyn 
Menntun/hæfni: 
Reynsla við að 
starfa sem þjónn 
Tölvufærni: 
Góð tölvufærni 

Notkun: 
Notar Admin 
hlutann til að taka 
niður pantanir 
Þjálfun: 
Kennsla í Admin 
hlutanum 
Viðhorf: 
Almennt jákvætt 
Fjöldi notenda: 
Engin takmörk 

Raunumhverfi: 
Starfar á 
veitingastað 
Tæknilegt 
umhverfi: 
Hefur aðgang að 
tölvu í vinnunni 

Taka niður pantanir í 
gegnum síma 
 
Skoða pantanir dagsins 

Sölumenn Dineout 
(Starfsmenn) 

Aldur: 
25 ára og eldri 
Kyn: 
Öll kyn 
Menntun/hæfni: 
Reynsla í 
sölumennsku og 
góður skilningur á 
veitingageiranum 
Tölvufærni: 
Góð tölvufærni 

Notkun: 
Notar allt kerfið til 
að geta selt það 
Þjálfun: 
Kennsla á öllu 
kerfinu 
Viðhorf: 
Mjög jákvætt 
Fjöldi notenda: 
2-3 einstaklingar 

Raunumhverfi: 
Býr á Íslandi  
Tæknilegt 
umhverfi: 
Á tölvu 

Notkun á öllu kerfinu við 
sölumennsku 
 

Forritarar Dineout 
(Starfsmenn) 

Aldur: 
20 ára og eldri 
Kyn: 
Öll kyn 
Menntun/hæfni: 
Tölvunarfræðingur 
eða forritunar tengt 
nám 
Tölvufærni: 
Mjög góð tölvufærni 

Notkun: 
Skrifar kóða og 
notast við build 
pípur til að gefa út 
kröfur 
Þjálfun: 
Þjálfun í tæknilegu 
umhverfi 
Viðhorf: 
Almennt jákvætt 
Fjöldi notenda: 
2-3 einstaklingar 

Raunumhverfi: 
Starfar hjá 
Dineout 
Tæknilegt 
umhverfi: 
Á tölvu 

Forritar virkni fyrir 
Dineout 
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Þarfagreining 
Til að greina þær kröfur sem Dineout vantar upp á til að komast á markað var vinsælasta kerfið                  
sem er í notkun hérlendis skoðað vel. Eftir að hafa tekið saman alla kostina og gallana úr því                  
kerfi var haldinn fundur með rekstrarstjóra veitingastaðarins Apótekið sem er mikilvægur           
framtíðar viðskiptavinur Dineout. Á þessum fundi var farið yfir kerfið sem Apótekið hefur verið að               
nota síðastliðna mánuði og teknar voru saman þær kröfur sem staðurinn þarf nauðsynlega á að               
halda úr því kerfi. Eftir þennan fund hittust (e. Product owner) og (e. Scrum master) til að                 
ákvarða kröfulista verkefnisins. 

Kostir og gallar samkeppniskerfis 
Web og App hlutar kerfisins eru nýjung á Íslandi en það eru nokkur kerfi í notkun hérlendis sem                  
hafa svipaða virkni og Admin hlutinn hefur. Vinsælasta kerfið sem er í notkun var skoðað og                
teknir voru saman kostir og gallar þess til að fá betri skilning á hvað Admin hlutinn þarf að hafa                   
til þess að vera samkeppnishæfur.  
 

Tafla 4: Kostir á Admin hluta samkeppniskerfis 
Kostir - Fyrirtæki A 

Hefur SMS þjónustu sem getur sent bæði staðfestingar- og áminningar SMS þegar 
viðskiptavinir veitingastaðanna bóka sér borð. 

Að bóka borð tekur mjög stuttan tíma. Það þarf ekki að hafa borð á pöntun og jafnframt 
má yfirbóka borð. Það koma skilaboð sem segja að það sé verið að gera þetta tvennt 
þannig að notandinn geri það ekki óvart. Allt gert til að hafa bókunartímann eins stuttan 
og hægt er.  

Hefur kortaþjónustu til að rukka viðskiptavini ef þeir mæta ekki. 

Hefur (e. Widget) sem hægt er að setja inn á síðu veitingastaða til að viðskiptavinir 
þeirra geta bókað sér borð.  

 
Tafla 5: Gallar á Admin hluta samkeppniskerfis 

Gallar - Fyrirtæki A 

Reglu (e. Rule) uppsetning mjög torskilin. Erfitt að sjá hvaða reglur eiga við hvaða dag. 
Einnig erfitt að setja upp reglur.  

Mætti leggja meiri vinnu í viðmótið. 

(e. Drag and drop) virkni til að búa til uppsetningu á borðum (e. Floor plan) er ekki góð. 

Sami aðgangur fyrir rekstrarstjóra og starfsfólk. Allir notendur kerfisins geta breytt 
viðkvæmum upplýsingum t.d. borðaskipan og opnunartímum.  
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Kröfulisti 
Kröfulisti verkefnisins inniheldur sex dálka og eru þeir eftirfarandi: 
 

● ID eða einkvæð heiltala  
● Notendasaga 
● Týpa 
● Sögupunktar 
● Staða 
● Sprettur 

 
Hver notendasaga er ein setning sem lýsir hvaða notendahópi krafan tilheyrir, hvernig            
notendahópurinn mun notast við virknina ásamt af hverju þörf er á slíkri virkni. Fjöldi sögupunkta               
er huglægt mat á umfangi kröfunnar þannig að hægt sé að bera kröfur listans saman hvor við                 
aðra með einföldum máta. Týpa kröfunnar mun falla undir Admin, Web, App eða API sem lýsir                
hvaða hluta kerfisins hún tilheyrir. Sprettur segir til um í hvaða spretti búist er við að krafan verði                  
útfærð. Eftir að krafan er útfærð er þessi tala uppfærð eftir því í hvaða spretti hún var                 
raunverulega útfærð. Ekki var talin þörf á að flokka kröfurnar niður eftir hefðbundinni A,B,C              
greiningu þar sem listinn er forgangsraðaður eftir mikilvægi. 
 

Tafla 6: Kröfulisti verkefnisins 
ID Notendasaga Týpa Sögupunktar Staða Sprettur 

1 

Sem forritari hjá Dineout vill ég hafa Continuous 
Integration build pípu á bakendanum sem buildar 
og gefur út kóðann sem ég var að útfæra þegar 
ég set hann á master branch til þess að vinna 
mín skili sér sem allra fyrst. 

Admin & 
Web 5  0 

2 

Sem forritari hjá Dineout vill ég hafa Continuous 
Integration build pípu á Admin og Web 
framendunum sem buildar og gefur út kóðann 
sem ég var að útfæra þegar ég set hann á master 
branch til þess að vinna mín skili sér sem allra 
fyrst. 

Admin & 
Web 

5  0 

3 

Sem viðskiptavinur veitingastaðar vill ég hafa 
síðu sem inniheldur form sem slær inn 
upplýsingar um pöntun til þess að geta gengið frá 
pöntun á veitingastaðnum. 

Web 10  1 
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4 

Sem viðskiptavinur veitingastaðar vill ég fá 
uppástungur um lausa tíma á staðnum til þess að 
geta gengið frá bókun ef tíminn sem ég vill bóka 
er ekki laus. 

Web 10  1 

5 

Sem viðskiptavinur veitingastaðar vill ég geta 
bókað borð beint frá síðu veitingastaðarins til 
þess að ég þurfi ekki að fara inn á aðra vefsíðu til 
að gera bókunina. 

Web 8  2 

6 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég geta 
notað form sem fyllir inn opnunartíma 
veitingastaðarins til þess að geta breytt þeim 
upplýsingum að vild. 

Admin 3  2 

7 

Sem viðskiptavinur veitingastaðar vill ég fá SMS 
staðfestingu þegar ég bóka borð ásamt SMS 
áminningu sama dag og bókunin er til þess að 
gleyma henni ekki. 

Web 13  3 

8 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vil ég vera með 
sér innskráningar aðgang fyrir mig og annan 
aðgang fyrir starfsfólkið mitt til þess að geta stillt 
mikilvægar upplýsingar um staðinn sjálfur. 

Admin 13  3 

9 

Sem starfsmaður veitingastaðar vill ég fá beint 
upplýsingar um hvort að ný bókun hafi átt sér 
stað þegar ég er í valmynd yfir bókanir dagsins til 
þess að vera alltaf með þær upplýsingar í 
rauntíma. 

Admin 5  4 

10 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég geta sett 
upp kortaþjónustu til þess að rukka viðskiptavini 
veitingastaðarins sem eiga bókað borð en mæta 
síðan ekki. 

Admin & 
Web 

13  4 

11 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég geta bætt 
við auka skorðum við bókanir frá Web og App til 
þess að tímalengd hverrar bókunar sé eins 
nákvæm og hægt er. (SMART Rules) 

Admin & 
Web 

8  5 & 6 

12 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég geta lokað 
fyrir bókanir frá Web og App yfir ákveðinn tíma 
dags til að eiga fleiri laus borð fyrir fólk sem er að 
labba inn á veitingastaðinn frá götunni. 

Admin 4  5 & 6 

13 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég geta lokað 
staðnum á ákveðnum dögum til þess að 
viðskiptavinir séu ekki að gera bókanir þegar 
staðurinn er lokaður. 

Admin 4  5 & 6 
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14 Gera víðtækar prófanir á Admin hluta kerfisins og 
hvernig hann talar við bókunar widget. 

Admin 8  7 

15 Laga þær villur sem komu fram í prófunum á 
kerfinu. 

Admin 8  7 

16 Breyta bakendalógík þegar listi af veitingastöðum 
er sóttur í gagnagrunninn fyrir Web og App. 

Web 6  7 

17 

Framkvæma notendaprófanir á Admin hluta 
kerfisins ásamt því hvernig hann tengist widget 
sem mun vera notað inn á heimasíðu 
veitingastaðanna. 

Admin 10  8 

18 

Sem viðskiptavinur veitingastaðar vill ég vera 
færður yfir á aðra síðu þegar ég bóka borð inn á 
heimasíðu staðarins til þess að fá meiri 
upplýsingar um staðinn og bókunina mína heldur 
en ég fæ með því að nota widget. 

Web 4  8 

19 Klára alla viðmótshönnun og kerfishönnun sem 
snýr að App hlutanum. 

App 5  8 

20 

Sem forritari Dineout App vill ég hafa Continuous 
Integration build pípu fyrir iOS bundle sem býr til 
skrá sem hægt er að hlaða upp í App Store í 
hvert skipti sem ég set kóða á master branch til 
þess að geta gefið vinnuna mína út á skömmum 
tíma. 

App 3  9 

21 

Sem forritari Dineout App vill ég hafa Continuous 
Integration build pípu fyrir Android bundle sem 
býr til skrá sem hægt er að hlaða upp í Google 
Play Store í hvert skipti sem ég set kóða á master 
branch til þess að geta gefið vinnuna mína út á 
skömmum tíma. 

App 3  9 

22 
Sem notandi Dineout App vill ég að það birtist 
flottur Icon og Splash skjár þegar appið keyrir upp 
til þess að bæta upplifun mína á að nota appið. 

App 3  9 

23 
Sem notandi Dineout App vill ég hafa menu bar til 
þess að geta farið fljótt á millri allra skjáa í 
appinu. 

App 5  9 

24 

Sem notandi Dineout App vill ég sjá lista yfir alla 
mögulega veitingastaði og hvenær það er laust 
borð á þeim til þess að fá góða yfirsýn yfir 
mögulega staði. 

App 8  10 
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25 

Sem notandi Dineout App vill ég geta breytt um 
leitarupplýsingar þ.e. fjölda gesta og dagsetningu 
til þess að geta pantað borð á þeim tíma sem ég 
þarf. 

App 8  11 

26 

Sem notandi Dineout App vill ég að fá lista yfir 
bókanirnar mínar til þess að geta pantað aftur á 
sama staðinn með auðveldum hætti. (RealmJS 
SQlite) 

App 5  12 

27 
Sem notandi Dineout App vill ég geta skoðað 
ákveðinn veitingastað nánar til þess að fá betri 
hugmynd um hvort hann henti mér vel. 

App 8  12 

28 
Sem notandi Dineout App vill ég hafa form sem 
gengur frá pöntun til þess að geta pantað borð á 
ákveðnum veitingastað. 

App 8  13 

29 

Útfæra opna vefþjónustu með útgáfunúmerum og 
API lykli svo að fyrirtækið Tourdesk geti tengst 
Dineout og boðið sínum viðskiptavinum að bóka 
borð á veitingastöðum. 

API 10  13 

30 
Sem notandi Dineout App vill ég fá sér síðu um 
bókunarstaðfestingu til þess að vita hvort að 
bókunin mín hafi farið í gegn eða ekki. 

App 3  14 

31 

Sem notandi Dineout App vill ég fá bæði SMS 
staðfestingu og SMS áminningu annarsvegar til 
þess að vita hvort að bókunin mín hafi farið í 
gegn og hinsvegar til að gleyma ekki að ég eigi 
pantað borð. 

App 3  14 

32 

Sem notandi Dineout App vill ég fá email 
staðfestingu þegar ég panta borð til þess að vera 
viss um að bókunin hafi farið í gegn og einnig til 
að geta hætt við bókunina. 

App 3  14 

33 
Sem starfsmaður veitingastaðar vill ég að 
bókunarglugginn sé fljótur að koma upp til þess 
að ég sé eins fljótur og hægt er að bóka borð. 

Admin 4  14 

34 
Auka gagnavernd. Setja upp annan server í öðru 
landi fyrir gagnagrunninn sem geymir sömu 
upplýsingar og production grunnurinn. 

API 4  15 

35 Bæta öryggi vefþjónustunnar. Koma í veg fyrir að 
fólk geti bókað margar bókanir á stuttum tíma. 

API 8  15 
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36 
Sem starfsmaður veitingastaðar vill ég geta 
dregið bókanir til (drag and drop) í tímalínunni til 
þess að geta breytt bókunum í færri skrefum. 

Admin 13  16 

37 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar í Dineout appinu 
vill ég hafa input þar sem notandi slær inn 
kortaupplýsingarnar sínar þegar hann bókar borð 
til þess að geta rukkað hann ef hann mætir ekki. 

App 3   

38 

Sem notandi Dineout App vill ég geta skráð mig 
inn til þess að þurfa ekki að skrá inn 
persónuupplýsingar í hvert skipti sem ég bóka 
borð. (Öryggismál) 

App 8   

39 
Sem notandi Dineout App vill ég geta leitað eftir 
nafni veitingastaðar til þess að finna fyrr staðinn 
ef ég hef ákveðið hvar ég ætla að panta borð. 

App 6   

40 
Sem notandi Dineout App vill ég geta breytt 
persónuupplýsingunum mínum til þess að þær 
séu ávallt réttar. (RealmJS) 

App 5   

41 

Sem notandi Dineout App vill ég geta séð lista yfir 
alla veitingastaði sem tilheyra ákveðnum flokki til 
þess að sjá fyrr þá staði sem mig langar að borða 
á. 

App 3   

Hætt við 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég senda 
tölvupóst á viðskiptavini eftir að þeir hafa mætt á 
staðinn til þess að fá endurgjöf á gæði matarins 
og þjónustunnar. 

Admin & 
Web 

0   

Hætt við 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég geta 
tilgreint hvenær staðurinn er með happy hour til 
þess að fá fleiri viðskiptavini inn á staðinn á þeim 
tímum. 

Web 0   

Hætt við Sem notandi Dineout App vill ég hafa valmynd 
sem gefur góða yfirsýn á notagildi þess. 

App 0   

Hætt við 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar í  Dineout App 
vill ég hafa síðu sem sýnir hvenær staðurinn minn 
er með Happy hour til þess að auka viðskipti á 
þeim tímum. 

App 0   

Hætt við 

Sem rekstrarstjóri veitingastaðar vill ég hafa síðu 
sem birtir fréttir af staðnum mínum til þess að 
markaðsetja mig gagnvart notendum af Dineout 
App. 

App 0   
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Áhættugreining 
Áhættugreiningin gengur út á að safna saman áhættuþáttum sem eru til staðar í kerfinu og geta                
skaðað þróun fyrirtækisins. Jafnframt geta þessir áhættuþættir minnkað álit viðskiptavina á           
kerfinu. Eftir að áhættuþættirnir voru teknir saman var þeim skipt upp í tíu líkindaflokka. Líkindi á                
að áhættuþættir í flokki 1 koma upp eru 0-10% líkur, líkindi fyrir flokk 2 eru 11-20% líkur og                  
þannig halda flokkarnir áfram koll af kolli þar til komið er að flokki 10 þar sem líkur á að það komi                     
upp vandamál eru 91-100%. 
 
Öllum áhættuþáttum var einnig skipt í tíu alvarleikaflokka. Þeir sem falla undir flokk 1 innihalda               
minnsta mögulega alvarleikann. Þannig ganga alvarleikaflokkarnir frá 1-10 þar sem flokkur 10            
hefur mesta mögulega alvarleika í för með sér.  
 
Með því að taka áhættuþátt og margfalda saman gildi á líkindaflokki og alvarleikaflokki hans              
fæst áhættustuðull. Þessi stuðull getur tekið gildi á bilinu 0-100 og er notaður til að bera saman                 
áhættuþættina. Eftir því sem áhættustuðullinn er hærri þeim mun mikilvægara er að koma í veg               
fyrir að þátturinn eigi sér stað ásamt því að vera reiðubúinn til að grípa til aðgerða ef ske kynni                   
að þátturinn kæmi upp. 
 

 
Tafla 7: Áhættugreining  

Áhætta Lýsing Koma í veg fyrir Viðbrögð Ábyrgð Líkinda
-Flokku

r 

Alvarleika
-flokkur 

Áhættu- 
stuðull 

Ekki hægt að 
bóka borð. 

Notandi er 
annaðhvort að 
nota Admin, 
Web eða App 
hluta kerfisins 
og nær ekki að 
bóka borð á 
veitingastað 
þrátt fyrir að 
viðmótið sýni 
að það sé 
hægt. 

Eftir því sem 
bókunarkrafan er 
betur prófuð 
minnka líkurnar á 
að villa komi upp.  

Átta sig á 
hvort að 
villan sé í 
framenda 
eða 
bakenda 
og finna 
orsök 
hennar. 

Magnús 4 10 40 

Hýsing liggur 
niðri. 

Hýsing á 
bakenda eða 
framenda 
liggur niðri 
sökum álags. 

Gera 
álagsprófanir á 
öllum hýsingum. 

Koma 
hýsingu 
sem 
liggur 
niðri aftur 
upp. 

Magnús 3 10 30 
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Ekki næst að 
uppfæra 
veitingastað. 

Rekstrarstjóri 
veitingastaðar 
nær ekki að 
uppfæra 
upplýsingar um 
staðinn sinn. 

Eftir því sem 
vistun á 
veitingastað 
(POST/PUT) er 
betur prófuð 
minnka líkurnar á 
að villa komi upp. 

Komast 
að því 
hvort villa 
sé í 
framenda 
eða 
bakenda 
og finna 
orsökina. 

Magnús 3 10 30 

Gögn tapast í 
gagnagrunni. 

Færslur í 
gagnagrunni 
tapast t.d. 
vegna þess að 
server hrynur 
eða einhver 
eyðir server 
inná Azure. 

Búa til afrits 
gagnagrunn sem 
uppfærist 
samhliða þeim 
gagnagrunni sem 
er í notkun. 

Ef gögn 
tapast þá 
er hægt 
að nota 
afrit. 

Magnús 2 10 20 

POST árás Óprúttnir aðilar 
senda inn 
mikið magn af 
bókunum á 
stuttum tíma. 

Krefjast þess að 
notandi þurfi að 
vera innskráður til 
að búa til bókun. 
Notast við 
flýtiminni í API 
sem eyðir 
bókunum frá 
sama notanda ef 
þær eru að koma 
inn með stuttu 
millibili og eru ekki 
staðfestar. 

Geyma IP 
tölu fyrir 
hverja 
bókun og 
fara með 
IP tölu frá 
aðilanum 
sem 
framkvæ
mdi 
árasina til 
yfirvalda. 

Magnús 2 10 20 

Óljós krafa. Lýsing á kröfu 
er óljós og ekki 
liggur fyrir 
hvernig eigi að 
útfæra hana. 

Setja allar kröfur 
upp sem 
notendasögu og 
ræða allar kröfur 
við (e. Product 
owner) á fundi 
fyrir sprett. 

Fá betri 
skilning á 
kröfunni 
sem fyrst. 

Magnús 9 2 18 

Veikindi. Forritari 
verkefnisins 
veikist og þá 
stöðvast 
þróunin alveg. 

Borða hollan mat 
og fara iðulega í 
líkamsrækt. 

Fá lyf 
sem flýta 
fyrir bata. 

Magnús 2 9 18 

Tölva bilar. Þróunarvélin 
bilar og ekki 
næst að þróa 
kerfið áfram 
þar til hún er 
löguð. 

Fara vel með 
tölvuna og nota 
reglulega forrit 
sem hreinsar 
óþarfa gögn af 
henni. 

Láta laga 
tölvuna 
eins fljótt 
og kostur 
er.  

Magnús 1 8 8 
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Hönnun 

Gagnagrunnur 
Hönnun á vensluðum gagnagrunni kerfisins má sjá í mynd 3. Stærstu töflurnar eru (e.              
Restaurant) og (e. Booking). Einblínt er á að hafa gagnagrunninn á þriðja normal formi. Horft er                
til eftirfarandi atriða til að koma gagnagrunninum á þriðja normal form: 
 

● Gagnagrunnur er sagður á fyrsta normal formi ef að gögn hans eru geymd í vensluðum               
töflum og hver dálkur í töflu er ekki að vísa í meira en einn gagnapunkt (e. Atomic value).                  
Jafnframt er ekki verið að endurtaka sama dálk oft innan töflu. 

 
● Gagnagrunnur er sagður á öðru normal formi ef allar töflur hans eru á fyrsta normal formi                

ásamt því að allir dálkar innan töflu eru háðir (e. Primary key) töflunnar.  
 

● Gagnagrunnur er sagður á þriðja normal formi ef allar töflur hans eru á öðru normal formi                
ásamt því að ekki eru til dálkar innan töflu sem eru innbyrðis háðir hvor öðrum. Það þýðir                 
jafnframt að ekki sé hægt að ákvarða gildi á dálki í töflu út frá gildi í öðrum dálki innan                   
töflunnar.  
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Mynd 3: Skema á gagnagrunni Dineout kerfisins 
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Viðmótshönnun 
Öll viðmótshönnun var útfærð í forritinu Figma. Í þessu verkefni er gott að hafa hönnunina eins                
líka lokaafurðinni og mögulegt er. Ástæðan fyrir því er annars vegar vegna þess að (e. Product                
owner) þarf að samþykkja útlitið á stærstu kröfum kerfisins og hins vegar til að flýta fyrir                
framendaforritun. Þegar verið er að útfæra stórar kröfur í kerfinu þá er oftast byrjað á               
viðmótsforritun og krafan er í kjölfarið útfærð út frá hönnuninni.  

Web 
Útfærð var viðmótshönnun fyrir (e. Widget) glugga sem veitingastaðir kerfisins geta sett upp á              
vefsíðum sínum. Þar með er ekki nauðsynlegt að panta borð í gegnum Web og App hlutana                
heldur einnig er hægt að panta inn á heimasíðu veitingastaðanna og bókunin geymist í              
gagnagrunni kerfisins.  
 

Mynd 4: Viðmótshönnun fyrir bókunar (e. Widget) 
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Admin 
Útfærð var viðmótshönnun fyrir síðu sem getur breytt opnunartíma veitingastaðar. Hönnunina 
má sjá í mynd 5. 
 

Mynd 5: Viðmótshönnun fyrir uppsetningu á opnunartímum 
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App 
Útfærð var viðmótshönnun fyrir App hluta kerfisins til að sýna (e. Product owner). Ákveðið var               
að notast við hönnunina eins og hún er sett upp í Mynd 6. Ákveðið var í útfærsluhluta App                  
hlutans að taka út valmyndina (e. Dashboard). Ástæðan fyrir því er að hún er ekki að birta                 
mikilvægar upplýsingar og eykur skrefafjöldann í mikilvægasta notenda flæðinu sem er að bóka             
borð. 
 

Mynd 6: Viðmótshönnun fyrir App hluta kerfisins
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Prófanir 

Notendaprófanir 
Framkvæmd var hugsa upphátt prófun (e. Think aloud test) á mikilvægustu kröfum í Admin              
hlutanum. Hugsa upphátt prófun er formleg notendaprófun þar sem notandi þarf að leysa             
fyrirfram ákveðin verkefni í kerfinu. Notandi er beðinn um að hugsa upphátt á meðan hann leysir                
verkefnin. Meginmarkmiðið í prófuninni er að sjá hvernig notandinn notar kerfið og hvort hann sé               
að misskilja ferlið í einhverjum kröfum.  
 
Þrír starfsmenn veitingastaðarins Lækjarbrekku voru látnir taka prófið. Jafnframt var mældur           
tíminn sem tók hvern notanda að klára verkefnin. Sú mæling gæti reynst vel í framtíðinni ef farið                 
verður í að breyta flæðinu á mikilvægustu kröfunum í Admin hlutanum. Þá væri hægt að sjá                
hvort notendur séu að jafnaði fljótari að framkvæma nýju flæðin.  
 
Notendur voru almennt ánægðir með kerfið og sögðust vera fljótir að skilja hvernig átti að nota                
það. Það var nefnt að bókunarglugginn, þegar notandi er að panta borð, mætti vera fljótari að                
koma upp. Því var bætt við sem kröfu á (e. Product backlog). 
 

Tafla 8: Think aloud prófun á mikilvægustu kröfum Admin kerfisins 
Verkefni Verkefni klárað Tími (meðaltal) 

Bóka borð í Dashboard klukkan 16:00 
samdægurs fyrir 4 gesti og leyfa 
kerfinu velja borðið sjálfkrafa. 

100% 32sek 

Bóka borð í Dashboard klukkan 20:00 
á aðfangadag fyrir 6 gesti. Velja 
ákveðið borð á pöntunina. 

100% 35sek 

Fara í Dashboard grid, velja bókun og 
breyta status í cancelled. 

100% 19sek 

Loka veitingastaðnum á nýjársdag. 100% 23sek 

Loka fyrir online bókanir á morgun. 100% 17sek 

Fara í Dashboard grid, velja bókun og 
breyta tímalengd hennar í 4 
klukkustundir. 

100% 21sek 

Bóka borð fyrir 6 manns samdægurs 
klukkan 18:00 og skrifa í comment að 
viðkomandi eigi afmæli. 

100% 29sek 
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Kerfisprófanir 
Framkvæmd voru tvö staðfestingarpróf (e. Acceptance testing) á kerfinu. Fyrst fyrir SMART            
Rules kröfuna. Sú krafa hefur mikil áhrif á allt kerfið og því er mikilvægt að hún sé ekki að                   
mynda villur. Krafan stóðst öll prófunartilvik en í prófinu fundust þrjár villur sem ekki höfðu áhrif á                 
áætlaða útkomu. Þessar villur voru lagaðar í spretti 7. 
 
Hitt staðfestingarprófið snerti alla hluta Admin kerfisins. Prófið er kallað (e. CRUD test) þar sem               
skammstöfunin vísar í að hægt sé að búa til, lesa, uppfæra og eyða hlutum. Þar sem ekki þurfti                  
að bæta við meiri virkni til að koma Admin hlutanum á markað var talið mikilvægt að framkvæma                 
kerfisprófun á honum. Byrjað var á að taka saman alla hluti í kerfinu. Með hlutum er t.d. átt við                   
veitingastaði, bókanir og viðskiptavini. Næst var prófað að búa til, lesa, uppfæra og eyða              
þessum hlutum í viðmótinu. Oft býður viðmótið ekki upp á að framkvæma allar CRUD              
aðgerðirnar á hluti og þá var sleppt því að prófa þær aðgerðir. Kerfið stóðst öll prófunartilvik en í                  
prófinu fundust fimm villur sem ekki höfðu áhrif á áætlaða útkomu. Þessar villur voru lagaðar í                
spretti 7. Þetta próf reyndist virkilega gott og gaf fullvissu á því að grunnvirkni Admin hlutans                
væri góð. 
 

Tafla 9: Staðfestingarpróf fyrir SMART Rules kröfuna 
Aðgerð Áætluð útkoma Pass / Fail 

Búa til reglu sem heitir Test Rule Regla verður til sem heitir Test Rule.  

Búa til Duration Criteria undir Test 
Rule með síuna 2-4 gestir og gildið 
120 mínútur. 

Duration Criteria verður til undir Test 
Rule með síunni 2-4 gestir og gildinu 
120 mínútur.  

Búa til Duration Criteria undir Test 
Rule með síuna 5-6 gestir og gildið 
180 mínútur. 

Duration Criteria verður til undir Test 
Rule með síunni 5-6 gestir og gildinu 
180 mínútur.  

Búa til No Show Criteria undir Test 
Rule með síuna 20:00-22:00 og gildið 
100 dollarar. 

No Show Criteria verður til undir Test 
rule með síunni 20:00-22:00 og 
gildinu 100 dollarar.  

Búa til No Show Criteria undir Test 
Rule með síuna 21:00-23:00 og gildið 
200 dollarar. 

No Show Criteria verður til undir Test 
rule með síunni 21:00-23:00 og 
gildinu 200 dollarar.  

Nota 'drag and drop' til að færa 
nýjustu No Show Criteria upp í priority 
3. 

No Show sem eru til staðar skipta um 
priority 3 og 4.  

Búa til No Online Booking Criteria 
undir Test Rule með síunni 
12:00-13:00. 

No Online Booking Criteria verður til 
undir Test Rule með síunni 
12:00-13:00.  
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Búa til No Online Booking Criteria 
undir Test Rule með síunni 
15:00-16:00. 

No Online Booking Criteria verður til 
undir Test Rule með síunni 
15:00-16:00.  

Búa til Max Total Guests Criteria 
undir Test Rule með síunni 
20:00-22:00 og gildinu 8 gestir. 

Max Total Guests Criteria verður til 
undir Test Rule með síunni 
20:00-22:00 og gildinu 8 gestir.  

Búa til Max Total Guests Criteria 
undir Test Rule með engri síu og 
gildinu 20 gestir. 

Max Total Guests Criteria verður til 
undir Test Rule með engri síu og 
gildinu 20 gestir.  

Búa til Max Bookings Criteria undir 
Test Rule með síunni 18:00-20:00 og 
gildinu 3 bókanir. 

Max Bookings Criteria verður til undir 
Test Rule með síunni 18:00-20:00 og 
gildinu 3 bókanir.  

Búa til Max Bookings Criteria undir 
Test Rule með engri síu og gildinu 10 
bókanir. 

Max Bookings Criteria verður til undir 
Test Rule með engri síu og gildinu 10 
bókanir.  

Búa til Min/Max Guests Criteria undir 
Test Rule með síunni 20:00-22:00 og 
gildinu 2-3 gestir. 

Min/Max Criteria verður til undir Test 
Rule með síunni 20:00-22:00 og 
gildinu 2-3 gestir.  

Búa til Min/Max Guests Criteria undir 
Test Rule með engri síu og gildinu 
2-6 gestir. 

Min/Max Criteria verður til undir Test 
Rule með engri síu og gildinu 2-6 
gestir.  

Hengja Test Rule á alla laugardaga. Test Rule tekur gildi alla laugardaga.  

Hengja Test Rule á föstudeginum 21. 
desember 2018. 

Test Rule tekur gildi á föstudeginum 
21. desember 2018.  

Bóka í Widget fyrir 4 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
12:00. 

Næst ekki að bóka þar sem Online 
Booking Blocked er virkt.  

Bóka í Widget fyrir 4 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
13:00. 

Næst að bóka. Bókunin er 120 
mínútur. No Show Fee er default fee 
á veitingastaðnum.  

Bóka í Widget fyrir 6 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
13:00. 

Næst ekki að bóka þar sem bókunin 
mun standa yfir í 180 mínútur og á 
því bili er Online Booking Blocked 
Criteria.  

Bóka í Widget fyrir 6 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
16:00. 

Næst að bóka. Bókunin er 180 
mínútur.  

Bóka í Widget fyrir 2 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
19:30. 

Næst að bóka. Bókunin er í 120 
mínútur. No Show Fee er 200 
dollarar.  
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Bóka í Widget fyrir 1 gest 
laugardaginn 6. október klukkan 
16:00. 

Næst ekki að bóka því Min/Max 
Criteria er til staðar með engum filter.  

Bóka í Widget fyrir 2 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
19:00. 

Næst að bóka. Bókunin er í 120 
mínútur. No Show Fee er 100 
dollarar.  

Bóka í Widget fyrir 4 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
20:30. 

Næst ekki að bóka því það er 
Min/Max Guests Criteria með 2-3 
gesti á þessum tíma.  

Bóka í Widget fyrir 3 gesti 
laugardaginn 6. október klukkan 
18:30. 

Næst ekki að bóka. Max Bookings 
Criteria er að banna Online Booking 
frá 18:00-20:00.  

Bóka í Widget fyrir 2 gesti 
laugardaginn 6. október klúkkan 
18:00. 

Næst ekki að bóka því það er Max 
Bookings Criteria virkt á þessum 
tíma.  

Bóka fyrir 3 gesti laugardaginn 6. 
október klukkan 21:00. 

Næst að bóka. Bókunin er í 120 
mínútur. No Show Fee er 200 
dollarar.  

Bóka fyrir 3 gesti laugardaginn 6. 
október klukkan 21:00. 

Næst ekki að bóka því það er Max 
Total Guests Criteria virk frá 
20:00-22:00.  

Bóka fyrir 4 gesti laugardaginn 6. 
október klukkan 21:00. 

Næst ekki að bóka því það má bara 
bóka fyrir 2-3 frá 20:00-22:00.  
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Tafla 10: CRUD prófun á öllum hlutum í Admin kerfinu 
Restaurant Pass / Fail 

Create  

Read  

Update  

Delete  

Table (Floorplan)  

Create  

Read  

Update  

Delete  

Table Combination (Floorplan)  

Create  

Read  

Update  

Delete  

Booking (Admin)  

Create  

Read  

Update  

Delete (Cancel)  

Booking (Widget)  

Create  

Read (Admin dashboard)  

Update  

Delete (Cancel in email)  

Customer  

Create  

Read  

Update  

Delete  
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Rule  

Create  

Read  

Update  

Delete  

Criteria (Rule)  

Create  

Read  

Update  

Delete  

DayOfWeek (Rule)  

Create  

Read  

Update  

Delete  

Single Date (Rule)  

Create  

Read  

Update  

Delete  

Override  

Create  

Read  

Update  

Delete  

CreditCard  

Create  

Read  

Update  

Delete  

Payment  
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Create  

Read  

Update  

Delete  

SMS  

Create  

Read  

Update  

Delete  

UserAdmin  

Create  

Read  

Update  

Delete  
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Einingaprófanir 
Einingaprófanir einblína á að prófa litlar einingar í viðskiptalógík (e. Business logic) kerfa.             
Ákveðið var að skrifa ávallt einingaprófanir samhliða viðskiptalógík í API hluta kerfisins. Slíkt             
verklag fylgir TDD (e. Test driven development) aðferðafræðinni sem gengur út á að vera ávallt               
að prófa kóðann sem verið er að skrifa. Endanlega markmiðið með því er að lágmarka villur. Ef                 
að viðskiptalógíkin þurfti að tengjast vefþjónustu t.d. smáskilaboða- eða tölvupóstsþjónustu átti           
ekki við að skrifa einingaprófanir. Slík lógík væri frekar prófuð með samþættingarprófunum (e.             
Integration tests).  
 
Einingaprófin eru sjálfvirk og keyra sem hluti af pípunni sem kemur API hlutanum í hýsingu.               
Pípan setur breytingar á (e. QA server) einungis ef einingaprófin standast. Mynd 7 sýnir hvernig               
Visual Studio birtir lista yfir einingaprófanirnar og segir til um hvort að þær hafi staðist eða ekki.                 
Undir hverju prófi í þessum lista eru mörg prófunartilvik sem fylgja (e. Arrange, Act, Assert)               
flæðinu. Slíkt flæði snýst um að undirbúa það sem þarf að vera til staðar til að kóðabútur geti                  
keyrt, kóðabúturinn er síðan keyrður og loks er athugað hvort að hann hafi skilað réttu gildi.  
 

Mynd 7: Einingaprófanir 
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Framvinda verkefnis 

Lýsing á útfærslu 
Til að fá heildaryfirsýn á útfærslunni sem hefur átt sér stað í þessu verkefni er byrjað á að lýsa                   
henni í grófum dráttum. Þessi lýsing tekur ekki mið af aflúsun, prófunum, greiningu, hönnun og               
verklagi verkefnisins heldur einblínir á þá virkandi afurð sem hefur orðið til. 

Tillögur um lausa tíma í Web og App 
Útfærð var bakendalógík sem hjálpar notandanum að finna tíma sem hægt er að bóka borð. Ef                
notandi breytir annaðhvort gestafjölda eða dagsetningu þá fer af stað virkni sem sækir lausa              
tíma út frá gestafjöldanum og dagsetningunni. Ekki er skilað lausum tímum sem eru meira en 3                
klukkustundir frá þeim tíma sem notandinn stillti á. Þessi virkni er notuð í Web og App hlutum                 
kerfisins og útfærð var framendavirkni fyrir hana á báðum stöðum. 

Bókunarferli í Web 
Útfærð var virkni sem gerir notendum kleift að panta sér borð á ákveðnum veitingastað. Eftir að                
viðskiptavinur veitingastaðar hefur valið fjölda gesta og dagsetningu getur hann tekið frá bókun í              
5 mínútur. Ef hann tekur frá bókun fer fram ferli sem inniheldur tvær síður. Fyrsta síðan biður                 
viðskiptavininn um að slá inn nafn, netfang, farsíma og kreditkortanúmer. Kreditkortanúmer þarf            
einungis að slá inn ef staðurinn rukkar viðskiptavini ef þeir mæta ekki. Ef viðkomandi var í styttri                 
tíma en 5 mínútur að slá inn þessar upplýsingar getur hann staðfest bókunina. Þegar bókunin er                
staðfest birtist seinni síðan sem er staðfestingar síða. Á henni birtast almennar upplýsingar um              
bókunina ásamt því hvernig hægt er að afboða komu sína. 

Stilling á opnunartímum í Admin 
Útfært var form sem gerir rekstrarstjórum veitingastaða kleift að breyta opnunartímum á            
veitingastaðnum sínum. Áður en þessi virkni kom þurftu forritarar Dineout að breyta þessum             
upplýsingum handvirkt í gagnagrunninum. Það eru vinnubrögð sem ekki þykir gott að vinna eftir.              
Einnig er mikilvægt að leyfa rekstrarstjórunum að stýra þessum upplýsingum því opnunartímar            
geta reglulega breyst.  
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Innskráning í Admin 
Útfærð var innskráningarvirkni fyrir Admin hluta kerfisins. Rekstrarstjórar veitingastaða,         
starfsfólk veitingastaða og starfsfólk Dineout eru með aðgang inn á þennan hluta. Mismunandi             
viðmót birtist þessum þremur notendahópum. Rekstrarstjórar geta stillt upplýsingar um          
veitingastaðinn sinn og búið til bókanir. Almennt starfsfólk á veitingastöðum getur einungis búið             
til bókanir. Starfsfólk Dineout sér lista yfir alla veitingastaði í kerfinu og getur breytt upplýsingum               
um þá ásamt því að búa til nýja veitingastaði. 

Socket virkni í Admin 
Ef að rekstrarstjóri eða starfsfólk veitingastaðar var staðsett í valmynd yfir bókanir á staðinn              
þurfti það að endurhlaða vafranum til að sjá hvort að einhverjar nýjar pantanir væru búnar að                
eiga sér stað. Til að leysa það var útfærð virkni sem lætur Admin viðmótið vita að ný bókun væri                   
búin að eiga sér stað á viðkomandi veitingastað. Nú ef notandi er staðsettur í valmyndinni yfir                
bókanir þá er hann strax látinn vita að ný bókun hafi átt sér stað. Þessi útfærsla notast við (e.                   
Socket) pakka frá Microsoft sem kallast SignalR.  
 

Mynd 8: Gulur borði birtist neðst á síðu ef ný bókun hefur átt sér stað 
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Reglur 
Útfærð var virkni í Admin hluta kerfisins sem kallast "Snjall-reglur" (e. SMART Rules). Þessi              
virkni er bestunartól (e. Optimization tool) og gerir rekstrarstjórum veitingastaða kleift að setja             
skorður á þær bókanir sem koma frá viðskiptavinum veitingastaðarins, þ.e. í gegnum Web og              
App hluta kerfisins. Snjall-reglurnar eru settar upp í Admin hlutanum en setja ekki skorður á               
bókanir sem gerðar eru í gegnum Admin hlutann þar sem rekstrarstjórar vilja hafa frjálsar              
hendur til að yfirskrifa slíkar skorður sem einungis eiga við viðskiptavini sína. 
 
Hugmyndafræðin er að veitingastaður geti sett upp reglu sem inniheldur margar "undir-reglur"            
(e. Criterias). Þessar undir-reglur geta verið að breyta tímalengd bókana, breyta bókunargjaldi            
og/eða loka fyrir bókanir. Hver undir-regla getur jafnframt verið með síu/r (e. filter) fyrir ákveðinn               
gestafjölda og/eða ákveðinn tíma dags og er því einungis virk ef sían passar við bókunina sem                
er að verða til. 
 
Til að virkja regluna er hægt að gera tvennt. Annars vegar er hægt að hengja regluna á                 
ákveðinn vikudag og hinsvegar á ákveðna dagsetningu. Það getur einungis verið ein regla virk á               
hverjum degi. Ef að regla hefur verið virkjuð á öllum laugardögum og síðan er önnur regla                
virkjuð á dagsetningu sem er laugardagur þá er reglan sem var virkjuð á dagsetningunni              
einungis virkjuð. 
 

Mynd 9: Undir-reglum (e. Criterias) er safnað saman og mynda reglu 
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Mynd 10: Reglan Jól 2018 virkjuð 25. desember

 
 
 
 

Mynd 11: Reglan No Show Greiðslur virkjuð alla sunnudaga
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Yfirskrifanir 
Útfærð var virkni sem kallar yfirskrifanir (e. Overrides). Sú virkni gerir bæði rekstrarstjórum og              
starfsfólki veitingastaðanna kleift að gera tvo hluti. Annars vegar er hægt að loka             
veitingastaðnum á ákveðinni dagsetningu og hins vegar loka fyrir bókanir frá Web og App              
hlutum kerfisins á ákveðinni dagsetningu. 

Bókunargluggi fyrir heimasíður veitingastaða 
Rekstrarstjórar töluðu mikið um mikilvægi þess að vera með bókunarglugga (e. Widget) inn á              
heimasíðu sinni. Ef heimasíða veitingastaðar er með slóð á undirsíðu staðarins inn á Web hluta               
kerfisins þá getur notandinn séð aðra veitingastaði til að panta borð á og því skipt um skoðun                 
um hvar hann ætlar að fara út að borða. Þessi bókunargluggi var útfærður og hann tengist                
Dineout kerfinu. Veitingastaðirnir geta sett upp þessa virkni á heimasíðu sinni með einni línu af               
HTML kóða. 
 

Mynd 12: Bókunargluggi fyrir heimasíður veitingastaða 
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SMS þjónusta 
Útfærð var SMS þjónusta fyrir veitingastaðina í kerfinu. Rekstrarstjórar geta stillt hvort þeir vilji              
notast við þjónustuna eða ekki. Hægt er að láta senda tvær tegundir af SMS skilaboðum. Fyrsta                
tegundin er staðfestingar skilaboð sem viðskiptavinur veitingastaðar fær eftir að hann bókar            
borð. Seinni tegundin er áminningar skilaboð sem er sent sama dag og bókunin er til að minna                 
viðskiptavininn á að hann eigi bókað borð. Notast var við WebJob frá Microsoft til að útfæra                
áminningar skilaboðin. Það keyrir á 15 mínútna fresti allan sólarhringinn og athugar hvort það              
þurfi að senda áminningar skilaboð. Notast var við vefþjónustu sem heitir Gateway API til að               
senda SMS skilaboðin. 

Kortaþjónusta 
Margir veitingastaðir á Íslandi eru byrjaðir að rukka viðskiptavini sína ef þeir eiga bókað borð og                
mæta síðan ekki. Rekstrarstjórar geta stillt hvort þeir vilji notast við slíka þjónustu og jafnframt               
hve mikið þeir vilja rukka. Einungis rekstrarstjórar geta sent út rukkanir. Notast var við              
kortaþjónustuna Stripe til að vista (e. Token) af kreditkorti viðskiptavinar. Það er einungis hægt              
að rukka kreditkortið einu sinni með þessu (e. Token). 

App 
Dineout App hlutinn var útfærður frá grunni í React Native. Byrjað var á að hanna smáforritið í                 
Figma. Eftir að (e. Product owner) samþykkti útlitið fór útfærslan af stað. Afurðin inniheldur              
næga virkni til að fara á markað. Notendur geta skoðað alla veitingastaði í kerfinu, fundið lausa                
tíma og pantað sér borð. Eftir að borðapöntun á sér stað fá notendur staðfestingu í formi                
tölvupósts. Ef veitingastaðurinn er með SMS þjónustuna virka þá fær notandinn einnig            
staðfestingu í formi smáskilaboða ásamt áminningu samdægurs um að hann eigi pantað borð.             
Notandi sér einnig lista af þeim bókunum sem hann hefur gert í smáforritinu sem hjálpar honum                
að panta borð aftur ef honum líkaði vel við veitingastaðinn.  
 

Opin vefþjónusta 
Fyrirtækið Tourdesk hefur þróað veflausn sem auðveldar ferðamönnum að bóka sér ferðir um             
Ísland. Ferðamenn geta bókað ferðir inn á vefsíðu Tourdesk og einnig hafa þeir þróað              
bókunarviðmót fyrir hótelstarfsmenn þar sem þeir bóka ferðir fyrir viðskiptavini hótelsins.           
Fyrirtækið hafði mikinn áhuga á að bjóða upp á borðabókanir á veitingastöðum hérlendis og              
höfðu samband við (e. Product owner) hvort þeir gætu tengst vefþjónustu Dineout.  
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Ákveðið var í samráði við (e. Product owner) að gerðir yrðu nýjir endapunktar sem væru með                
útgáfunúmerum og vefþjónstulykli. Útgáfunúmerin lágmarka líkurnar á að tenging við þjónustuna           
brotni ef kóði í henni breytist ásamt því að auðveldara er að vinna tenginguna áfram. Til dæmis                 
ef einhverjum endapunkti er breytt þá eru starfsmenn Tourdesk látnir vita að hann sé uppfærður               
á nýju útgáfunúmeri og þeir geta því unnið á móti því. Vefþjónustulykill er notaður af               
öryggisástæðum og kemur í veg fyrir að hver sem er geti tengst opnu vefþjónustunni. Jafnframt               
voru útfærðar leiðbeiningar fyrir endapunktana með notkun Swagger pakkans í .NET Core.  
 
Endapunktarnir sem þurfti að útfæra voru sex talsins: 

● GET: Senda alla veitingastaði í kerfinu 

● POST: Senda þá veitingastaði sem passa við ID númer sem send voru inn 

● GET: Senda ákveðinn veitingastað sem passar við ID númer sem var sent inn 

● GET: Senda lausa tíma á ákveðnum degi hjá ákveðnum veitingastað 

● POST: Búa til bókun á veitingastað 
● DELETE: Hætta við bókun á veitingastað 

 
Mynd 13: Swagger leiðbeiningar fyrir opnu vefþjónustuna 
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Öryggismál 
Eftir sprett 13 kom í ljós að uppfæra þyrfti áhættugreiningu verkefnisins. Tvö öryggismál þyrftu              
að vera leyst og ákveðið var að útfæra það í spretti 15.  
 
Fyrra atriðið var að ef gögn tapast í gagnagrunni kerfisins þá hefur það gríðarlega slæm áhrif á                 
áreiðanleika fyrirtækisins. Til að lágmarka þá áhættu var sett upp afrit af gagnagrunninum í              
Bandaríkjunum en aðal gagnagrunnurinn er hýstur á Írlandi. Ef breytingar eiga sér stað á              
gagnagrunninum í Írlandi uppfærist sjálfkrafa afrits grunnurinn. Ef (e. Server) aðal grunnsins            
tapast þá eru gögnin alltaf til staðar í Bandaríkjunum. Notast var við þjónustu frá Azure sem                
kallast Geo Location til að útfæra þetta.  
 
Seinna atriðið gekk út á að koma í veg fyrir áras á Web hluta kerfisins sem myndi búa til mikinn                    
fjölda bókana á stuttum tíma t.d. með því að nota forrit eins og Postman. Þetta var leyst með því                   
að notendur að Web hlutanum þurfa að vera innskráðir til að framkvæma bókanir. Sett var upp                
flýtiminni í vefþjónustunni sem geymir hvaða notendur hafa verið að búa til bókanir á seinustu 5                
mínútum. Ef notandi reynir að gera fleiri en eina bókun innan þess tímaramma er skoðað hvort                
hann hafi staðfest fyrri bókunina. Ef ekki væri sú bókun eydd úr kerfinu.  

Endurskrif á tímalínu í Admin 
Þónokkrir veitingastaðir sem voru byrjaðir að nota kerfið vildu að tímalínan sem birtir bókanir í               
Admin hluta kerfisins myndi styðjast við (e. Drag and drop) virkni til að uppfæra bókanir. Þá væri                 
hægt að breyta bókun í einu skrefi. 
 
Byrjað var á að endurskrifa útlitið á tímalínunni með CSS Grid sem flestir vafrar byrjuðu að                
styðja árið 2017. Því næst var útfærð (e. Drag and drop) virkni án þess að nota pakka. Ástæðan                  
fyrir því var að (e. Drag and drop) virknin er nokkuð sérhæfð og erfitt væri að útfæra hana með                   
notkun pakka. Hreinn Javascript kóði sér því um þessa virkni með notkun atburða á              
músarbendli (e. Mouse events) og Javascript fallsins GetBoundingClientRect sem reiknar          
staðsetningu á DOM (e. Document object model) nóðu miðað við foreldrið sitt í DOM trénu.               
Notendur Admin kerfisins geta því breytt tíma og borðanúmeri á bókun með því að færa hana                
innan tímalínunnar. 
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Mynd 14: Uppfæra þarf bókun á nafninu Kalli á borði 101 klukkan 16:00 

 
 

Mynd 15: Bókunin er dregin á borð 105 klukkan 18:00 
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Mynd 16: Músarbendli er sleppt og bókunin hefur verið uppfærð 
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Lýsing á sprettum 
Sprettir verkefnisins voru samtals 17 talsins og hér er þeim lýst hverjum fyrir sig. 

Sprettur 0 
Fyrsta verkefnið var að ákveða hvaða verkefnastjórnun myndi henta þessu verkefni best. Rætt             
var við nokkra aðila sem hafa góða reynslu af hugbúnaðarþróun og niðurstaðan var að notast               
við Scrum.  
 
Settar voru upp (e. Continuous integration) pípur fyrir bakenda og framenda. Bakendinn er             
hýstur á Azure Portal frá Microsoft og framendarnir á Heroku. Til að ná fram (e. Continuous                
integration) flæði á bakendanum er notast við Visual Studio Team Services lausn frá Microsoft.              
Til að ná slíku flæði á framendunum er notast við HerokuCI. Bakendinn og báðir framendarnir               
eru allir hýstir á (e. QA server) til prófana ásamt (e. Production server) sem eru þau tilvik sem                  
notendur kerfisins munu notast við. Öll tilvikin þurfa að standast prófanir í pípunni til að vera                
þýdd og gefin út. Bakendinn þarf að standast einingaprófanir á meðan framendarnir þurfa að              
uppfylla Javascript staðal frá ESLint. 
 
Undirbúa þurfti fund með rekstrarstjóra Apóteksins. Skoðuð voru tvö kerfi sem eru í samkeppni              
við Dineout og listuð var upp öll sú virkni sem þau höfðu og Dineout ekki. Á fundinum var                  
rekstrarstjórinn spurður hvað af þessari virkni hann þyrfti að hafa til að taka Dineout til notkunar                
á sínum stað. Í kjölfarið af því var fundað með (e. Product owner) og kröfulisti verkefnisins settur                 
upp. 
 
Að lokum var sett var upp verkefnisáætlun (e. Capacity planning) og hraði teymisins reiknaður              
út frá henni. Ekki var haldinn (e. Retrospective) fundur í þessum sprett. 
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Mynd 17: Burndown rit fyrir Sprett 0 
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Sprettur 1 
Útfærð var virkni sem gerir notanda inn á Web hluta kerfisins kleift að ganga frá bókun á                 
ákveðnum veitingastað. Það þurfti að útfæra form þar sem notandi slær inn upplýsingar um sig               
til að geta gengið frá bókuninni. Síðan þurfti að útfæra staðfestingarsíðu sem notandi er færður               
inn á ef bókun hans gekk eftir. Bakendaforritunin var útfærð í tveimur fösum. Fyrsti fasinn tekur                
frá bókun í 5 mínútur og vistar færsluna í gagnagrunninum. Seinni fasinn tekur við upplýsingum               
frá notandanum og athugar hvort að hann hafi verið innan við 5 mínútur að ganga frá bókuninni.                 
Ef tímamörkin eru í lagi er færslan sem var upphaflega búin til í grunninum uppfærð og bókunin                 
staðfest. 
 
Útfærð var virkni sem gefur notanda af Web hlutanum tillögur um lausa tíma á veitingastöðum               
kerfisins. Þegar notandi breytir leitarniðurstöðum er kallað á bakendann sem skilar tillögum um             
lausa tíma á hverjum veitingastað í kerfinu. Notandinn getur út frá þessum tillögum pantað sér               
borð ef laust er á veitingastaðnum sem hann langar á. 
 

Mynd 18: Burndown rit fyrir sprett 1  
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Útfærsla gekk mjög vel þar sem það kröfurnar voru skýrar. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Ekkert sem kom upp. 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Ef vinna klárast á 5 degi spretts væri hægt að nýta dag 6 til að reyna að finna villur og                    
laga þær í staðinn fyrir að taka frí.  
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Sprettur 2 
Útfærð var virkni sem gengur út á að viðskiptavinur veitingastaðar getur pantað sér borð inn á                
heimasíðu veitingastaðarins og bókunin fer fram í gegnum Dineout. Byrjað var á viðmótshönnun             
því (e. Product owner) vildi sjá útlitið á viðmótinu áður en framendaforritun færi fram. Bætt var                
við verkþætti fyrir þessa virkni á fyrsta degi sprettsins sem gekk út á að útbúa               
staðfestingarglugga. Þessi gluggi greinir frá því hvort að bókunin hafi gengið í gegn eða ekki.               
Ekki náðist að hugsa út í þetta þegar kröfurnar fyrir sprettinn voru upphaflega settar upp í                
verkþætti. 
 
Framendavirkni var einnig útfærð í Admin hluta kerfisins. Þessi virkni gerir rekstrarstjóra            
veitingastaðar kleift að geta stimplað inn opnunartíma á staðnum sem hann starfar hjá. Þá þurfa               
forritarar Dineout ekki að gera fyrirspurnir í gagnagrunninn til að búa til eða breyta þeim               
upplýsingum. 
 

Mynd 19: Burndown rit fyrir sprett 2 
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Útfærsla gekk almennt vel. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Það þurfti að bæta við verkþætti sem ekki var hugsað fyrir á fundi með (e. Product                
owner) í aðdraganda sprettsins. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Gefa sér meiri tíma til að lista notendasögurnar í verkþætti áður en sprettur hefst.  
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Sprettur 3 
Útfærð var SMS þjónusta sem sendir viðskiptavinum veitingastaðanna staðfestingu að bókun           
þeirra hafi gengið í gegn. Einnig fá viðskiptavinirnir send SMS sama dag og bókunin er til að                 
minna þá á að þeir eigi pantað borð. Rekstrarstjórar veitingastaðanna sjá síðan um að stilla               
SMS stillingarnar í Admin hluta kerfisins. Þar geta þeir virkjað staðfestingar SMS og áminningar              
SMS. Jafnframt geta þeir tilgreint hversu mörgum klukkustundum fyrir bókun eigi að senda             
áminninguna. 
 
Sleppt var að skrifa einingaprófanir fyrir SMS þjónustuna en það var upphaflega verkþáttur í              
sprettnum. Ekki þótti við hæfi að einingaprófa þjónustuna heldur væri betra að framkvæma (e.              
Integration test) ef tími gæfist til seinna í verkefninu.  
 
Einnig var útfærð innskráningarvirkni í Admin hluta kerfisins. Þrír mismunandi aðgangar eru að             
Admin hlutanum. Einn fyrir starfsmann Dineout, annar fyrir rekstrarstjóra veitingastaðar og sá            
þriðji fyrir starfsfólk veitingastaðar. Starfsmaður Dineout og rekstrarstjórar veitingastaðanna geta          
búið til nýja aðganga fyrir Admin hlutann. Hinsvegar er ekki hægt að búa til aðgang fyrir                
starfsmann Dineout í viðmótinu. Forritarar kerfisins munu sjá um að búa til slíka aðganga.  
 

Mynd 20: Burndown rit fyrir sprett 3 
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Gott að hafa fundið ódýran SMS pakka sem auðvelt var að tengjast.  
 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Það var ekki að ganga vel að skrifa einingaprófanir fyrir SMS þjónustuna þar sem hún               
sendir ávallt SMS. 

 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Ef að tengst er utanaðkomandi vefþjónustu þá er mun líklegra að (e. Integration test) eigi               
betur við samanborið við einingaprófanir.  
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Sprettur 4 
Sett var upp SignalR pakka í bakendanum. Pakkinn var notaður til að láta notanda Admin               
kerfisins vita að ný pöntun hafi borist ef hann er staddur í valmynd sem birtir lista yfir pantanir                  
veitingastaðar. Með þessu þarf notandinn ekki að endurhlaða vafranum til að vera með nýjustu              
upplýsingar yfir pantanir. Ef pöntun er gerð á ákveðnum veitingastað í kerfinu sendir bakendinn              
þær upplýsingar á alla sem eru skráðir inn í Admin hlutann á þeim veitingastað. Viðkomandi               
hefur því lista yfir pantanir í rauntíma.  
 
Einnig var útfærð kortaþjónusta frá fyrirtæki sem heitir Stripe. Þjónustan vistar (e. Token) fyrir              
greiðslukort. Með þessu geta veitingastaðirnir rukkað viðskiptavini sína ef þeir hafa pantað borð             
og mæta síðan ekki. Rekstrarstjórar veitingastaðanna stilla hvort þeir vilji nota sér þessa             
þjónustu í Admin hluta kerfisins ásamt því hvaða upphæð þeir vilja fá greitt ef viðskiptavinir               
þeirra mæta ekki. 
 
Það fundust tvær villur í Admin hlutanum og sjötti dagur sprettsins fór í að laga þær. Tímarnir í                  
valmyndinni sem birtir lista yfir bókanir voru ekki réttir ásamt því að síðan sem gerir notanda                
kleift að breyta bókun (e. Edit booking) var sjálfkrafa að velja borð og yfirskrifa þau borð sem                 
upphaflega voru valin ef notandi breytti gestafjölda á bókuninni.  
 

Mynd 21: Burndown rit fyrir sprett 4 
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Útfærsla gekk almennt vel.  
● Gott að það fundust tvær villur í Admin hlutanum sem voru lagaðar á degi 6. 

Hvað var ekki að virka vel: 
● Ekkert sem kom upp. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp.  
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Sprettur 5 
Í þennan sprett voru settar þrjár kröfur en ekki náðist að klára neina af þeim. Krafan sem byrjað                  
var á að útfæra kallast (e. SMART Rules). Hún gerir rekstrarstjóra veitingastaðar kleift að geta               
breytt lengd á bókunum sem koma frá Web hluta kerfisins eftir gestafjölda og tíma dags. Sem                
dæmi væri hægt að stilla bókanir fyrir 6 manns eða fleiri yfir helgar á þrjár klukkustundir á                 
meðan hefðbundnar bókanir væru 2 klukkustundir. Einnig væri hægt að loka á bókanir frá Web               
hlutanum út frá gestafjölda og tíma dags með notkun (e. SMART Rules). Að lokum gæti               
veitingastaðurinn ákveðið að biðja einungis um kreditkort frá viðskiptavinum út frá ákveðnum            
tíma dags og fjölda gesta.  
 
Umfang þessarar kröfu reyndist mun meira en áætlað var. Það náðist að klára bakendavirkni              
fyrir hana ásamt því að skrifa einingaprófanir en framendavirknin mun ásamt hinum tveimur             
kröfunum sem voru í þessum sprett fara í sprett 6.  

 
Mynd 22: Burndown rit fyrir sprett 5 
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Skrifaður var mjög mikill fjöldi af einingaprófunum fyrir bakendavirkni. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Umfang á útfærslu SMART Rules var vanmetið. 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Reyna að hugsa kröfurnar betur til enda með (e. Product owner) fyrir sprettinn.  
● Skoða hvort það sé til góður pakki sem greinir frá (e. Code coverage) í einingaprófunum.  
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Sprettur 6 
Í þessum sprett náðist að klára þær kröfur sem upphaflega voru settar í sprett 5. Fyrst var                 
útfærð framendaforritun á SMART Rules. Að því loknu var útfærð virkni sem kallast Overrides.              
Sú virkni gerir starfsmanni veitingastaðar kleift að gera tvo hluti. Annaðhvort að loka staðnum              
eða að loka fyrir bókanir frá Web og App hlutum kerfisins með fyrirfram ákveðinni dagsetningu.  
 

Mynd 23: Burndown rit fyrir sprett 6  

 
 
 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Útfærsla gekk almennt vel og náði að finna góðan npm pakka fyrir (e. Drag and drop) 
virkni. 

Hvað var ekki að virka vel: 
● Framendaforritunin var erfiðari en áætlað var og tók góðan tíma. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp. 
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Sprettur 7 
Það voru útfærðar tvær viðmótsprófanir (e. Functional manual tests) fyrir Admin hlutann. Fyrsta             
prófunin var gerð fyrir SMART Rules kröfuna. Seinni prófunin var gerð á öllu kerfinu og kallast                
CRUD test (e. Create, Read, Update, Delete test). Þar var farið yfir alla hluti í kerfinu t.d.                 
veitingastaði, bókanir, reglur og prófað hvort það virkaði að búa til, lesa, uppfæra og eyða               
hlutnum. Út frá þessum prófunum fundust þónokkrar villur sem lagaðar voru í kjölfarið.  
 
Einnig var bakendalógíkin sem sækir lista af veitingastöðum fyrir Web og App hlutana             
betrumbætt. Listinn sem skilað er var raðaður eftir því hversu mikið af tímum var laust á staðina.                 
Einnig var farið í að fækka köllum í gagnagrunninn til að gera svarið hraðara.  
 

Mynd 24:  Burndown rit fyrir sprett 7 
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Prófanirnar gengu vel fyrir sig og CRUD prófunin kom á óvart. Út frá henni fundust flestar 
villurnar. 

Hvað var ekki að virka vel: 
● Ekkert sem kom upp. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Eftir að kerfið fer í notkun var ákveðið að framkvæma CRUD próf áður en stórar               

uppfærslur fara í notkun á (e. Production server). 
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Sprettur 8 
Útfærðar voru notendaprófanir á Admin hluta kerfisins. Starfsmenn veitingastaðarins         
Lækjarbrekku tóku þátt í prófununum. Fengin var staðfesting á að kerfið er tilbúið að fara á                
markað og það kom upp ábending um að bókunarglugginn þegar bóka þarf borð mætti vera               
fljótari að koma upp. Það var sett inn sem krafa á (e. Product backlog). 
 
Gengið var frá viðmótshönnuninni á App hlutanum og (e. Product owner) kom með endurgjöf á               
hana áður en hún var fullklár.  
 

Mynd 25:  Burndown rit fyrir sprett 8 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Notendaprófanirnar gengu mjög vel fyrir sig. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Ekkert sem kom upp. 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Ekkert sem kom upp. 
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Sprettur 9 
Byrjað var á að útfæra App hluta kerfisins. Sett var upp (e. Contiuous Integration) flæði fyrir iOS                 
og Android lausnirnar með hjálp AppCenter frá Microsoft. Einnig voru gerðir (e. Icons) og (e.               
Splash screens) fyrir báðar lausnirnar. Að lokum var ákveðið að notast við react-navigation             
pakka til að færast á milli skjáa. Sett var upp (e. Menu bar) með hjálp react-navigation. 
 

Mynd 26:  Burndown rit fyrir sprett 9 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Góð reynsla á AppCenter hjálpaði til við að setja upp CI flæði. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Þurfti að setja upp (e. Icons) og (e. Splash screens) tvisvar því ákveðið var að búa til                 
lausnina með ‘react-native init’ skipun í stað ‘create-react-native-app’. Ástæðan fyrir því           
er að fyrri skipunin býr til léttari (e. Bundle). 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp. 
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Sprettur 10 
App hlutinn var tengdur við API hlutann með því að nota npm pakkann Axios. Síðan var                
útfærður skjár sem birtir lista af öllum veitingastöðum í kerfinu ásamt lausum tímum á hverjum               
stað. Efst birtast þeir staðir sem eru með flesta lausa tíma. 
 

Mynd 27:  Burndown rit fyrir sprett 10 

 
Hvað var að virka vel: 

● Gekk vel að tengja App hlutann við vefþjónustuna. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Ekkert sem kom upp 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp 
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Sprettur 11 
Útfærður var skjár sem gerir notanda kleift að breyta gestafjölda, dagsetningu og tíma í App               
hlutanum. Mikilvægt er að allir hlutar (e. Components) App hlutans vita af þessum breytingum              
og til þess var notaður npm pakkinn Redux. Redux er mjög algengur pakki til að halda utan um                  
(e. Global state) í React lausnum. 
 

Mynd 28:  Burndown rit fyrir sprett 11 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Gott að hafa sett upp Redux til að auðvelda áframhaldandi vinnu á App hlutanum því               
gestafjöldi, dagsetning og tími eru með þessu aðgengilegar breytur í öllum hlutum            
lausnarinnar. 

Hvað var ekki að virka vel: 
● Ekkert sem kom upp. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp. 
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Sprettur 12 
Til að geta birt allar bókanir sem notandi hefur gert í App hlutanum þarf að geyma GUID (e.                  
Global unique identifier) af bókunum í langtíma minni símans. Til að ná því fram var notast við                 
npm pakkann Realm. Skrifaðar voru tvær aðgerðir með hjálp pakkans. Fyrri aðgerðin vistar             
GUID á bókun í símanum þegar notandi bókar sér borð á meðan seinni aðgerðin nær í öll GUID                  
sem eru í minni símans. Í kjölfarið af þessu var hannaður og útfærður skjár sem birtir lista af                  
bókunum notandans. Einnig var útfærður skjár sem birtir ákveðinn veitingastað og upplýsingar            
um hann. 
 

Mynd 29:  Burndown rit fyrir sprett 12 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Gekk vel að fylgja áætlun alla vikuna.  
Hvað var ekki að virka vel: 

● Ekkert sem kom upp. 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Ekkert sem kom upp. 
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Sprettur 13 
Útfærður var skjár í App hlutanum þar sem notandi getur slegið inn persónuupplýsingar og              
gengið frá bókun. 
 
(e. Product owner) vildi að útfærsla á opinni vefþjónustu til að tengjast fyrirtækinu Tourdesk yrði               
dregin inn á sprettinn. Útfæra þurfti nýja endapunkta sem styðjast við útgáfunúmer og einungis              
er hægt að tengjast þeim með vefþjónustulykli (e. API key). Endapunktarnir eru sex talsins og               
innihalda næga virkni fyrir Tourdesk til að tengjast Dineout. Notast var við pakkann Swagger til               
að búa til leiðbeiningar fyrir endapunktana. Sá pakki er mikið notaður í .NET til að búa sjálfkrafa                 
til leiðbeiningar fyrir vefþjónustur.  
 

Mynd 30:  Burndown rit fyrir sprett 13 
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Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Gekk vel að fylgja áætlun og Swagger pakkinn er mjög góður í að búa til leiðbeiningar.                
Hann mun vera notaður áfram í næstu útgáfum opnu vefþjónustunnar.  

Hvað var ekki að virka vel: 
● Uppfæra þurfti áhættugreininguna því það kom í ljós að óprúttnir gætu bókað gríðarlega             

mikinn fjölda bókana á stuttum tíma í gegnum Web hlutann með lítilli fyrirhöfn. Samt sem               
áður var engin búinn að gera það. Ákveðið var að lausn við þessu vandamáli yrði útfærð                
í spretti 15. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp. 
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Sprettur 14 
Útfærður var staðfestingar skjár í App hlutanum sem birtist notanda þegar hann hefur gengið frá               
bókun. Einnig voru nokkrir veitingastaðir búnir að nefna að bókunargluggi í Admin hlutanum             
væri stundum of lengi að koma upp ásamt því að það vandamál kom upp í notendaprófununum.                
Það var lagað með því að skipta út öllum LINQ fyrirspurnum í vefþjónustunni sem eru notaðar til                 
að birta þennan glugga fyrir (e. Stored SQL Procedure). LINQ virðist stundum vera að útbúa               
lélegar SQL fyrirspurnir því eftir þessa breytingu birtist glugginn ávallt undir 500ms. Áður var              
hann oftast 2-3 sekúndur að birtast.  
 

Mynd 31:  Burndown rit fyrir sprett 14 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Gekk vel að laga hraðann á birtingu bókunargluggans. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Ekkert sem kom upp. 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Ákveðið var að allar nýjar fyrirspurnir í grunninn væru skrifaðar í SQL í stað LINQ. Einnig                
þarf strax á næsta ári að setja upp SQL profiler sem sýnir allar fyrirspurnir í               
gagnagrunninn og vera stöðugt að hraða á hægustu fyrirspurnunum.  
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Sprettur 15 
Byrjað var á að setja upp (e. Server) í Bandaríkjunum sem geymir afrit af gagnagrunni kerfisins.                
Gagnagrunnur kerfisins er hýstur á Írlandi og því er gott að vera með annan (e. Server) hinum                 
megin við Atlantshafið til að auka gagnavernd.  
 
Sett var upp innskráning á Web hluta kerfisins. Notandi þarf að vera skráður inn til að búa til                  
bókanir. Sett var upp flýtiminni í vefþjónustunni sem geymir í 5 mínútur þá notendur sem hafa                
verið að búa til bókanir í gagnagrunninum. Ef notandi reynir að búa til fleiri en eina bókun innan                  
5 mínútna þá er þeim bókunum sem hann hefur ekki staðfest eytt. Með þessu er komið í veg                  
fyrir árás á kerfið þar sem búið væri til mikill fjöldi bókana á stuttu millibili.  
 

Mynd 32:  Burndown rit fyrir sprett 15 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Gott að auka gagnavernd með afritsgrunni. 
Hvað var ekki að virka vel: 

● Ekkert sem kom upp. 
Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 

● Ekkert sem kom upp.  
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Sprettur 16 
Margir veitingastaðir vildu að útfærð yrði (e. Drag and drop) virkni á tímalínunni í Admin hluta                
kerfisins til að hægt væri að breyta bókunum þ.e. tímasetningu eða borði bókunar í einni               
aðgerð. Sú virkni var útfærð án þess að nota pakka. Byrjað var á að endurskrifa tímalínuna með                 
CSS Grid þannig að raunhæft væri að útbúa (e. Drag and drop) virknina. Fyrir þá virkni var                 
notast við ýmsar breytur sem Javascript býður upp á t.d. staðsetning á músarbendli og              
staðsetning á ákveðnum nóðum innan síðunnar. Javascript atburðirnir (e. On mouse down), (e.             
On mouse move) og (e. On mouse up) voru síðan notaðir til að hreyfa nóðurnar til.  
 

Mynd 33:  Burndown rit fyrir sprett 16 

 

Uppgjör 
Hvað var að virka vel: 

● Útfærsla gekk vonum framar þar sem áætlaðar voru 46 klukkustundir í verkefnið en það 
tók 38 klukkustundir. 

Hvað var ekki að virka vel: 
● Ekkert sem kom upp. 

Hvað er hægt að gera til að betrumbæta vinnuferlið: 
● Ekkert sem kom upp. 
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Heildarframvinda 
Fyrstu 9 spretti verkefnisins gekk vel að halda áætlun en verkefnið varð smám saman meira á                
eftir áætlun eftir það. Útfærsluhlutanum er lokið og það náðist að framkvæma 36 kröfur á               
samtals 573 klukkustundum. Undirbúningur við kröfusöfnun var faglega unnin í samráði við (e.             
Product owner) og kröfurnar því almennt skýrar. 
 
Í upphafi verkefnisins var mikil vinna eftir til að veitingastaðir myndu taka upp Admin hluta               
kerfisins og hætta með þau kerfi sem þeir voru að nota áður. Í dag eru 10 veitingastaðir að nota                   
Admin hlutann og 20 veitingastaðir eru að bíða eftir að söluteymið innleiði hann hjá þeim.  
 
Þegar verkefnið hófst var vinna á App hlutanum ekki hafin og Web hlutinn var nýbyrjaður í                
útfærslu. Í dag eru báðir þessir hlutar tilbúnir í útgáfu. Stefnt er á að það verði í byrjun næsta árs                    
þegar fjöldi veitingastaða sem nota kerfið hefur aukist. Næstu skref verkefnisins er að klára              
þessa tvo hluta og gefa þá út. 
 

Mynd 34: Burndown rit heildarverkefnisins 
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Framtíðaráætlun verkefnis 
Viðtökur kerfisins meðal starfsmanna þeirra veitingastaða sem eru að nota kerfið hafa verið             
gríðarlega góðar. Algengasta endurgjöfin er að Admin hlutinn sé notendavænn og skilvirkur. Þar             
sem 10 veitingastaðir eru byrjaðir að nota kerfið þá hefur söluteymi Dineout fengið þónokkuð af               
beiðnum um nýjar kröfur. Margar þeirra beiðna voru útfærðar í þessu verkefni og sú vinna mun                
halda áfram á næsta ári.  
 
Fyrstu skref eru að klára þær kröfur sem náðist ekki að klára á (e. Product backlog) þessa                 
verkefnis. Eftir það þarf að halda áfram náinni vinnu með veitingastöðunum til að gera Admin               
hlutann enn skilvirkari. Sú vinna felur í sér að finna kröfur sem gera notkunargildi Admin hlutans                
betra ásamt því að betrumbæta þær kröfur sem eru til staðar í dag. Einnig þarf að útfæra Web                  
og App hluta kerfisins áfram. Stefnt er að því að útgáfa á þeim hlutum muni vera í byrjun næsta                   
árs nánar tiltekið í janúarmánuði. Markmið fyrirtækisins er að bæta við veitingastöðum í kerfið              
því það þarf að vera gott úrval veitingastaða þegar Web og App hlutarnir koma út. 
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Lokaorð 
Að baki liggur mikil vinna sem hefur komið kerfinu á góðan stað í dag. Þessi vinna var                 
skemmtileg og gríðarlega lærdómsrík. Þetta verkefni krafðist mikils frumkvæðis því kröfurnar           
voru oft á tíðum flóknar í útfærslu. Tæknilega umhverfi verkefnisins er í takt við vinsælustu og                
bestu (e. Framework) sem notuð eru við hugbúnaðarvinnu í dag. Það gerir vinnuna meira              
spennandi því það er ávallt hægt að bæta sig meira sem forritara. 
 
Það reyndist mjög vel að nota Scrum sem verkefnastjórnunaraðferð. Aðal ástæðurnar fyrir því             
eru að (e. Product owner) var alltaf vel upplýstur um framvinduna ásamt því að gott var að                 
forgangsraða kröfunum í hverri viku þannig ávallt væri verið að vinna að því sem var               
mikilvægast að hverju sinni. 
 
Vinna kerfisins mun halda áfram á fullum krafti næstu mánuði og spennandi verður að fylgjast               
með vaxtarhraða fyrirtækisins á næsta ári. 
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